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FĐYAT KOŞULLARI 
 

 

 Versiyon : 3.6.8.2 ve üstü 
 

 İlgili Programlar : Ticari Paketler 
 

 Tarih : 08.05.2009 
 

 Doküman Seviyesi (1 – 5)  : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) 
 
 

GĐRĐŞ 
 
PARALOG®  Yakamoz ve üzeri ticari yazılımlar, ürün fiyatlarının tüm müşteriler için sabit olduğu bir işletmenin 

ihtiyaçlarına cevap verirken, hemen her gün fiyat değiştiren ya da her müşteriye ve her duruma göre farklı fiyatlar sunan 

yoğun alım satım faaliyetleri sürdüren işletmeler için de başarılı çözümler sunar.  

 

Fiyat kavramı oldukça geniş içerikli bir konu olmasına rağmen bu yazıda ağırlıklı olarak fiyat koşulları üzerinde 

durulacak, programlarda bir ürünle ilgili fiyat tespitinin hangi kriterlere bakılarak yapıldığı ve bulunan bir fiyatın hangi 

kaynaktan gelmiş olabileceğinin anlaşılmasına yönelik bilgiler de verilecektir.  

 

PARALOG®  ticari yazılımlarında fiyat koşulları, kullanımı zorunlu olmayan fakat kullanıldığı taktirde faydalarının 

kısa sürede alınabileceği başarılı bir çözümdür. Burada bahsedilecek uygulamalar için Yakamoz paketi tercih edilmiş 

olsa da sözü geçen kavramlar, PARALOG®  ReyoN (1-2-3), Süt Programları, Kooperatif Çözümleri,Üretim ve 

Bumerang gibi daha gelişmiş paketler için de geçerlidir.  

 

GENEL BĐLGĐLER 
 

Modern ticaret teknikeri, farklı bilim dallarından esinlenerek bulunan yeni yöntemler ve yaklaşımların hayata 

geçirilmesiyle ulaşılan başarılar, müşteri odaklı çalışmanın ne denli önemli olduğunun ispatı niteliğindedir. Bu 

bağlamda yıllardır belli bir kalıp içinde hareket eden ve uyguladığı klasik metotlara sıkı sıkıya sarılmış işletmelerin 

değişime ayak uyduramayıp zorlanmaya başladığı veya bulunduğu konumu yavaş yavaş daha dinamik ve modern 

rakiplerine terk etmek zorunda kaldığı sıkça gözlemlenmektedir.  

 

Bir işletme, tüm müşterilerine aynı standart üslupla yaklaşmayı tercih ettiğinde müşterilerinin ayrıcalıklı olduğunu 

hissettikleri farklı bir kaynağa yönelmeleri riskini de beraberinde alıyor demektir. Tüm müşterilerine aynı özel ilgiyi 

gösterebilmek ve bu iddiayı sürdürebilmek ise günümüz ekonomik koşullarında pek de mümkün görülmemektedir.  

 

O halde şimdiye kadar henüz yapılmamış ise tüm müşterileri kendi içinde çeşitli gruplara ayırmak, geçmiş dönemler 

baz alınarak her bir müşterinin toplam iş hacmi içindeki paylarını tespit etmek ve bugünden itibaren portföydeki 

mevcut müşterileri gruplarının her biri için beklenen satışların artırılmasını sağlayacak tedbirler almak yoluna 

gidilmelidir. 

 

Bu tedbirlerden biri çeşitli fiyat listeleri oluşturmak ve bunları ilgili müşteri kategorileriyle ilişkilendirmektir. Diğer bir 

tedbir ise işletme için vazgeçilmez nitelikteki müşterilere diğerlerinden daha ayrıcalıklı fiyatlar uygulamaktır. Sözü 

edilen bu durum, risk oluşturan ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamış müşterilerin de diğerlerinden ayırt edilmesi 

yönünde de ele alınmalıdır.  
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Bahsedilen bu kavramlar ayrı ayrı uygulanabileceği gibi karma bir model oluşturularak hangi durumda hangi müşteri 

için hangi fiyatların geçerli olacağı tümüyle kontrol altına alınabilir.  

 

FİYAT TANIMLAMA BİÇİMLERİ 
 

 

STOK TANIMLAMA SIRASINDA FİYATLARIN BELİRTİLMESİ 
 

Bilindiği gibi stok tanımlama işlemleri sırasında varsayılan olarak 3 farklı satış fiyatı verilebilmekte, dövizli satış yapılan 

stoklar için ayrıca dövizli fiyatlar da tanımlanabilmektedir. İhtiyaca göre stok fiyat adedi artırılabilmektedir.  

 

 
 
NOT: Satış fiyatı adedini artırmak üzere Satış/Parametreler/Satır Đskonto ve Fiyat Parametreleri adımından 
varsayılan değeri 3 olan Satış fiyat Sayısı artırılabilir.  

 

İlgili müşteri için tanımlanmış özel bir durum yoksa, tanımlar sırasında verilen fiyatlar, ticari fişlerdeki ilgili fiyat 

sahasına otomatik olarak gelir.  

 

Cari Hesaplarla Stok Tanımlarındaki Fiyatların İlişkilendirilmesi  
 

Hangi müşteriye kaç nolu satış fiyatı uygulanacak? 

 

Bazı durumlarda müşteri bazında farklı numaralı satış fiyatının gelmesi istenebilir. Bu durumda cari hesap tanımlama 

ekranı Satış Şartları sekmesinde ilgili müşteri için kaçıncı satış fiyatının kullanılacağı belirtilebilir.   

 
Değiştirilmedikçe her müşteri için 1 nolu satış fiyatı kullanılacaktır. Müşteri için belirlenecek döviz tipi TL yerine farklı 

bir döviz ise bu durumda stok tanımlarındaki dövizli fiyatlardan kaçıncısının kullanılacağı seçilmiş olur.  

 

 
NOT: Satış fiyat sayısı artırıldıkça müşteriler için bu listede daha fazla sayıda fiyat seçeneği ekrana gelecektir.  
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FİYAT LİSTELERİ 
 

Cari hesaplarla ilişkilendirilmek üzere bir ya da birden çok liste oluşturularak seçilen belli stokların fiyatlarının yazılması 

yoluna da gidilebilir. Bir işletmenin satacağı ürünler için TL bazında fiyat listesi, döviz bazında fiyat listesi ya da her 

ikisinin de bir arada yazılı olduğu karma fiyat listeleri bulunabilir. Aynı stokları içeren birden çok liste tanımlanarak 

farklı müşteri grupları için farklı listeler tercih edilebilir. (Ödeme şekline göre vade farkları hesaplanarak farklı 

vadelerde çalışan müşteriler için doğru fiyatların ekrana gelmesi sağlanmış olur.) 

 

 
 

 
 

Önce hangi stokların listeye alınacağı belirlenir ve çarka basılır. 

 

Yükleme yapıldığında stoklar için fiyatlar girilebilir.  

 

 
 

Bu ekranda da uyarı olarak gösterildiği gibi listede boş geçilen sahaların değeri için stok tanımlarındaki ilgili fiyat 

sahasına bakılacaktır.  

 

Peşin satışlarda yukarıdaki liste geçerli iken 30 gün vadeli satışlarda aşağıdaki liste kullanılsın. 

 

 
 

Yapılan tüm tanımlamalar Satış Fiyatları Listesi’ne yeni bir satır olarak eklenir.  

Satış 

Satış Koşulları 

Cari Tanım Fiyat Listeleri 
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Bu liste ihtiyaca göre istenildiği kadar uzatılabilir. (Aylara göre, kredi kartına göre, taksit sayısına göre fiyatlar…) 

 

 

FİYAT LİSTELERİYLE CARİ HESAPLARIN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
 

Hangi müşteriye kaç numaralı fiyat listesinden satış yapılacak? 

 

Müşteriler için hangi satış listesinin geçerli olacağı belirlenecekse cari hesap tanımlarındaki Satış Şartları sekmesinden 

gerekli tanımlama yapılabilir.  

 

 

Fiyat Tablosu sahasına ilgili fiyat listesinin kodu 

girildiğinde bu müşteri için geçerli olacak fiyat listesinin 

ne olduğu belirtilmiş olacaktır. Aylar bazında fiyat 

açıklayan ve açıkladığı fiyatları toptan ve perakende 

müşterileri için farklı şekillerde belirlemek isteyen bir 

işletme, fiyat listelerini etkin biçimde kullanabilir.  

 

Fiyat listesinde karşılığı bulunamayan ürünler için ilgili 

cari hesabın tanımında yer alan satış fiyatı numarasına 

bakılacaktır. Özellikle farklı bir satış fiyatı numarası 

belirtilmediğinde tüm müşterilerin 1 nolu satış fiyatına tabi olacağı belirtilmişti.  

 

 

Satış Tiplerine Göre Farklı Fiyat Listelerinin Uygulanması  
 

Satış/Parametreler/Satış Genel Parametreleri adımında Genel2 sekmesinde bulunan Satış Tipi kullanılır seçimi 

işaretlenmişse her bir müşteri için varsayılan olarak kullanılacak satış tipi ayrı ayrı belirtilebilmektedir. Ödeme şekli 

tanımlarından Nakit, POS, Taksitli, KDV Peşin vs. gibi türlerden biri işaretlenebildiği gibi Ödeme Günü sayısı (60  gün 

sonra öder gibi) varsa standart iskonto oranı ve plasiyer 

tanımlaması da belirtilebilir.  

 

Müşteriler burada belirtildiği gibi kesin hatlarla 

birbirinden ayrılabiliyorsa bu durumda farklı ödeme 

tiplerine göre ya da ödeme gün sayılarına göre cari hesap 

tanımlarında gerek kaç numaralı satış fiyatının 

kullanılacağı gerek hangi fiyat listesinin geçerli olacağı gibi 

tanımlamalar uygulanabilir.  

 

İlgili cari hesapların bir listesi oluşturulup Cari Toplu 
Değişiklik adımından her bir grup için Stok Fiyat Listesi ya 

da Fiyat Tablo sahalarının değeri düzenlenebilir.  

 
NOT: Her satışta farklı davranabilen (bazen peşin, bazen kredili bazen de açık hesap çalışabilen) müşteriler 
yoğunlukta ise bu yöntem pek kullanışlı olmayacaktır.  
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SATIŞ FİYAT KOŞULLARI  
 

Buraya kadar değinilen bölümde satış fiyatlarının stok tanımlarında ya da fiyat listelerinde belirlendiği durumlar ele 

alınmış ve bunların cari hesaplarla ilişkilendirilmesi üzerinde durulmuştur.  

 

Müşteriler için farklı fiyat uygulama politikasında en güçlü araçlardan biri olan koşul tanımlamaları ise planlı olarak 

sona bırakılmıştır. Fiyat belirleme sıralamasında diğer tüm adımların önüne geçebilen satış fiyat koşulları, ihtiyaca göre 

tek tek müşteri seçimini de destekleyen önemli bir adımdır.  

 

Yazının başında da belirtildiği gibi fiyat tespiti oldukça geniş bir konudur. Brüt, net, peşin, taksitli, vadeli, KDV 

dahil/hariç gibi pek çok sıfatla birlikte anılabilen fiyat kavramının daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla iskontoların 

fiyatlar üzerindeki etkilerine ve çeşitli vergilerin dahil mi hariç mi olduğuna değinilmemiştir.  

 

 

Koşul Tanımlama 
 

Satış fiyat koşulu: Programda tanımlanan diğer fiyatlar dışında belli müşteri grupları ya da tek tek belirtilen 

müşteriler için verilen tarih aralığında geçerli olmak üzere hangi stokun hangi özel fiyattan satılacağını belirten bir 

düzenektir.  

 

 

 

  
 

Bu adımda satış fiyat koşullarının bir listesi ekrana gelecektir. Yeni bir kayıt aşağıdaki gibi oluşturulur.  

 

 
 

Kapsam ve Tarife adındaki sekmeler aracılığıyla yeni bir koşul tanımlanabilen bu ekranda açıklama [?]  butonlarına 

basılarak önemli bilgilere hızlı erişim sağlanır.  

 

Devredışı: Bazı durumlarda tarih aralığı itibariyle hala yürürlükte olan bir koşulun devredışı bırakılması istenebilir. Bu 

durumda, ilgili fiyat koşulunda verilen özel fiyatlar geçerli olmayıp, diğer koşullara ve listelere bakılacaktır. Kullanıcı bu 

onay kutusunun işaretini kaldırdığında koşul yeniden geçerlilik kazanır.  

 

 

 

Satış 

Satış Koşulları 

Satış Fiyat Koşulları 
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Bu dönemdeki iskontoları alma: Koşul tanımı sırasında kullanıcının vereceği özel fiyatın net fiyat mı brüt fiyat mı 

olacağını belirler. İşaretlendiğinde, sistemde tanımlı diğer tüm fiyatlar ve iskontolar bu koşula dahil edilen müşteriler 

için yok kabul edilir.  Burada belirtilen müşterilere sadece bu koşuldaki özel fiyatlardan satış yapılır ve başka iskonto 

uygulanmaz. İşaret kaldırıldığında ise verilen özel fiyatlar brüt fiyat olarak kabul edilir ve müşteriler için tanımlanan 

olası diğer iskontolar da ayrıca düşülür. (Bu seçenekle ilgili [?] açıklama butonunda bilgi verilmiştir.) 

 

Tarih: Koşulun hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirler. Belirtilen tarihlerin dışında bu koşulda verilen özel 

fiyatların etkisi yoktur. Kullanıcı gerekli gördüğü taktirde daha sonraki bir tarihte koşulun geçerlilik süresini uzatmak ya 

da geri çekmek üzere tarihlerde değişiklik yapabilir.  

 

Tek Tek Müşteri Seçilsin: Koşul tanımına girecek müşterilerin topluca seçilemediği durumlarda tek tek müşteri 

belirtmek için kullanılır. Müşteri seçimi için Müşteri Yükle butonu aktifleşir. Müşteri Yükle butonuna basıldığında cari 

hesap seçim ekranı açılacak ve kullanıcı, dilediği kritere göre müşterileri tek tek seçebilecektir. Bu seçeneğin 

işaretlenmesiyle birlikte aynı zamanda Cari Tipi, Bölge ve Cari Kod’a göre seçim araçları da kapalı duruma gelecektir.  

 

Seçilen müşteriler ekranın sağ tarafında görüntülenir.  

 
NOT: Satış fiyat koşulunun geçerli olabilmesi için en az bir müşterinin seçilmesi gereklidir.  

 

 

Cari Tipi, Bölge, Cari Kod: Müşterileri tiplerine bölgelerine ya da kod aralığına bakarak seçmek amacıyla kullanılır. 

 

Tarife sekmesine geçildiğinde fiyat koşulları kapsamına girecek olan stoklar belirlenecektir. 

 

 
 

Kullanıcı dilerse stok kodlarını ve bu koşul için geçerli olacak özel fiyatı elle girebilir. Ancak çok sayıda stok için koşul 

tanımlaması yapılacaksa bu durumda Stok Yükle butonu ile yükleme işlemi yapılır.  

 

 
 

Koduna, adına, grup ana grup koduna ya da grup koduna göre stok seçimi yapılarak grid sahalarına yükleme yapılabilir. 
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Yükleme sonrası Tarife sekmesi aşağıdakine benzer biçimde görünecektir.  

 

 
Bu aşamada kullanıcı dilerse dövizli dilerse TL bazında özel fiyat verebilir. Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini 

destekleyen grid ekranında orijinal fiyatlar işaretlenip kopyalanarak özel fiyat hücrelerine yapıştırıldıktan sonra özel 

fiyatlardan bazıları elle değiştirilebilir.  

 
NOT: Gride yüklendiği halde bir stok için özel fiyat belirtilmezse (boş bırakılırsa) bu stok için liste fiyatına ya da 
stok tanımlarındaki fiyatlara bakılacaktır.  

 

Normalde tarife bilgileri TL cinsinden fiyatlar için uygulanmaktadır. Stoklarla ilgili dövizli fiyatların ekrana gelmesi ve 

Özel Dövizli Fiyat kolonunun da kullanılması istendiğinde Satış/Parametreler/Satır Đskonto ve Fiyat Parametreleri 
adımından Satış Fiyat listelerinde döviz fiyatı da gösterilsin seçeneği işaretlenir.  

 

Özel fiyatların her stok için girilmesi zorunlu değildir. Boş bırakılan satırlar fiyat girilmemiş olarak kabul edilecek ve özel 

fiyat bilgisi olmadığı için ticari fişlerde bu stok çağırıldığında fiyat listelerine veya stok tanımındaki satış fiyatlarına 

bakılacaktır.  

 

KDV Durumu 
 

Satır İskonto ve Fiyat Parametreleri adımında (varsayılan olarak KDV hariç durumu geçerlidir) satışlar için KDV dahildir 

denilmişse bu listeye yazılacak fiyatlar da (müşterinin cari hesap tanımında KDV hariç denilse bile) KDV Dahil 

fiyatlar olmalıdır.  

 

Aynı durum KDV hariç seçeneği için de geçerlidir. Fiyat koşullarında yazılacak fiyatların KDV hariç mi dahil mi olacağı 

müşterinin cari hesap tanımındaki KDV durumuna göre değil, program genelinde geçerli olan satış fiyatlarının KDV 

dahil/KDV hariç olma durumuna göre girilmelidir.  

 

Müşteriden müşteriye KDV durumu değişiklik gösteriyor olsa da bununla ilgili kontroller ticari fiş girişleri sırasında 

düzgün bir şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla, fiyat koşul tanımlarında müşterinin KDV durumu (KDVli fiyat, KDV 

uygulanmaz, KDV Dipte Uygulanır) dikkate alınmaz.  

 

 

Toplu Fiyat Değişikliği 
 

Ekran örneğinde az miktarda stok listelenmiştir ve orijinal fiyatların hemen 

yanına özel fiyatlar elle girilebilir. Ancak çok sayıda stokun yüklendiği 

durumlarda tüm satırların elle düzenlenmesi pek de mümkün değildir. 

Toplu olarak tüm stoklara tek seferde fiyat değişikliği yapmayı sağlayan 

Toplu Fiyat Değiştir butonu kullanıcıya yardımcı olacaktır.  

 

Toplu fiyat değişikliği adımında ekran örneğinde görüldüğü gibi tüm stoklar 

belli bir sayı ile çarpılabilir, istenen duyarlılıkta yuvarlama yapılabilir ve 

tüm fiyatlara sabit bir değer eklenebilir. 
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Yapılacak işlemlerin sadece seçilen satırlar için mi tüm stoklar için mi geçerli olacağı belirtilir. Orijinal fiyat ya da liste 

fiyatı kolonlarından hangisine bağlı olarak işlem yapılacağı da seçilebilir.  

 

Örneğin bir kullanıcı, listeye yüklediği tüm stokların orijinal fiyatları üzerinden %50 fiyat artışı uygulamak ve ortaya 

çıkacak yeni fiyatların 25 Kuruş ve katları biçiminde olmasını istiyorsa şekildeki gibi bir düzenlemeyle istediği sonucu 

elde edecektir.  

 

 

 

%50 artış için girilecek katsayı şöyle hesaplanmıştır.   

 
(%100 + %50= %150 = 150/100 =1,5)  
 

 

Yuvarlamaya İlişkin Bilgiler 
 

Yuvarlama işlemleri sırasında normal yuvarlama kuralları geçerlidir.  

 

Örneğin yuvarlama bazı olarak 1,00 girilmiş ise virgülden sonraki ilk basamağın değerine bakılır. Yuvarlanacak hane 0, 

1, 2, 3 veya 4 ise aşağı yuvarlama yapılırken (göz ardı edilir) 5, 6, 7, 8 veya 9 ile bitiyorsa yukarı yuvarlama (bir üst 

sayıya tamamlanarak) yapılır.  

 

Yuvarlama işleminde verilecek sayısal değer, fiyatı oluşturacak en küçük parça boyunu belirtir. Bu değer tıpkı 

tedavüldeki en küçük para gibi de düşünülebilir. Değer olarak 0,05 girilmişse tüm özel fiyatlar 0,05’in katları olacak 

şekilde yuvarlamalar yapılır.  

 

Gerekli durumlarda 1’den büyük değerler de girilebilir.  

 

ÖRNEK 

 

Belli bir müşteri grubuna yapılacak satışlarda tüm ürün fiyatlarının 2,5 TL’nin katları biçiminde olması isteniyor.  

 

Bu yuvarlama biçiminde sayılar 2,5’in katlarından hangisine daha yakın ise o sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama 

öncesi 58,5 olarak hesaplanan bir değer 59’a değil 60’a yuvarlanacaktır. Eğer bulunan sayı 58,2 olsaydı bu kez 58’e 

değil 57,5’e yuvarlama yapılacaktı. (57,5 sayısı da 2,5’in katlarından biri olduğu için) 

 

Benzer biçimde 81,1 olarak hesaplanmış bir değer de de 81’e değil 80’e yuvarlanacaktır (81,1 sayısı 2,5’in katlarından 

82,5’e değil 80’e daha yakındır). 

 

Fiyatlara Sabit Değer Eklenmesi 
 

Sabit Olarak Ekle: Bu sahaya değer girildiğinde tüm stoklara belli bir sabit değerin ekleneceği anlaşılır. Örneğin bazı 

özel müşteriler satın alacakları tüm stoklarda ürünün orijinalinde bulunmayan özel bir işlemden geçirilmesini talep 

ediyor ve talep edilen bu işlemin her bir stok için getireceği ek maliyet hesaplanabiliyorsa ilgili müşteriler için yapılacak 

özel fiyat tanımlamasında listeye dahil edilen tüm stoklara belli bir sabit değer artışı uygulanabilir. Orijinal fiyatı boş 

olan satırlar işlem görmez! 

 

Koşulların Uygulanması 
 

Tanımlanan koşulları ve yapılan fiyat düzenlemeleri sadece belirlenen tarihler arasında ve seçilen müşteriler için 

geçerli olacağından listede bulunmayan diğer müşteriler ve bu tarih aralığı dışındaki satışlar koşuldan etkilenmez.  

 

Bir koşul devredışı bırakılmasıyla silinmesi arasında fark yoktur. Devredışı bırakılan koşullar devreye alındıkları halde 

geçerlilik süreleri dolmuş ise yine kullanılamayacaktır.  
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FİYAT KONTROL SIRALAMASI 
 

PARALOG®  bir stokun satış fiyatını hangi sıraya göre buluyor? 

 

PARALOG®   serisi ticari paketlerin tümünde satış fişlerinde bir stok çağırıldığında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak 

fiyatının ne olduğu bilgisine ulaşılmaya çalışılır.  

 

- Belirtilen müşteri için özel fiyat verilmiş mi? (Satış Fiyat Koşulları) 

- Müşteri için özel bir fiyat tablosu tanımlanmış mı?  (Cari Tanım Fiyat Listeleri) 

- Stok tanımlarındaki satış fiyatlarından hangisinin bu müşteri için geçerli olacağı belirtilmiş mi? 
(Cari hesap tanımlama ekranı, Satış Şartları sekmesi) 

 

Yukarıdaki sıralama aynı zamanda fiyatlar için öncelik sırasını da vermektedir. Müşteri için özel fiyat yoksa, müşteri için 

tanımlanmış liste fiyatına, o da yoksa stok tanımlarındaki satış fiyatlarına bakılır. Bu sorgulamalarda ilk bulunan fiyatta 

durulur. Diğer fiyatlara bakılmaz.  

 

Örneğin müşteri için özel fiyat verilmişse stokların arkasında da fiyatların tanımlı olmasının önemi yoktur. Bu müşteriye 

bu stok özel fiyatla satılacaktır.  

 

Hiçbir fiyat bilgisine ulaşılamıyorsa program bu kez fiyat bilgisini ekrana getirmez ve kullanıcının girmesini bekler.  

 

Bu dokümanda iskonto ve kampanya konularına değinilmemiştir. Ancak programda tanımlanmış ise yukarıda belirtilen 

adımlarda tespit edilecek fiyatlardan iskontolar ve kampanyaya bağlı indirimler de düşülür. Müşterilerle ilgili özel fiyat 

tanımlanırken iskontoların dikkate alınıp alınmayacağı da yukarıda açıklandığı gibi parametreye bağlanmış olup net 

fiyat uygulamak amacıyla tüm iskontolar ve kampanyalar devredışı bırakılabilir. 

 

 
NOT: Kampanyalar sırasında da iskontoların devre dışı bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir onay kutusu 
sağlanmakta ve benzer bir kontrol kampanyalar için de yapılmaktadır.  

 

 

Birden çok özel fiyat verilmesi durumunda programın davranışı ne olur? 

 

Satış fiyat koşulları arasında aynı müşteriler için aynı tarihte geçerli olmak üzere aynı stoklara farklı fiyatlar verilmiş 

olabilir. Bu durumda program aşağıdaki ek kontrolleri yaparak fiyatlardan hangisinin geçerli olacağına karar verecektir. 

 

 

Program Çözümü 

 

 Program, birden çok satış koşuluna rastladığında;  

 

- Başlangıç tarihlerine bakar. Bulunan koşullardan başlangıç tarihi daha büyük olan koşul alınır, 
diğerleri önemsenmez. (Sonradan tanımlanan satış koşulu varsa eskiden tanımlanmış olanlara göre 

önceliklidir.) 

- Başlangıç tarihleri de aynı ise bu kez koşul koduna bakar. Koşul kodu daha büyük olana ait fiyat 
kullanılır, diğerleri dikkate alınmaz. (Koşul kodu daha büyük olan daha sonra tanımlanmıştır.)  

O halde yeni bir Satış Fiyat Koşulu tanımlanırken diğer koşul tanımlamalarının önüne geçmesi isteniyorsa başlangıç 

tarihi mümkün olduğunca bugüne yakın bir tarih girilmeli ve kodlama sırasında en son kalınan koddan daha büyük bir 

numara seçilmelidir.  
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FİYAT FARKLARININ TESPİTİ 
 

PARALOG®  paketlerinde çok sayıda Satış Fiyat Koşulu tanımlanmış ve bunların devrede olduğu dönemlerde yoğun 

satışlar gerçekleşmiş ise söz konusu satışlarda (irsaliye ve fatura hareketleri) koşullara uymayan fiyatlar kullanılmışsa 

bunların ortaya çıkarılması amacıyla Satış Fiyat Farkı Raporu adı verilen bir adım geliştirilmiştir.  

 

 
 

 

 
 

Bu rapor, ekran örneğinde de görülebileceği gibi belirtilen tarihler arasında hangi cari hesaplar için koşula uymayan 

satış yapıldığını verecektir. Fatura ve irsaliye hareketlerinden de yola çıkılarak alınabilen bu rapor, hangi müşteriye 

kesildiğine bakılmaksızın fatura seri ve numarasına göre de çalıştırılabilir.  

 

 

Eğer belirtilen aralıktaki satışlarla ilgili herhangi bir hataya rastlanmamışsa; 

 

 
 

“Seçilen aralıkta hatalı fatura yoktur” şeklinde bir sonuç alınır.  

 

Raporda tanımlanan aralıktaki fatura ve irsaliyeler incelendiğinde eksik ya da fazla kesilmiş evraklara rastlanırsa bunlar 

aşağıdaki gibi raporlanır ve kullanıcı bilgilendirilir.  

 

 

Bu konuda aşağıda bir rapor örneği açıklamalı olarak incelenmiştir.  

 

 

 

Satış 

Satış Koşulları 

Satış Fiyat Farkı Raporu 
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ÖRNEK 

 

Devamlı çalışılan müşterilerden 773 - Kumsal Plaj Malzemeleri Koll. Şti. için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçerli 

olmak üzere aşağıdaki özel fiyatlar belirlenmiş olsun. (Net fiyatlar uygulanacak. Đskonto veya kampanya yok!) 

 

KOD STOK ADI BİRİM FİYAT 

2342 Kauçuk Palet 14,26 TL 

4651 Deniz Topu 3,35 TL 

6329 Deniz Yatağı 27,30 TL 

8781 5’li Can Simiti  13,65 TL 

9421 Gözlüklü Şnorkel 7,25 TL 

 

 

Sözü edilen stokların da bulunduğu farklı tarihlerde düzenlenmiş satış irsaliyeleri ve faturalarından bazıları aşağıda 

gösterildiği gibi farklı fiyatlar içeriyor olsun.  

 

27 Mart tarihli fatura 

KOD STOK ADI BİRİM FİYAT ADET 

2342 Kauçuk Palet 16,05 TL 120 

4651 Deniz Topu 2,45 TL 3600 

6329 Deniz Yatağı 27,30 TL 96 

8781 5’li Can Simiti  14,25 TL 240 

9421 Gözlüklü Şnorkel 7,50 TL 720 

 

7 Nisan tarihli fatura 

KOD STOK ADI BİRİM FİYAT ADET 

4651 Deniz Topu 3,20 TL 2400 

6329 Deniz Yatağı 27,30 TL 72 

 

27 Nisan tarihli irsaliye 

KOD STOK ADI BİRİM FİYAT ADET 

2342 Kauçuk Palet 12,26 TL 1800 

4651 Deniz Topu 3,45 TL 6000 

8781 5’li Can Simiti  13,25 TL 4800 

9421 Gözlüklü Şnorkel 7,75 TL 1200 

 

Bu bilgilere göre fiyat farkları çıkarılırsa aşağıdakine benzer bir rapor ekrana gelecektir.  

 

 
 

Raporda dikkat edilecek ilk husus 27 mart tarihli faturada da farklı fiyatlar kullanıldığı halde bu rapora alınmamış 

olmasıdır. Bunun  sebebi tanımlanan koşul 1 Nisan – 30 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir ve 27 

Mart tarihli işlem bu koşul tanımı dışında kalmaktadır.  
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Rapordaki diğer bir önemli nokta ise evraklarda tespit edilen fiyatlar ile olması gereken fiyatların birlikte verilmesidir. 

Doğru fiyatın ne olduğu gösterildikten sonra aradaki fark hesaplanmakta ve bu bedel farklına göre; 

- Müşteriye borçlu isek “Bize Kesilecek” 

- Müşteriden alacaklı isek “Biz Keseceğiz” 

şeklinde sütunlar altında ne kadarlık bir fark olduğu da miktara bağlı olarak hesaplanarak gösterilmektedir.  

 

İrsaliye başlığı ise önce irsaliye şeklinde düzenlenip sonradan faturaya dönüştürülmüş evrakların irsaliye tarih ve 

numaralarını belirtir.  

 

 

UYARILAR 
 

- Rapor alınırken hiçbir kısıtlama bilgisi girilmezse, satış koşul tanımlarında geçen tüm müşterilerin 
yer aldığı evraklar gözden geçirilir ve bu evraklar arasından sadece koşulda belirtilen tarihler 
arasındakiler dikkate alınır. 

- Müşterilerin KDV durumu incelenir. Eğer müşteri için KDV dipte uygulanır denilmiş ise bu müşteriye 
kesilen tüm irsaliye ve faturaların KDV hariç fiyatlar kullanılarak düzenlendiği kabul edilir ve rapor 
buna göre çalışır.  

- Müşterinin tanımında KDV uygulanmaz denilmiş ise bu müşteriye kesilecek tüm fatura ve 
irsaliyelerde KDV olmadığı kabul edilir.  

- Müşteri tanımında KDVli Fiyat denilmiş ise bu müşteriye kesilecek fatura ve irsaliyelerde KDV dahil 
fiyatların kullanıldığı kabul edilir.  

- Satır Fiyat ve Đskonto parametrelerinde satış fiyatlarına KDV dahildir denilmiş ise koşul 
tanımlarındaki tüm fiyatlar KDV dahil fiyatlar olarak kabul edilir.  

- Satır Fiyat ve Đskonto parametrelerinde satış fiyatları için KDV hariç olduğu belirtilmişse (varsayılan 
durumu böyledir) koşul tanımlarında verilen tüm fiyatların KDV hariç fiyatlar olduğu kabul edilir. 

- Yukarıda belirtilen uyarılar dikkate alınarak koşul tanımlamaları yapılmalı ve oluşan fiyat 
farklarında herhangi bir yanlışlık olup olmadığı araştırılırken buradaki kriterler esas alınmalıdır.  

Bazı durumlarda müşteri tanımında KDVli fiyat denildiği halde o müşteriye KDV hariç fiyatlardan giriş yapılarak KDV 

dipte uygulanabilmektedir. Bunun tersi durumlar da söz konusu olabilir. Program bu türden yapılan kullanıcı hatalarını 

da gösterecek ve buna benzer şekilde müşteri tanımına uymayan irsaliye ve faturaları da koşul tanımlarına uymayan 

evraklar arasında gösterecektir. Bu durum kasıtlı olarak yapılmış ve kullanıcı açısından bir hata görülmüyorsa program 

tarafından ekrana getirilen raporda ilgili belgeler dikkate alınmamalıdır.  

 

 

SERVİS ADIMINI KULLANARAK FİYATLARI DÜZELTME  
 

Yukarıda verilen raporda hatalı faturalar gösterilmiş ve her bir faturanın iptal edilerek yeniden kesilmesi gibi bir durum 

söz konusu ise PARALOG®   paketi içinde satış menüsü altındaki servis adımından yararlanılabilir.  

 

 

 
 

 

Bu adımı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz! 

 

 

 

Satış 

Servis İşlemleri 

İrsaliye/Fatura Satış Koşulu ve KDV Güncellemesi 
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DİKKAT 

 

İlgili servis adımı kullanılmadan önce yazılım destek hizmeti alınan firma ile irtibat kurulmalı ve çalıştırılacak servis 

işleminin olası sonuçları hakkında bilgi alınmalıdır. Bu servis adımının çalıştırılması durumunda geri dönüş 

yapılamayacaktır. Bu nedenle işlem öncesinde mutlaka yedek alınmalıdır.  

 

Rapor alınmadan önce aşağıdaki ekran kullanıcı tarafından doldurulur.  

 

 
 

Ekran örneğinde ayrıca vurgulandığı gibi iade fişleri ve muhasebeleşmiş faturalar bu adımla düzeltilemez. 

 

Düzeltme işlemine başlamadan önce rapor alınması yararlıdır. Bu amaçla Değiştir/Raporla liste kutusundan Raporla 

seçeneği ve beraberinde Fiyat, Satır İskonto Güncellemesi Yapılsın seçimi de işaretlenerek bir kez rapor alınır.  

 

 
 

Rapor ekrana gelmeden önce kontrol işlemlerinin yapıldığını gösteren yukarıdaki ekran görülür. Veri yoğunluğuna ve 

tanımlanan aralığa göre uzun sürebilir.  

 

 
 

 

Bu adımla alınacak raporlar, Satış Fiyat Farkı Raporu’ndan farklı çalışır. Fiyat farkı raporundaki gibi detaylı bilgi 

göstermez. Sadece değiştirilecek fatura/irsaliyenin tarihi serisi ve numarası ile hangi cari hesap adına düzenlendiği 

görülebilir.  
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Öncelik Sırasına Göre Fiyatlarla İlgili Kontroller 
 

- Fiyat koşulları 

- Fiyat Listeleri 

- Cari Hesap Tanımında verilen Satış Fiyatı Nosu (Satış Fiyatı 1, Satış Fiyatı 2…) 

 

Söz konusu servis adımı fiyat koşul tanımlarına uymadığı için fark veren faturaların düzeltilmesi dışında da pek çok 

düzeltme içerir. Bu nedenle ekranda verilen açıklamaları okuyunuz. Aşağıdaki satırlar ilgili penceredeki [?] açıklama 

butonundan alınmıştır.  

 
Bu adım irsaliye/fatura veya perakende fişinde toplu düzenleme durumunda kullanılır. 
 
İrsaliye/Fatura kesildikten sonra fiyat, satır iskonto gibi satış koşulları değişirse veya kdv 
oranı değişirse irsaliyenin bedelinin yeniden hesaplanması amacıyla kullanılır. 
 
İrsaliye veya Faturanın müşteri kodu, tarihi ve stok koduna göre satış koşullarındaki fiyat 
ve/veya satır iskonto belirlenir. Uygun satış koşulu yoksa stok tanımındaki fiyat esas alınır 
(Fiyat güncellemesi istenmiş ise). 
 
Bu işlemler ihracat veya ihraç kaydıyla satış fişlerinde kullanılmaz. 
 
Dövizli irsaliye/faturalarda TL fiyatlara bakılmaz. Sadece kur değişimi yapılır ve buna göre TL 
fiyatlar güncellenir. 
 
Perakende fişlerde fiyat için işlem yapılmaz. 
 
Kdv oranı her 3 tür (irsaliye, fatura, perakende) fiş için ayrı ayrı kontrol edilir. 

 

 

Yukarıda raporlanan fatura ve irsaliyeler (bu adımda faturaya dönüşmüş irsaliyeler de gösterilir) fiyat koşullarına 

uymayıp düzenlenmesi gereken kayıtları göstermektedir.  

 

Kullanıcı bu kayıtların PARALOG®  tarafından düzeltilmesini istiyorsa Değiştir/Raporla liste kutusundan Değiştir ve 

Raporla seçeneğini işaretler ve yeniden çalıştırır.  

 

 
 

Ekrana gelen uyarıda, muhasebeleşmiş kayıtların düzeltilmeyeceği belirtilmiştir. Genel muhasebe modülünün de 

kullanıldığı program paketlerinde bazı kayıtların muhasebeleştirilmiş olması durumunda bu türden kayıtların 

düzenlenmesinin ön muhasebe ile genel muhasebe arasında tutarsızlık meydana getirmesi söz konusu olacağından bu 

servis adımıyla düzeltilemezler.  

 

İşleme devam edildiğinde güncelleme süreci hakkında aşağıdaki gibi bilgi verilecektir.  
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Raporla seçeneğindekine benzer bir rapor alınacaktır.  

 

 
 

İlk alınan raporla değişiklik sonrası alınan rapor arasında farklılık varsa bazı kayıtların muhasebeleştirildiği anlaşılır. 

Henüz defter basımı yapılmamışsa entegrasyon iptali yapılarak sözü geçen kayıtların muhasebeleştirilmemiş kayıtlar 

haline gelmesi ve servis işlemine tabi tutulması sağlanabilir.  

 

 
NOT: Yukarıdaki kayıtlar artık düzeltilmiştir ve bu işlem geri alınamaz! Düzeltmenin geri alınması isteniyorsa bu 
işlem öncesinde alınmış olan yedekten geri yükleme yapılmalıdır.  

 

 

Fiyat düzenlemeleri sonrası servis adımıyla bir kez daha rapor alınır. 

 

 
 

Yukarıdaki gibi “Değişiklik yapılacak belge bulunamadı” uyarısı alındığında verilen aralıktaki tüm kayıtların düzeltildiği 

anlaşılır. Önceden alınmış raporlardaki belgeler incelenecek olursa koşula uymayan fiyatların güncellendiği ve belge 

toplamlarının da değiştiği görülür.  

 

Bu dokümanda net fiyat uygulamaları ve fiyatı etkileyen faktörlerden sadece KDV konusuna değinilmiştir. Yakında 

İskonto ve kampanya kavramlarının inceleneceği farklı bir doküman ayrıca hazırlanarak bilginize sunulacaktır.  

 

Bu ve benzeri konuların tartışıldığı ve önemli bilgilerin de paylaşıldığı www.derece.com.tr/forum sayfalarını 

inceleyebilir, üye olarak kendi sorularınızı bizlere iletebilirsiniz.  

 

 

 

 
DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.  
(Mayıs 2009)  


