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GĐRĐŞ 
 

 
PARALOG®  Süt çözümleri, sektörel ihtiyaçlar ve uygulamalar doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. 

Paketlerin içeriği ve kullanıcılara sunduğu fonksiyonlar belirlenirken, toplu süt alımı yapan işletmeler, kooperatif ve süt 

birliklerinin işleyişleri, alıcı ve satıcılarla olan ticari ilişkileri, toplayıcı ve müstahsillerle olan ticari ilişkileri dikkate 

alınmış ve beklentileri maksimum ölçüde karşılayabilecek pratik çözümlere yer verilmiştir.  

 

Süt programlarının ana unsuru olan süt alım fiyatının belirlenmesi, yukarıda sözü geçen tüm kurum ve işletmelerin 

üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Modern satış ve pazarlama tekniği olarak sürekli değişen kampanyalar, kişilere, 

gruplara, bölge ve yörelere göre farklı fiyat uygulanması gibi yöntemler olmazsa olmazlar arasına girmiştir. Fakat süt 

alımı yapan işletmeler iş hacimlerini artıracak bu teknikleri ne kadar uygulayabilmektedir? 

 

Artık, süt alım fiyatının programda tek bir yere yazıldığı ve herkese aynı fiyatın uygulandığı çalışma yöntemi terk 

edilmekte; bunun yerine, satıcıya (toplayıcı ya da müstahsil), sütün kalitesine (muayene işlemleri), yerleşime (yöre, 

bölge, rota) ve hatta sütün sabah mı, akşam mı alındığına (posta) göre değişebilen dinamik metotlar kullanılmaktadır.  

 

Derece Yazılım geliştirdiği diğer ticari paketlerde satıcı pozisyonundaki firmalar için sunduğu pazarlama tekniklerini, 

çok farklı bir boyutta ele alarak süt programlarına uyarlamış ve alım sırasında koşullara göre değişen fiyatların 

uygulanabilmesine imkan sağlamıştır. Yapılan araştırmalar ve kullanıcıların programdaki süt alım fiyatının 

belirlenmesiyle ilgili tarafımıza ilettiği kapsamlı istekler ve öneriler, PARALOG®  süt programlarında sunulan bu 

imkanın sektördeki ticari işletmeler tarafından hızla benimsendiğini ve yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.  

 

Bu yazı, süt alım fiyatının dinamik bir metotla belirlenmesi amacıyla fiyat katmanlarının kullanımı incelenecek ve 

katmanlı fiyat uygulamasının etkileri çeşitli örneklerle ele alınacaktır. Yazıda söz edilecek uygulamaların daha kolay 

kavranabilmesi için ftp.derece.com.tr/nasilyapilir adresinde bulunan Toplayıcı İşlemleri adlı dokümanın incelenmesi 

önerilir.  
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GENEL BĐLGĐLER 
 

 

PARALOG®  Süt programları, Derece Yazılım’ın geliştirdiği diğer programlarda da olduğu gibi karmaşıklıktan uzak, 

pratik ve hızlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle yukarıda belirtilen katmanlı fiyat teknikleri programla yeni 

tanışan kullanıcıları endişeye düşürmemelidir. Başlangıçta tek bir alım fiyatı ile çalışmaya başlayan bir süt alım 

işletmesi diğer fiyat katmanlarını dilediği zaman devreye sokabilir. Geçiş süreci aşamalı olarak planlandığında 

işletmedeki tüm birimler yeni kurulan düzene zamanla uyum sağlayacaktır.  

 

Sözü edilen sade çalışma şeklinden fiyatların adeta program tarafından belirlendiği dinamik hesap yöntemine geçiş, 

kullanıcının gerekli tanımlamaları yapmasına bağlıdır. Burada anlatılacak olan fiyat belirleme yöntemleri zorunlu 

olmaktan çok seçimliktir.  

 

 

SÜT ALIM FİYATLARI MENÜ ADIMLARI 
 

Süt alım fiyatlarını belirlemek üzere Hesaplaşma/Fiyat Tanımları adımında bulunan seçenekler kullanılır.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOT: Eğer programda toplayıcı işlemleri devreye alınmışsa bu 
menüde Toplayıcı Rota Hesaplaşma Fiyatları adımı 
da görülecektir. Toplayıcı Rota Hesaplaşma Fiyatları 
adımı fiyat katmanları konusu dışındadır. Bilgi için Toplayıcı 
Đşlemleri dokümanı incelenebilir.  

 

Standart olarak kullanılan diğer fiyat belirleme araçları ise aşağıda verilmiştir.  

 

- Müstahsile  

- Müstahsil bölgesine  

- Müstahsil Rotasına  

- Genel Alım Fiyatına 

 

Bu sıralama aynı zamanda program tarafından süt fiyatının ne olduğunun araştırıldığı sıralamadır. Bir ya da birden çok 

duruma göre fiyat verilmiş ise PARALOG®  aşağıdaki sıralamaya uygun olarak fiyat tespit etmeye çalışacak ve 

bulduğu ilk fiyatı kullanacaktır.  

 
1. Müstahsil için özel fiyata bak;  

2. Yoksa Müstahsilin bağlı olduğu Bölgeye verilmiş özel fiyata bak; 

3. Yoksa süt verdiği Rota için özel fiyata bak; 

4. Yoksa Genel fiyat tanımına bak. 

 

Sıralamada birinci maddeden başlanarak tarama yapılır ve bulunan ilk fiyatta durulur. Kalan maddelere bakılmaz.  

 

Verilen sıralama, ister müstahsillerle hesaplaşma işlemi ister toplayıcı işlemi tüm koşullarda geçerlidir ve en az bir fiyat 

tanımlanmamış ise hesaplaşma yapılamaz! 
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SÜTÜN NEREDEN ALINDIĞINA GÖRE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ 
 

Süt alım fiyatının belirlenmesi sırasında işletmenin çalışma şekline bağlı olarak farklı yöntemler uygulanabilir.  

 

Bir işletme aşağıda belirtilen şekillerden biriyle çalışıyor olabilir.  

 

- Özel şirketler ve kooperatiflerden süt alımı 

- Müstahsilden direkt alım  

- Toplayıcıdan alım  

- Hem müstahsilden hem toplayıcıdan alım  

 

Özel Şirketlerden ve Kooperatiflerden Süt Alımı 
 

Bir işletme, süt alım işlemleri sırasında müstahsil ya da toplayıcıdan alım yapmayıp tüzel kişilerle (özel şirket, 

kooperatif, birlik vs) çalışmayı tercih ediyor olabilir. Bu durumda toplu alım adımlarının kullanılmasına gerek yoktur.  

 

Söz konusu işletme süt alım fiyatını belirleyen taraf olmak yerine, satıcılar tarafından teklif edilen fiyatlar arasında 

tercih yapar konumunda olacaktır.  

 

Burada belirtildiği gibi çalışan bir işletme, süt için bir stok kodu tanımlayarak ilgili stok kodunun tanımında alım fiyatı 

sahasını bilgi amaçlı olarak kullanabilir. Süt alım fiyatı hiç belirtilmeyip, gelen evrak üzerindeki fiyatların elle girilmesi 

yoluna da gidilebilecektir.  

 

Müstahsilden Süt Toplama  
 

Süt alım işletmesi, gerek müstahsili ziyaret ederek, gerek merkezde yapacağı toplu alım işlemlerinde direkt olarak 

müstahsillerle çalışıyor ise bu durumda genel alım fiyatı, rota, bölge ve müstahsile özel fiyat belirleme gibi yöntemlerle 

süt alım fiyatını tespit edebilir.  

 

Toplayıcılar Aracılığıyla Süt Alımı 
 

Süt alım işletmesi, toplayıcılar vasıtasıyla süt alımı yapıyor ise, aldığı süt için genel alım fiyatının yanı sıra toplayıcı rotası 

için özel fiyat belirleme yoluna gidebilir. Rota bazında verilecek fiyatlarla toplayıcıların her biri için farklı fiyatların 

geçerli olması sağlanabilir. 

 

Toplayıcılardan ve Müstahsillerden Süt Alımı 
 

İşletme, yukarıda belirtilen yöntemlerin tümünü birlikte de kullanıyor olabilir. Bu durumda süt alım fiyatının ne olacağı 

belirlenirken müstahsillere özel fiyat, bölgeye özel fiyat, müstahsil rotasına özel fiyat, toplayıcı rotasına özel fiyat, süt 

genel fiyatı gibi kavramların tümünü bir arada kullanabilir.  

 

Toplu alım işlemleri ve hesaplaşma sırasında kullanılacak olan fiyatlar için hesaplaşma adımı altındaki fiyat 

tanımlamaları kullanılırken burada verilen fiyatların diğer özel şirketler ve kooperatiflerden alınan sütle ilgisi yoktur. 

Müstahsil ya da toplayıcıdan alım işlemlerinin yanı sıra özel şirketlerden de alım yapılıyor ise alım irsaliyesi ya da alım 

faturası üzerinde yazılı olan süt birim fiyatı geçerlidir.  

 

Hızlı Alım Stok Sırası  
 

Müstahsiller ve/veya toplayıcılardan alım yapılacak ise 

süt fiyatlarının yukarıda belirtilen şekillerde girilebilmesi 

için programda süt cinslerine göre stoklar tanımlanır. 
Toplu_Alım/Parametreler/Toplu Fiş Giriş Stok Sırası 
adımıyla da süt alım sırası belirtilir. Bu adımda bazı süt 

cinsleri devre dışı bırakılabilmektedir.  



 

 
Derece Yazılım  © 2009  Fiyat Katmanları – 4 

KATMANLARDAKİ FİYATLARI BELİRLEME  
 

Her müstahsil ve her süt cinsi için fiyat belirtme zorunluluğu yoktur. Yukarıda da açıklandığı gibi süt alım fiyatlarında 

belli katmanlar bulunmakta ve program tarafından bu katmanlarda arama yapılmaktadır. Yapılan arama işlemlerinde 

hangi katmanda fiyata rastlanmış ise orada kalınır ve program diğer adımları incelemeye devam etmez. Katmanlardaki 

fiyatlardan hangisinin düşük hangisinin yüksek olduğunun bir önemi yoktur. Program sadece fiyatın öncelik derecesine 

bakacaktır.  

 

Aşağıda fiyat katmanları önem derecesine göre verilmiştir. PARALOG®   süt programlarında süt alım fiyatının 

belirlenememesi durumunda hesaplaşma işlemi yapılamayacağından 4. katman olan genel fiyat katmanının boş 

bırakılmaması önerilir.  

 

 

1. Müstahsil Özel Fiyatları  (İlk kontrol edilen fiyat) 
 

 
 

Bu bölümde belli müstahsillere diğerlerinden ayrı fiyat uygulanması hedeflenmiştir. Bir müstahsil için özel fiyat 

girilmişse diğer tüm fiyatlardan önce bu fiyata bakılacaktır. Cari Hesap Toplu Seçim butonu kullanılarak daha çok 

müstahsil seçilebilir ve grid alana çağırılabilir.  

 

Cari hesap toplu seçim butonuna basılarak müstahsil seçimi pratik olarak yapılabilir.  

 

 
 

Çok sayıda müstahsil arasından örneğin TC Kimlik No sahasına göre arama yapabilmek için bu pencereden 

yararlanılabilir.  
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2. Bölge Özel Fiyatları (Müstahsil Özel fiyatı yoksa bu fiyata bakılır) 
 

  
 

Müstahsil bölgelerine göre özel fiyat vermek üzere kullanılır. Yine bu bölümde de posta ayrımı yapılabilir.  

 
 
 

Çok sayıda bölgenin bulunduğu durumlar için tek tek bölge seçmek yerine 

Bölge Toplu Seçim butonu kullanılarak istenen bölgelerin grid alanına 

çağırılması mümkündür.  

 

 

 

 

 

3. Müstahsil Rota Özel Fiyatları (Müstahsile Özel, Bölgeye Özel fiyat yoksa bu fiyata bakılır) 
 

 
 

Müstahsil rotalarına göre özel fiyat uygulamak üzere bu adımdan fiyat girişi yapılabilir. Burada verilecek fiyatlar, 

müstahsil için özel fiyat belirtilmemişse ve bölge için özel fiyat yoksa geçerlidir.  Toplayıcı işlemleri devrede ise bu 

durumda toplayıcı rotaları bazında da fiyat girilebilecektir. Toplayıcı rota fiyatları tanımlanmış ise müstahsil rota 

fiyatlarından önce değerlendirilir. 

 

 
4. Genel Fiyat (Üst katmanlardan hiçbirinde fiyat yoksa bu fiyata bakılır) 

 

Teslim alınan sütün nerede teslim 

alındığı (Hepsi, Merkez, Nakliye) ve 

hangi posta (Hepsi, Sabah, Akşam vs) 

için alım yapıldığına göre farklı fiyatlar 

belirlenebilir.  İstendiğinde tek satırda 

tüm teslimat çeşitleri ve tüm postalar 

için fiyat girilebilir. Bu adımdan girilen 

süt fiyatları, müstahsile, bölgeye ve 

rotaya göre üst katmanlarda fiyat 

bulunamamışsa geçerli olacaktır.  
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Toplayıcı Rota Hesaplaşma Fiyatları  
 
(Bilgi amaçlı verilmiştir, fiyat katmanlarından biri değildir!) 
 

 
 

Toplayıcılarla yapılan hesaplaşma işlemlerinde fiyatı belirleyen en önemli seçenektir. Toplayıcı işlemleri devre dışı ise 

bu adım kullanılamayacaktır. Burada girilen fiyatlar toplayıcının kendisine değil, rotaya aittir. Dolayısıyla toplu 

alımlarda bir toplayıcı için özel fiyat uygulanması planlanıyorsa o toplayıcının faaliyet gösterdiği tüm rotalar için özel 

fiyat tanımlaması yapılır.  

 

 

Fiyat Tespit Örneği 
 

 

ÖRNEK 

 

Bir müstahsilden alınan sütün fiyatının ne olduğu inceleniyor. Programda yapılan fiyat tanımlamaları aşağıdaki gibidir:  

 
Bu müstahsil için özel fiyat tanımlarında fiyat girilmemiş, 

Bağlı bulunduğu bölgeye özel fiyat girilmemiş, 

Bağlı bulunduğu rota için 0,52 TL/lt,  

Genel fiyat 0,56 TL/lt,  

Stok tanımında belirlenen alım fiyatı 0,48 TL/lt, 

 

Müstahsilden alınan sütün birim fiyatı 0,52 TL/lt olacaktır. PARALOG®  hangi fiyatın daha yüksek veya düşük 

olduğuyla ilgilenmeyip, fiyat kontrol sırasına göre hareket edecektir. Eğer bu müstahsilin bulunduğu rota için fiyat 

belirtilmemiş olsaydı süt alım fiyatı 0,56 TL/lt olacaktı. 

 

 

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


