
1.) SİSTEM PROGRAMLARI: 

ITM Programını çalıştırdığımızda bizi login ekranı karşılar, ilk girişte kullanıcı adımız ve şifremiz büyük harflerle ITM olacaktır. 001 

numaralı demo firmamız otomatik tanımlıdır. Bunu seçip demo firmamıza girelim. 

 

Sistem Programları Şirket Tanımları Girişi: 

Demo firmamızda ilk yapacağımız iş “Sistem Programları” menüsünden “Şirket Tanımları Girişi” alt menüsünü çalıştırmak. 

 

Bu menüde firmamızla ilgili genel bilgileri dolduruyoruz. Firma adı, adres, vergi bilgileri, varsa banka hesap bilgileri, firma logomuz vs. 

girip kayıt ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 



Sistem ProgramlarıKullanıcı Tanımları Girişi:  

 

Artık kullanıcılarımızı oluşturabiliriz. Her bir kullanıcımıza bir isim ve bir şifre vermeliyiz.  Böylelikle Muhasebe, Satıcı, Yönetici vs. gibi 

kullanıcıları gruplayabileceğimiz gibi, isme bağlı kullanıcılarda oluşturabiliriz. 

İlk olarak 001 numaralı şirketimizi, şirket koduna girmeliyiz. ITM çok sayıda bağımsız firma tutulmasına izin verdiği için şirket 

tanımları listesinden yeni bir firma eklediğimizde 001 numaralı “ANA Firmamızda” önce o firmanın kullanıcısını da tanımlamamız 

gerekecektir.  

Şimdilik biz başka firmamız olmadığını varsayarak 001 numaralı firmamızın ilk kullanıcını açalım. 

Şirket kodu kısmına 001 yazıyoruz. 

Kullanıcı Kodu kısmına örneğin MUHASEBE yazıyoruz. Şifre kısmını da unutmayacağımız bir şifre ile dolduruyoruz. 

Adı kısmına MUHASEBE Kullanıcının gerçek adını girebiliriz. 

Onay kısmında K otomatik olarak gelir, bu ilgili kullanıcının kayıt işlemi yapabileceğini sisteme söyler. Eğer biz ilgili kullanıcının 

kayıtları sadece görebilmesini, kayıtlarda herhangi bir giriş veya değişiklik hakkı olmamasını istiyorsak buraya 01 girmeliyiz. 

Kullandığı Depo kısmına herhangi bir giriş yapmazsak ilgili kullanıcı (burada MUHASEBE kullanıcısı) tüm depolarla çalışabilir, tüm 

depo hareketlerini görebilir.   

Biz kullanıcımızın sadece belirli bir depo ile çalışmasını istiyorsak Depo listesi butonuna tıklayarak varsayılan depo tanımlarına 

ulaşabilir, içlerinden uygun birini seçebiliriz. Eğer kullanacağımız depo burada yoksa Stok  Stok Genel İşlemleri  Depo 

Tanımlama İşlemi’ ne girerek kendi istediğimiz depoyu tanımlayabilir ve sonrasında Kullanıcı Tanımları girişinden ilgili kullanıcıya 

oluşturduğumuz depoyu atayabiliriz. 

Cari Kart Filtreleme Var mı? Bu menü satıcılı çalışan firmalarda A Satıcısının sadece kendisine atanan cari kartları görebilmesi 

isteniyorsa Evet olarak işaretlenmelidir. Bu şekilde A satıcısı sadece kendisine atanan cari kartları görebilecek, diğer satıcılara atanan 

kartları gözlemleyemeyecektir. Bu seçenek Hayır işaretlenirse tüm satıcılar kendisine atansın atanmasın tüm kartları görebilecektir. 

Çalışma Durumu: Bu iki seçenekli menüde dilersek ilgili kullanıcıyı pasif hale getirebilir dilediğimiz bir süre kullanıcının sisteme girişini 

engelleyebiliriz. 

Bütün bu işleri yaptıktan sonra kayıt butonuna tıklayarak kullanıcımızı kaydediyoruz. 

Kullanıcılarımızı oluşturduk, fakat bu kullanıcılarla sisteme giriş yaptığımızda menü sisteminin pencereler, yardım ve çıkış menüleri 

dışında kapalı olduğunu göreceğiz. 



 

Bunun nedeni kullanıcılarımızı henüz yetkilendirmemiş olmamızdır. Şimdi kullanıcılarımıza menü yetkilerini atayarak dilediğimiz 

menülere erişim hakkını verelim.  Bunun iki yöntemi var, birincisi ve kolay olanı en yetkili kullanıcı olan ITM kullanıcının haklarını 

dilediğimiz kullanıcılara aktarmak ve sonrasında dilediğimiz menülerin kullanımını ilgili kullanıcıya kapatmak. Bir diğer yöntemde 

Sistem Programları Kullanıcı Hakları menüsünden ilgili kullanıcının haklarını tek tek vermektir. Her iki yöntemdede  ITM ana 

kullanıcısıyla ya da ITM ana kullanıcısının yetkilerini kopyaladığımız bir diğer ADMIN kullanıcıyla sisteme login olmalıyız. 

Sistem ProgramlarıKullanıcı Hakları Kopyalama:  Bu menüde ITM kullanıcısının menü haklarını bütün olarak yeni açtığımız 

kullanıcı veya kullanıcılara kopyalacağız.  

Sistem ProgramlarıKullanıcı Hakları Kopyalama menüsünü açtığımızda gelen ekrandan kaynak kullanıcı olarak ITM kullanıcısını 

seçelim,  hedef kullanıcı olarak da yeni oluşturduğumuz kullanıcıyı seçerek Kullanıcı Haklarını Kopyala butonuna tıklayalaım. Bu işlemi 

her kullanıcımız için ayrı ayrı yaparak yeni açtığımız tüm kullanıcılara ITM ana kullanıcısı yetkilerini aktaralım. 

Şimdi yeni kullanıcılarımızın haklarını kısıtlayabiliriz. 

 

 

Sistem ProgramlarıKullanıcı Hakları menüsünde sol tarafta menüleri ve sağ tarafta da sistemde tanımlı olan kullanıcıları 

göreceğiz.  Bu ekran aldığınız modüle bağlı olarak daha az sayıda veya daha çok sayıda menü içerebilecektir. Örneğin Genel 

Muhasebe modülünü satın almadıysanız burada menüler kısmında Genel Muhasebe menü başlığı görünmeyebilir.  



 

Şimdi gelelim menü haklarını kısıtlamaya, örneğin demo01 kullanıcımız çek modülüne giremesin istiyorsak menüler kısmından çek 

menüsünü işaretleyelim, sağ taraftaki kullanıcılardan 001 nolu firmanın kullacısı olan demo01 kullanıcısını seçerek  çift tıkladığımızda 

haklar kısmı yok olarak değişecektir. Böylelikle ilgili kullanıcımız sisteme login olduğunda çek modülünü kendi menüsünde göremez 

ve kullanamaz.  Tersini yaparak haklarını var hale getirebilir ve ilgili kullanıcımızı menüyü görebilir hale getirebiliriz. 

Bu ekranda menü adlarının solunda yer alan + işaretine tıklayarak alt menüleri açabilir ve dilersek alt menü bazında kısıtlama 

yapabiliriz. 

Artık kullanıcılarımız sadece bizim izin verdiğimiz menüleri görebilecek… 

Menü İsimleri Düzenleme  

Sistem ProgramlarıMenü İsimleri Düzenleme ekranında mevcut menü isimlerini kendi anladığımız ya da uygun bulduğumuz 

isimlerle değiştirebiliriz. Bu değişiklik sadece menünün ismini değiştirecek içerik aynı kalacaktır. 

 

 



Sistem ProgramlarıFatura Mahsup Programı: 

 

 

Sistem ProgramlarıÖzel Fiş İşlemleri: 

 

Sistem ProgramlarıKullanıcı Şifre Değiştirme İşlemi: Bu ekrandan kullanıcılarımızın şifrelerini değiştirebiliriz. 

 

 

 



 

Sistem Programları Evrak Dizaynı: Bu menüden Yazıcıdan dökümünü aldığımız tüm formların dizaynını yapabiliriz. 

Ekranı biraz inceleyelim: 

Yer: 

0 = Form başlık bilgilerini ve form alt bilgilerini belirtmek için kullanılır. Örneğin Alınan Sipariş Döküm Dizaynında Sipariş Tarihi, 

Sipariş No, Cari Kart Bilgileri Form Başlık Bilgileridir. 

1= Satır bilgilerini ifade eder, örneğin bir siparişte ürün adı, miktarı, fiyatı gibi tekrarlanan alanlar bu tiptendir. 

2=Toplamlar Alınacaksa kullanılır. Örneğin Sipariş Kdv Toplam Tutarı, Sipariş Mal Toplam Tutarı, Sipariş Genel Toplam Tutarı gibi 

kısımlar böye alanlardır. 

A= Sayfa Sayısı, Sayfa Başlığı gibi  her sayfada geçmesi  istenen alanlar  için kullanılır. 

 

Sat. = İlgili alan hangi satırda yer alacak ?(Örneğin Cari kodu hangi satıra basılacak ?) 

Sut.= İlgili alan hangi sütunda yer alacak ? ?(Örneğin Cari kodu hangi sütuna basılacak ?) 

Gen.= Alanın genişliği ne olacak ? (Örneğin Cari kodunun genişliği kaç karakter olacak ?) 

Yasla= İlgili Alan ne tarafa yaslanarak basılacak. L=Left = Sola yaslı,R = Right = Sağa Yaslı, C=Center=Ortala 

Format= Özellikle sayı tipli alanların basılma formatını düzenlemek için kullanılır.Örneğin #,##0.00  formatı 2,525.00 gibi bir rakam 

yazılımı için uygundur.  Burda #,## rakamların binlik ayracının olacağını ve bu ayracında , olduğunu söyler; 0.00 ise kuruş hanesinin 

olacağını ve 2 basamaklı olarak basılacağını, ayrıca kuruş hanesinin . ile ayrılacağını söyler. 

D/S: Değişken/Sabit kısaltmasıdır. İlgili alanın Değişken mi, Sabit mi olduğunu söylemek içindir.  

Bu alanı kullanarak Formda yeralmasını istediğimiz bir takım sabit bilgiler tanımlayabiliriz. 

Örneğin formumuzda  İsk: , Kdv, Toplam vs gibi Açıklayıcı ifadeler kullanmak istediğimizde bu alanı Sabit belirleyip Alan Tanımı 

kısmına Kdv, Toplam, İsk: vs gibi yazarsak formumuzun ilgili satın ve sütun kesişmesinde ifademiz yazılacaktır. 



Değişkenler ise veritabanından bilgileri çekmek için kullanılır. Örneğin Firma Ünvanı bilgisi veritabanından Alan kısmına 

FIRMA_UNVAN yazılarak çağrılabilir. Bu alanda neler kullanılabileceği ile ilgili Veri Tabanı Alan Başlık Bilgileri Tablomuza bakabilir, 

yahut örnek formlardan faydalanabilirsiniz. 

Prm: Bu alanda ilgili alanların basılıp basılmayacağını belirliyoruz.  

B= Basılacak  

X=Basılmayacak 

G= Genel Toplam alanlarını ifade etmektedir. 

Sistem Programları İrsaliye Fatura Seri\Sıra No Düzenleme: 

Bu Ekranda Kullanıcı bazında fatura ve irsaliyelerimizin Serilerini ve Sıra numaralarını düzenleyebiliyoruz. Burda girdiğimiz bilgiler 

gerçek fatura ve irsaliye numaralandırmasıyla aynı olmalıdır. Bu ekranda yer alan numara kesilen en son numaradır. Yeni fatura ya da 

irsaliye girişinde sistem bu numarayı 1 arttırarak evrak numarası üretecektir. 

 

Sistem ProgramlarıŞirket Bilgileri Transfer İşlemi:  

Eğer birden fazla firma açmışsak, bu menüden yeni firmamıza eski firma hareketlerini aktarabiliriz. Bu işlemden önce Şirket Bilgileri 

Kopyalama menüsünden kart bilgilerini kopyalamış olmamız gerekmektedir. Lütfen bu işlemi yapmadan önce yedek alınız. 

 

 

 



Sistem ProgramlarıŞirket Bilgileri Kopyalama İşlemi:  

Eğer yeni bir şirket açmışsak ve eski şirketimizdeki bir takım kartları tek tek girmekle uğraşmak istemiyorsak, bu menüden 

bulunduğumuz şirketin tüm kart bilgileri bölüm bölüm ya da tümüyle yeni şirketimize kopyalayabiliriz. Bunun için yeni şirketimiz 

açılmış olmalı ve bizde bu menüde açılan yeni şirketi hedef şirket olarak göstermeliyiz. 

 

 

 

Sistem ProgramlarıSabit Tanımlama İşlemleri: 

 

Bu menüden firmamızda kullandığımız bütün sabitleri tanımlayabiliriz.  Burdaki tanımlamalar gruplamalarda ve raporlarda büyük 

kolaylık sağlayacaktır.  Ön tanımlı olarak gelen tanımlardan dilediğinizi değiştirebilir, dilediğiniz yeni sabiti ekleyebilirsiniz. Tek dikkat 

etmeniz gereken her sabit tanımlama bölümünde tanım kodu 0 olan alanı boş bırakmaktır. Bu alanı boş bırakmımızın nedeni 

raporlarda bütün alt tanımları içerecek şekilde döküm alabilmek içindir. Kısaca burda boş bırakılan alan “Hepsi” yerine geçmektedir. 

 

 



Sistem ProgramlarıPersonel Tanımlama Kartı:  

 

Bu menüden firmamıza ait personellerin kaydını yapabiliriz. Daha sonrasında cari hesaplarda bu kartlardan birini ilgili cari hesaba 

satıcı olarak atayabiliriz.  

Personel kartları açarken dikkat edilmesi gereken konu, ön tanımlı olarak boş personel kaydını değiştirmemek olacaktır. Çünkü 

burada boş personel kartı “tüm personel” anlamına gelmekte ve personele bağlı rapor ekranlarında tüm personele ait dökümleri 

alabilmek için bu boş personel kartı seçilmektedir. 

Sistem ProgramlarıŞirket Döviz Parametreleri: 

 

 



Bu menüde şirketimizin döviz parametrelerini belirliyoruz.  

Dövizli Çalışılacak mı seçeneğine evet dersek tüm cari hareketlerimizi ister TL, ister dövizli olarak tutabileceğiz.  Hayır dersek tüm 

sistem TL olarak çalışacaktır. 

Merkez Bankası Kuru Otomatik Alınsın Mı seçeneğine evet diyerek döviz bilgilerini merkez bankasından çekmeye izin verebiliriz. 

Diğer parametreler ilgili modüllerde kullanacağımız ön tanımlı döviz birimini seçmek içindir. Burada seçtiğimiz döviz birimi kısıtlayıcı 

değildir. Dilersek ilgili modülde giriş esnasında başka bir döviz birimiyle de çalışabiliriz. 

Sistem ProgramlarıSistem Kilitleme İşlemi:  

 

Bu menüden kilit başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek belirlediğimiz tarihler arasındaki tüm kayıtların kilitlenmesini, üzerinde değişiklik 

yapılamamasını sağlayabiliriz. Genellik muhasebe defter dökümleri alındıktan sonra firmalar geçmişe dönük kayıtlarının değişmesini 

istemezler. Bu menü sayesinde kayıtlarınız kolayca kitleyebilirsiniz. 

2.) CARİ : 

Cari Cari Kart Servis İşlemleri 

Cari İşlem Parametreleri: 

-Döviz İşlem Tipi: Buradan döviz alış, döviz satış, döviz efektif alış ve döviz efektif satış parametrelerinden biri seçilerek  işlem döviz 

çevriminde hangisinin kullanılacağına karar verilir. 

-Döviz İşlem Banka: Buradan döviz yerel tutarını çevirirken hangi bankanın paritelerini dikkate alacağımızı belirliyoruz. ITM merkez 

bankası ile entegre çalışabilmektedir. Burada merkez bankası seçilirse merkez bankası kurları program aracılığıyla çekilebilmektedir. 

-Raporlarda TL Tutarını Yuvarla: Burada evet diyerek raporlarımızda kusuratların yuvarlanmasını sağlayabiliriz. 

-Fatura Kapama İşlemi: Burada icmal seçersek fatura kapama işlemlerinde fatura toplamları bir bütün olarak dikkate alınacaktır. 

Detay seçilirse fatura kapama işlemlerinde stok kalemi bazında işlem yapılabilir. 

-Cari Muhasebeye Entegre mi ? : Eğer Genel Muhasebemizi de ITM üzerinden tutuyorsak burada eveti seçerek, Cari Hesap 

Modülünün Muhasebe ile entegre çalışmasını sağlarız. Bu şekilde üretilen her cari hareket otomatik olarak bir muhasebe fişi 

üretecektir. Hayır seçilirse Muhasebeyle Entegre çalışmayacağımızı programa belirtmiş oluruz.  

 



 

-Müşteri Çekleri Cariye Entegre Mi ? : Evet diyerek müşteri çeklerinin cariye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır dersek 

müşteri çekleri cari hareket üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül çek modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

-Şirket Çekleri Cariye Entegre Mi ? : Evet diyerek şirket çeklerinin cariye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır dersek 

şirket çekleri cari hareket üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül çek modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

-Müşteri Senetleri Cariye Entegre Mi ? : Evet diyerek müşteri senetlerinin cariye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır 

dersek müşteri senetleri cari hareket üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül senet modülü satın alındıysa 

anlamlıdır. 

-Şirket Senetleri Cariye Entegre Mi ? : Evet diyerek şirket senetlerinin cariye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır dersek 

şirket senetleri cari hareket üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül senet modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

-Müşteri Çekleri Muhasebeye Entegre Mi ? : Evet diyerek müşteri çeklerinin muhasebeye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, 

hayır dersek müşteri çekleri muhasebe hareketi üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül çek ve muhasebe modülü 

satın alındıysa anlamlıdır. 

Şirket Çekleri Muhasebeye Entegre Mi ? : Evet diyerek şirket çeklerinin muhasebeye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, 

hayır dersek şirket çekleri muhasebe hareketi üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül çek ve muhasebe modülü 

satın alındıysa anlamlıdır. 

Müşteri Senetleri Muhasebeye Entegre Mi ? : Evet diyerek müşteri senetlerinin muhasebeye otomatik entegre çalışmasını 

sağlayabiliriz, hayır dersek müşteri senetleri muhasebe hareketi üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül senet ve 

muhasebe modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

Şirket Senetleri Muhasebeye Entegre Mi ? : Evet diyerek şirket senetlerinin muhasebeye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, 

hayır dersek şirket senetleri muhasebe hareketi üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül senet ve muhasebe 

modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

Kasa Cariye Entegre Mi ? : Evet diyerek kasanın cariye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır dersek kasa cari hareket 

üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir.  

Kasa Muhasebeye Entegre Mi ? : Evet diyerek kasanın muhasebeye otomatik entegre çalışmasını sağlayabiliriz, hayır dersek kasa 

muhasebe hareketi üretmeyecektir. Varsayılan olarak evet seçilidir. Bu modül kasa ve muhasebe modülü satın alındıysa anlamlıdır. 

Çoklu Cari İşlem Giriş Döviz Kontrolü ? : Evet diyerek çoklu cari hareket giriş fişinde döviz kontrolünü aktif edebiliriz.  Bu kontröl evet 

olduğunda çoklu cari hareket girişinde döviz cinsinden yapılan her hareket aynı döviz cinsinden ters bakiye de yapılması 



gerekmektedir. Örneğin 1000 usd kasadan çıkış yapılmışsa 1000 usd nin hangi hesaba çıkıldığı da o hesaba giriş yapılarak 

belirtilmelidir. Bu bize bir nevi muhasebe fişi gibi giren ve çıkanın eşit olduğu bir cari hareket mantığı kazandırır. 

Çoklu Cari İşlem Giriş TL Kontrolü ? : Evet diyerek çoklu cari hareket giriş fişinde TL kontrolünü aktif edebiliriz.  Bu kontröl evet 

olduğunda çoklu cari hareket girişinde TL cinsinden yapılan her hareket TL cinsinden ters bakiye de yapılması gerekmektedir. Örneğin 

1000 TL kasadan çıkış yapılmışsa 1000 TL’nin hangi hesaba çıkıldığı da o hesaba giriş yapılarak belirtilmelidir. Bu bize bir nevi 

muhasebe fişi gibi giren ve çıkanın eşit olduğu  cari hareket mantığı kazandırır. 

CariCari İşlem Tipi Transfer İşlemi: 

 

Bu menüde  

OTOMATİK AÇILAN CARİ HESAPLAR TABLOSU VE ANLAMLARI 

1.) Firmadaki portföy çekleri için hesaplar 101.01 ile başlatılır 

101.01.0001  Portfoydeki Tl çekleri 

101.01.0002  Portfoydeki Tl çekleri karşılıksız hesabı 

101.01.0003  Portfoydeki USD çekleri 

101.01.0004  Portfoydeki USD çekleri karşılıksız hesabı 

101.01.0005  Portfoydeki EURO çekleri 

101.01.0006  Portfoydeki EURO çekleri karşılıksız hesabı 

…. 

2.) Bankadaki çekler için hesaplar 101.02 ile başlatılır 

101.02.0001  Bankadaki Tl çekleri 

101.02.0002  Bankadaki Tl çekleri karşılıksız hesabı 

101.02.0003  Bankadaki USD çekleri 

101.02.0004  Bankadaki USD çekleri karşılıksız hesabı 

101.02.0005  Bankadaki EURO çekleri 

101.02.0006  Bankadaki EURO çekleri karşılıksız hesabı 

…. 

3.) Bankadaki nakit para için hesaplar 102. ile başlatılır 

102.01.0001  Bankadaki Tl hesap 

102.01.0002  Bankadaki USD hesap 



102.01.0003  Bankadaki Euro hesap 

…. 

4.) Kestiğimiz firma çekleri  için hesaplar 103. ile başlatılır 

103.01.0001  Kestiğimiz Tl çekleri 

103.01.0002  Kestiğimiz USD çekleri 

103.01.0003  Kestiğimiz EURO çekleri  

Ayrıca kısa vadeli senetler hesapları 121 ile, uzun vadeli senetler hesabı 221 ile ve şirket senetleri hesabı 321 ile başlar. 

ÖRNEK FİRMA PROFİLLERİ 

PROFİL1; YEREL DÖVİZLİ FİRMA 

Yerel dövizli çalışan firma tüm hareketlerini değişik para birimlerinde tutan firmadır. Bir tedarikçiden örneğin USD ürün alıyorsa, 

faturasını sisteme girerken USD olarak girecektir, EURO alış yapıyorsa EURO olarak, TL alış yapıyorsa TL olarak  girecektir.  Yerel 

dövizli firma bütünü TL bazında görecektir. Tüm giriş çıkış hareketleri TL bakiye üretecek ve Cari hareket toplamları TL olarak 

saklanacaktır.  ITM TITANIUMda yerel dövizli hesap takibi yapılabilir. 

Örnek Hareketler; 

1.)Tedarikçi1 firmasından 01.01.2011 Tarihinde demo urun1’den adeti 20 usd den 5 adet toplam 100 usdlik ürün alınmıştır. (USD 

Kur=1,5 TL; Toplam TL tutar = 150  TL + Kdv(%18) =  177 TL) 

İrsaliye girişinden bilgileri girelim. (öncelikle irsaliye ve fatura seri sıra no parametreleri ayarlanmış olmalıdır .Ayrıca stok 

kalemlerinde krş hanesi kullanılacaksa Stok->Stok Parametreleri->Şirket Stok Parametreleri ekranında Fiyat Kusurat Miktarı Kaç hane 

Olacak Sorusu cevaplanmalıdır.) 

Cariyi seçtikten ve irsaliye tarihi gibi bilgileri düzenledikten sonra irsaliye döviz cinsi kısmında Yerel Dövizli kısmını seçili hale 

getiriyoruz. ITM de üst bilgi düzenlenmeden satır bilgisine geçilmemesi gerekmektedir. Çünkü üst bilgideki parametreler satırdaki 

ürün fiyat bilgilerini etkilemektedir.  

 

İrsaliyeyi girdikten sonra Fatura Et Butonuna basarak İrsaliyeyi Faturaladığımızda Cari kart kod alanında F1 e basarak ilgili firmanın 

cari bakiyesini görebiliriz. Bu örnekte bakiye -177 TL olarak görünecektir. 



 

2.)Tedarikçi2 firmasından 02.01.2011 Tarihinde demo urun2’den adeti 20 euro dan 5 adet toplam 100 euroluk ürün alınmıştır. (Euro 

Kur=2 TL; Toplam TL tutar = 200  TL + Kdv(%18) =  236 TL) 

3.) Musteri1 firmasına 03.01.2011 Tarihinde  

demo ürün1 den tanesi 25 usd den 2 adet toplam 50 usdlik ürün satmıştır. (USD Kur=1,52 TL; Toplam TL tutar = 76  TL + 

Kdv(%18) =  89.68 TL) 

demo ürün2 den tanesi 25 euro dan 2 adet toplam 50 euroluk ürün satmıştır. (Euro Kur=2,02 TL; Toplam TL tutar = 101  TL + 

Kdv(%18) =  119,18 TL) 

Fatura toplamı = 89.68 TL + 119,18 TL = 208.86 TL 

4.) Musteri2 firmasına 03.01.2011 Tarihinde  

demo ürün1 den tanesi 25 usd den 3 adet toplam 75 usdlik ürün satmıştır. (USD Kur=1,52 TL; Toplam TL tutar = 114  TL + 

Kdv(%18) =  134.52 TL) 

5.) Musteri3 firmasına 03.01.2011 Tarihinde  

demo ürün2 den tanesi 25 Euro dan 3 adet toplam 75 Euroluk ürün satmıştır. (Euro Kur=2,02 TL; Toplam TL tutar = 151,5  TL 

+ Kdv(%18) =  178,77 TL) ??? 

Müşterilerden alınan ödemeler: 

04.01.2011 Tarihinde Müşteri1 firması cari bakiyesine karşılık 200 TL’lik müşteri çeki vermiştir. Çekin vadesi 04.02.2011 dir. 

Çek->Çek Girişi Menüsünden çekimizi girelim. 

Üst bilgi alanında tarih bilgilerini, bordro numarısını girdikten sonra, çeki aldığımız fimayı seçiyoruz. Kalem satırında tür kısmından 

C=Cirolu, S=Şirket Çeki alanlarından birini seçiyoruz. Çek No alanı otomatik üretilecektir. Çek Tl olduğu için H.Doviz kısmını TL de 

bırakıyoruz, çek başka parabiriminde olsaydı burada o parabirimini seçecek veisteğe bağlı olarak da kur bilgisini girecektik. 

En son Mahsup Et Butonuna tıklayarak çekimizin cari hesaba aktarılmasını sağlayalım. Eğer mahsup işlemini bu aşamada yapmazsak 

çek riske atılacak ama cari bakiye düşürülmeyecektir. Sonradan mahsup edilmeyen çekler menüsünden ilgili çeki bularak mahsup 

edebiliriz. Şimdilik biz çeki girdiğimizde mahsup edelim. 



 

Şimdi F1 Cari özet Tuşuna basarsak, cari hesabımızın son durumunu görebiliriz. 

 

Görüldüğü gibi müşterimizin TL Bakiyesi ve Resmi Bakiyesi aynıdır ve 10,04 TL’dir. Buna karşın Risk Toplamları alanında TL olarak 

210,04 riski görülmektedir. Bunun nedeni müşterimizin henüz tahsil edilmemiş olan 200TL lik cirolu çekidir. Biz bu ekranda 



01.01.2100 tarihine kur bilgilerini girerek müşteri TL bakiyesinin euro ve usd cinsinden karşılıklarını da görebiliriz. Ancak burada 

verilen döviz karşılıkları sadece bize bakiye bilgisini döviz biriminden göstermek amaçlıdır. Gerçekte müşterimiz bize TL borçludur. 

 

05.01.2011 Tarihinde Müşteri2 firması 134,52 Tllik borcunu nakit olarak kapatmıştır. 

Cari->Günlük Kasa İşlemine girelim. Burada ödeme aldığımız için Tahsil butonunu seçili hale getiriyoruz.  Satır kısmında Satır No 

otomatik üretilir. İşlem Şekli Gerçek ya da Sanal olarak seçilebilir. Normalde Gerçek aktiftir ve gerçek cari işlemleri ifade eder, ancak 

bazen geçici elden borçlar gibi işlemlerde Sanal kısmını seçerek işlem yapılabilir. Biz burada Gerçek Seçili olarak devam ediyoruz. 

Hesap noyu açıklama kısmını doldurduktan sonra, evrak türü kısmından NAKİT’i seçelim, döviz olarak TL, döviz tutarı kısmına da 

aldığımız tutarı girelim, diğer kısımlara dokunmadan bir aşağı satıra indiğimizde hareketimiz üretilmiş olacaktır. 

F1 le cari hesap ekranına baktığımızda, müşteri2 firması bakiye risk olarak sıfırlanmış olacaktır.  

 

 

05.01.2011 Tarihinde Müşteri3 Firması kur 1,53 den 100usd (TL Toplamı = 153 TL) DemoBank1 e havale yapmış, 50 Tl de elden 

vermiştir. 

Cari->Cari İşlem Çoklu Girişi menüsünden önce işlem şeklini seçelim. Cari işlem Çoklu Girişi tüm cari hareketleri izleyebileceğimiz 

veya tüm cari işlem tiplerinde giriş yapabileceğimiz bir ekrandır. Dolayısıyla bu ekranda hareketlere müdahale ederken dikkat etmek 

gerekmektedir. Menü kısıtlamalarından müdahale etmesini istemediğiniz personeli kısıtlamanız tavsiye edilir. 

İşlem Şekli olarak Normal İşlemi seçelim, kalem alanında aşağıdaki gibi girişleri yapalım. Bu ekranda her hareket çift kayıt üretmelidir. 

Bu şekilde müşteri3 ödeme yaparak alacaklanmış olur, havale bankaya girdiğinden banka bize aynı miktarda borçlanmış olur. Diğer  

50 tllik harekette müşteri3 le TL Kasa arasında gerçekleşecektir. Dilersek bu hareketi direkt Cari -> Kasa Hareket Girişinden de 

yapabiliriz. 

05.01.2011 Tarihinde Müşteri3 Firması kur 1,53 den 100usd (TL Toplamı = 153 TL) DemoBank1 e havale yapmış, 50 TL’de elden 

vermiştir.  

Burada firma hareketlerini nasıl tutacağına karar vermiş olmalıdır. Her ne kadar müşteri3 firması bize usd olarak ödeme yapmış olsa 

da eğer biz müşterimizi TL müşteri olarak kabul ettiysek ve Cari hareketlerini hep TL olarak takip etmek istiyorsak ilgili girişi virmanla 

TL ye çevirerek müşteri3 hesabından düşmeliyiz, yok eğer biz yekünü TL olarak göreceğiz ama Döviz giriş çıkışlarını da olduğu gibi 

görmek istiyorsak o zaman girişi aşağıdaki gibi yapacağız. 



 

 

 

Şimdi cursor müşteri3 üzerindeyken F1 e basarak Cari Hesap Özetini alalım. Şimdi ekranı incelersek Resmi Bakiye kısmında 

müşterimizin bize olan toplam TL borcunu göreceğiz. Bu değer -24,23 TL dir. Oysa şu an ilgili müşteri bizden 100 usd alacaklı, TL 

Bakiye olarak da 128,77 TL de borçludur. Program burada 100usd yi giriş değerinden 153 TLye çevirmiş ve TL Bakiye olan 128,77 den 

çıkarmış, -24,23 TL Resmi Bakiye olarak bizlere vermektedir.  

 



 

Bu durum normalde istenen bir durum değildir. Her ne kadar müşterimiz bize usd olarak ödeme çıkartmış olsa da bizim faturalarımız 

ve cari hesap takibimiz TL üzerindendir. O zaman yeni bir hareket girerek bu durumu düzeltelim. 

 

 

Müsteri3 üzerindeyken F1 tuşu ile Cari Hesap Özetini alırsak, usd bakiye artık sıfır verecektir. Ve TL Bakiye ile Resmi Bakiye 

Eşitlenecektir. 

 



 

Çek Parametreleri 

Çek->Genel İşlemler->Çek Parametreleri Girişi menüsünden Portföy Hesabı Döviz Çevrimi = Hayır, Ödendi Bordrosu Döviz Çevrimi 

= Hayır, Müşteri TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın mı = Hayır, Verilen TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın mı = Hayır olarak 

seçilecektir. 

ÇEK MODÜLÜ 

Genel İşlemlerÇek Parametreleri Girişi 

 



Bu ekranda müşterilerimizden aldığımız çeklerin TL ve döviz birimleri cinsinden portföy ve karşılıksız hesaplarının hangi cari 

hesaplarda işlem göreceğini seçmemiz gerekiyor. Bunun içinde öncelikle ilgili cari hesapların cari hesap kartları menüsünden açılması 

gereklidir. 

ITM bu hesapların muhasebe mantığına uygun olarak açılmasını önerir. Örnek bir hesap tablosu aşağıdadır. 

101.01.001  TL Çek Portföy Hesabı 

101.01.002  TL Çek Karşılıksız Hesabı 

101.01.003  USD Çek Portföy Hesabı 

101.01.004  USD Çek Karşılıksız Hesabı 

101.01.005  EU Çek Portföy Hesabı 

101.01.006  EU Çek Karşılıksız Hesabı  

Hesapların bu şekilde girilmesi sonraki raporlama ekranlarında da size kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

Çek Bordrolarının Mahsup Şekli: Bordro ya da Tek Tek seçeneklerinden birini seçebiliriz.  

Çek Bordrolarının Mahsup Şekli  olarak Bordro seçersek aşağıdaki parametreler otomatik olarak aşağıdaki şekilde tanımlanacaktır. 

Çek Mahsup Tarih Şekli = Bordro Tarihi,   

Portföy Hesabı Döviz Çevrimi = Hayır,  

Ödendi  Bordrosu Döviz Çevrimi = Hayır ,   

Müşteri TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın Mı = Hayır,  

Verilen TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın Mı = Hayır  

Bunun nedeni Çek Bordrolarının Mahsup Şekli olarak Bordro seçiyor olmamız, sisteme biz cari hareket olarak çekleri tek tek takip 

etmeyeceğiz ve dolayısıyla daha sonra çekleri herhangi bir döviz birimine çevirmeyeceğiz demektir. Böyle bir seçimde çek 

bordrolarını mahsup ettiğimizde üretilen mahsup hareketi bordrodaki tüm çekleri toplayarak bir bütün halinde mahsup üretecektir. 

Örneğin bordroya 1000 ve 1500 TL’lik 2 adet çek giriyor olalım. Üretilen mahsup hareketi tek kalemdir ve ilgili cari hesapta biz 2500 

TL lik bir tek bir mahsup görürüz.  

 



 

 

F1 e basarak hareketi çağıralım 

 

Çek Bordrolarının Mahsup Şekli olarak Tek Tek seçersek, bu bizim çek mahsuplarında bordro tutar toplamını değil çeklerin tek tek 

tutarlarını esas alacağımızı belirmiş oluruz. Çek mahsubu üretildiğinde her bir çek ilgili cari hesapta ayrı ayrı tutarlarıyla 



listelenecektir.  Tek Tek parametresi işaretliyken diğer parametreler serbest kalacak ve biz firmamızın çalışma şekline uygun olan 

diğer parametreleri işaretleyebileceğiz.  

Çek Mahsup Tarih Şekli  

  Bordro Tarihi: Bu parametre işaretliyse ilgili ekranda Mahsup Et butonuna tıkladığımızda, üretilen cari mahsup hareketi 

bordro tarihi esas alınarak oluşturulacaktır. 

  Vade Tarihi: Bu parametre işaretliyse ilgili ekranda Mahsup Et butonuna tıkladığımızda, üretilen cari mahsup hareketi 

bordrodaki her bir çekin vade tarihi esas alınarak oluşturulacaktır.  Dolayısıyla bu durumda rapor ekranlarında ve özellikle de F1 Cari 

Hesap Özeti Ekranında ilgili çek gözükmeyebilir. Bunun nedeni ilgili çek için üretilen mahsup hareketinin ileri tarihli olması ve 

dolayısıyla rapor ekranlarında bitiş tarihine otomatik olarak gelen “bugün”ün tarihinden daha ilerde bir tarih olmasıdır. Bu ITM 

TITANIUM’ın sizlere sunduğu avantajlardan birisidir. Eğer çekleri,  ödemesi fiilen yapılana kadar riskte tutmak istiyor ve tahsil 

olmadığı sürece cari hesaplarda görmek istemiyorsanız bu seçenek firmanız için idealdir.  

Şimdi döviz çevrim parametrelerimizi ayarlayalım. Aşağıdaki dört parametrede hesaplarını dövizle tutan işletmeler içindir.  

 

Çek Portföy Hesabı Döviz Çevrimi:  

Eğer Çek Tahsil Girişi düzenlenirken, Çek Portföy Hesabı olarak kullandığımız hesaba üretilen mahsup hareketi  H.Doviz le 

belirttiğimiz dövize göre yeniden düzenlenebilsin istiyorsak bu parametre  Evet, aksi takdirde Hayır seçilmelidir. Değişiklik ilgili çek 

giriş bordrosunda G.B.M.G. (Giriş Bordrosu Mahsubu Güncelle) parametresi evet yapıldığında üretilecektir. 

Hesabını döviz cinsinden takip ettiğimiz bir müşterimizden çek aldığımızda, çekin vade tarihi geldiğinde ilgili kurun ne olacağını 

bilemeyeceğimizden, bahsi geçen çeki sisteme iki türlü girebiliriz. 

1.) Risk kuru uygular ve çeki sisteme risk kuruyla çevirip gireriz. Bu takdirde çek müşterimizin hesabından döviz olarak 

düşecektir. Tahsil tarihi geldiğinde ilgili kur, daha önce uyguladığımız risk kurundan farklıysa yeniden değerleme yapmak 

gerekecektir. 

2.) Çeki sisteme direkt TL olarak gireriz. Çek müşterimizin hesabından TL olarak düşecektir. Döviz bakiyesi etkilenmeyecektir. 

Tahsil tarihi geldiğinde ilgili kur, daha önce uyguladığımız risk kurundan farklıysa yeniden değerleme yapmak gerekecektir. 

Her iki şekilde de tahsil tarihinde çekin döviz değerlemesi yapılacaktır. Bu tarz bir değerlemenin iki ayağı vardır. Çek müşteriden 

alınırken Çek Portföy Hesabına Girmiştir. Çek Portföy Hesabı Döviz Çevrimi’ne Evet diyerek, Çek Portföy Hesabı için üretilen mahsup 

hareketinin de düzenlenmesini istediğimizi sisteme bildiriyoruz. 

Örnek Hareketler: 

Müşterimiz bizimle USD döviz kuruyla çalışmaktadır. Borcu 2360 USD dir.  Firma politikamız gereği TL çekleri aldığımızda o gün 

sisteme TL olarak, tahsil edildiğinde ise tahsil tarihinin kuruyla çevirip giriyoruz. 

01.05.2011 tarihinde müşterimizden 01.06.2011 vadeli 1000 TL tutarında bir adet çek aldık. 

 

Burada Üst bilgi alanında Döviz Kodu TL ve Kalem Giriş alanında H.Döviz TL seçilmiştir. Bu şekilde ilgili çek Mahsup Et butonuna 

tıkladığımızda TL hareketi  üretecektir.  

F1 e basarsak 



 

Görüldüğü gibi çek bakiyesi TL Bakiye alanına alacak aktarılmıştır. Ödenmemiş Müşteri Çekleri TL Bakiye alanı da aynı tutarı 

göstermektedir.  Müşterimizin bize olan USD borcu  değişmemiştir. Bu şekildeki bir takip de müşterimizin çekleri bizim için sadece 

risk takibi anlamını taşımaktadır ve biz TL bakiye alanında gördüğümüz tutarı müşterimizin ödenmemiş çekleri olarak kabul ederiz. 

 

02.06.2011 tarihinde TL Çek Portföy hesabımızdaki ilgili 1000 TL’lik çek tahsil edilmiş ve USD kuru 1,6 TL baz alınarak çekin değeri 

625 USD olarak hesaplanmıştır.  

 

Görüldüğü gibi Çek Tahsil Ekranında üst hesap no TL ÇEK PORTFÖY HESABI’dır. Çek kalemi giriş alanında ilgili çekin H.Döviz 

Parametresini USD ve H.Kuru’nu güncel döviz kuru olan 1,6 olarak giriyoruz ve G.B.M.G. (Giriş Bordrosu Mahsubu Güncelle) 

Parametresini de E (Evet) yapıyoruz. Mahsup Et Butonuna tıklayıp F1 ile sonucu görelim. 

 

Ekrandan anlaşılacağı üzere ilgili çekin ilk giriş hareketi döviz = TL, Kuru = 1,000 Döviz Tutarı = 1,000 iken bu kayıt yenilenmiş ve şimdi  

bunlar  döviz = USD, Kuru = 1,6000 Döviz Tutarı = 625,00 şekline getirilmiştir. 

Şimdi çeki almış olduğumuz müşterimizin cari hesap kartına girip F1 yaparsak, aynı değişikliğin cari hesaba üretilen mahsup hareketi 

kısmında da yapılmış olduğunu görürüz. Müşterimizin önceden TL Bakiye kısmında 1000 TL alacağı gözükürken, şimdi bu rakam döviz 

kısmına 625 USD alacak olarak aktarılmış durumdadır. Çünkü artık riski oluşturan 1000 TL tutarındaki çeki tahsil olmuştur ve o günkü 

kurla çevrilerek USD borcundan düşülmüştür.  



 

 

Ödendi Bordrosu Döviz Çevrimi? : Eğer Çek Tahsil Girişi düzenlenirken ya da Çek Durumu Değiştirme ekranında ödendi yapıldığında, 

çeki çıkmış olduğumuz tedarikçi hesabına üretilen mahsup hareketi H.Doviz’le belirttiğimiz dövize göre yeniden düzenlenebilsin 

istiyorsak bu parametre Evet, aksi takdirde Hayır seçilmelidir. Buradaki evet bir izin anlamında olup otomatik olarak değişiklik 

üretmez. Değişiklik ilgili ödendi bordrosunda Ç.B.M.G. (Çıkış Bordrosu Mahsubu Güncelle) parametresi evet yapıldığında 

üretilecektir. 

Hesabını döviz cinsinden takip ettiğimiz müşterilerimizden çek aldığımızda bizim durumumuz ne ise, bizim cari hesabımızı döviz 

cinsinden takip eden tedarikçilerimize TL çeki verdiğimizde  durum onlar için aynı olacaktır.   

Hesabımızı döviz cinsinden takip eden bir tedarikçimize çek verdiğimizde, çekin vade tarihi geldiğinde ilgili kurun ne olacağı 

bilinemeyeceğinden , bahsi geçen çeki sisteme iki türlü girebiliriz. 

1.) Tedarikçi risk kuru uygular ve çeki sisteme risk kuruyla çevirip gireriz. Bu takdirde çek tedarikçimizin hesabına döviz olarak 

eklenecektir. Tahsil tarihi geldiğinde ilgili kur, daha önce uyguladığımız risk kurundan farklıysa yeniden değerleme yapmak 

gerekecektir. 

2.) Çeki sisteme direkt TL olarak gireriz. Çek tedarikçimizin hesabına TL olarak eklenecektir. Döviz bakiyesi etkilenmeyecektir. 

Tahsil tarihi geldiğinde ilgili kur, daha önce uyguladığımız risk kurundan farklıysa yeniden değerleme yapmak gerekecektir. 

Her iki şekilde de tahsil tarihinde çekin döviz değerlemesi yapılacaktır. Bu tarz bir değerlemenin iki ayağı vardır. Çek tedarikçiye 

çıkılırken Çek Portföy Hesabından çıkılmıştır. Ödendi Bordrosu Döviz Çevrimi? ne Evet diyerek, Tedarikçi hesabı için üretilen mahsup 

hareketinin de düzenlenmesini istediğimizi sisteme bildiriyoruz. 

 

Müşteri TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın Mı?  Müşteri TL çeklerimiz için Çek Tahsil Girişi düzenlerken ya da Çek Bilgileri Değiştirme 

Ekranında ödendi yaparken döviz çevrimi virmanı üretilsin istiyorsak bu parametre Evet, aksi takdirde Hayır seçilmelidir. Virman 

hareketi, çek tahsil girişi ekranında  veya cirolu çekler için Çek Bilgileri Değiştirme Ekranında  G.B.M.G. (Giriş Bordrosu Mahsubu 

Güncelle) parametresi evet yapıldığında üretilecektir.  

Yapılan virman, tüm virman hareketlerinde olduğu gibi iki bacaklıdır. TL-Döviz çevrimi yapıldığı için önce, çekin TL tutarı kadar 

müşteri borçlandırılır, sonra ikinci bir hareketle TL tutarı karşılığı kadar döviz cinsinden müşteri alacaklandırılır. Bu sayede çek TL 

tutarı kadar bir tutar,  müşterinin TL bakiyesine eklenecek ve çek USD tutarı kadar bir tutar USD bakiyesinden düşecektir. 

 

Verilen TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın Mı? Verilen TL çekleri için Çek Tahsil Girişi düzenlerken ya da Çek Bilgileri Değiştirme 

Ekranında ödendi yaparken döviz çevrimi virmanı üretilsin istiyorsak bu parametre Evet, aksi takdirde Hayır seçilmelidir. Virman 

hareketi, çek tahsil girişi ekranında veya cirolu çekler için Çek Bilgileri Değiştirme Ekranında Ç.B.M.G. (Çıkış Bordrosu Mahsubu 

Güncelle) parametresi evet yapıldığında üretilecektir.  



Burada da yapılan virman, tüm virman hareketlerinde olduğu gibi iki bacaklıdır. TL-Döviz çevrimi yapıldığı için önce, çekin TL tutarı 

kadar tedarikçi alacaklandırılır, sonra ikinci bir hareketle TL tutarı karşılığı kadar döviz cinsinden tedarikçi borçlandırılır. Bu sayede çek 

TL tutarı kadar bir tutar,  tedarikçinin TL bakiyesinden eksilecek ve çek USD tutarı kadar bir tutar USD bakiyesine eklenecektir. 

 

Çek bilgileri değişimi yapan yukardaki iki parametrenin tersine çek girişinde üretilen mahsup hareketleri olduğu gibi kalacak, sistem 

bunun yerine döviz çevrimi virmanı üretecektir.  

ITM TITANIUM’da bir kolaylık olarak TL çeklerin sistemde takibini kolaylaştırmak adına, hem çek hareketi değişim parametrelerine 

(Çek Portföy Hesabı Döviz Çevrimi ve Ödendi Bordrosu Döviz Çevrimi) hem de çek döviz virman parametrelerine(Müşteri TL Çekleri 

Döviz Virmanı Yapılsın, Verilen TL Çekleri Döviz Virmanı Yapılsın) izin verilmesine rağmen sağlıklı yöntem virman yöntemidir. 

Çek hareketlerine yapılan değişim özellikle genel muhasebesini de kendi bünyesinde tutan müşterilerimize tavsiye edilmez. Özellikle 

vadesi yıl aşan (örneğin 11.01.2011 de aldığımız 01.02.2012 tarihli çek vb.) çeklerde bu durum önceki yılın kayıtlarını da değişime 

sokacağından iyi bir takip gerektirecektir. 

Çek GirişiÇek Bordro Girişi Ekranı 

 

Bordro Tarihi: çeki almış olduğumuz tarihi giriyoruz. 

Bordro Listesi Butonu: Daha önce girmiş olduğumuz giriş bordrolarını listeler. 

Bordro No: Siz elle bir bordro numarası vermezseniz sistem otomatik olarak bordro numarasını üretecektir. 

Hesap No: Çeki almış olduğumuz müşterinin hesap numarasıdır. Hesap listesi alanından seçilebilir. 

Dekont No: Dekont numarasını biliyorsak buraya girebiliriz. 

Döviz Kodu:  Çek Parametrelerinden virmanlı çalışılacak seçiliyse burada belirleyeceğimiz döviz kodu hareket alanına gireceğimiz tüm 

çeklerin döviz kodu olacaktır. Böyle bir durumda sistem H.döviz alanında değişikliğe izin vermeyecektir. Çek Parametrelerinden 

virmanlı çalışılacak seçilmediyse burada belirleyeceğimiz döviz kodu satırlardaki çeklerin H.Döviz tipini kısıtlamayacaktır. Sadece her 

yeni kayıt açıldığında H.döviz parametresine ön tanımlı olarak gelecektir. 



Mahsup Et Butonu: Çek bilgileri girişimiz bitince bu buton aracılığıyla cari mahsup hareketini oluşturabiliriz. Bu hareket oluştuktan 

sonra buton Mahsup İptal şekline dönecektir. 

Vade Hesapla Butonu: Girişi yapılmış olan çeklerin ortalama vadesini hesaplar. 

Satır Kısmı  

B.No(Banka No) = Çekin sistemde kayıtlı olduğu banka numarasıdır. Çift tıklayarak açılan ekrandan seçilebilir. 

B.Çek No: Çek üzerinde kayıtlı çek numarasıdır. 

Çek No: Bizim çekleri takip ederken kullanacağımız çek numarasıdır. Sistem bu alanı otomatik numaralandırır. 

Tür: Şirket Çekleri için S, Cirolu çekler için C seçilir. 

Vade: Çekin vadesi girilir. 

Valör: Sistem çekin vadesine 1 gün ilave ederek bulur. Kullanıcı dilerse değiştirebilir. Örneğin hafta sonlarına denk gelen çekler için 2 

gün ilave etmek gerekebilir. 

Borçlu: Tür alanında S(Şirket Çeki ) seçildiyse bu alana otomatik olarak müşterinin ünvanı gelir. Cirolu çeklerde çek üzerindeki 

borçlunun buraya elle yazılması gereklidir. 

Şube: Çekin verilmiş olduğu bankanın şube ismidir. 

Tutar: Çekin tutarıdır. 

H.Doviz: Hedef Döviz parametresidir. Çek parametrelerinde virmanlı çalışılacak işaretlendiyse bu parametrede döviz değişimi 

yapılamaz. Virmanlı çalışılacak işaretlenmediyse burada hedef döviz belirtilebilir. Böyle bir durumda sistem ürettiği cari hareketi 

buradaki parametreyi de dikkate alarak çift para birimli olarak oluşturacaktır. 

H.Kuru: Hedef dövizin kurudur. 

H.Döviz Tutarı: Hedef döviz tutarıdır. Sistem tarafından otomatik hesaplanır. 

Tüm hareket satırlarında olduğu gibi bu ekranda da aşağı ok tuşuyla alt satıra inildiğinde ilgili çek sisteme kaydedilmiş olur ve yeni 

boş bir çek hareket satırı açılmış olur.  

Alt Bilgi Kısmı  

Kayıt Butonu: Bu butona tıklayarak üst bilgideki değişiklikleri kaydetmiş oluruz.  

Hepsini Sil Butonu: Bu buton yaptığımız tüm giriş hareketini silmek içindir. Ancak mahsup üretildiyse önce mahsup iptali yapılması 

gereklidir. 

Boş Ekran: Ekranı kapatıp yeni bir boş ekran açar. 

Bordro Dök Butonu: Girmiş olduğumuz bordroyu dökmek içindir. Tıklandığında 2 seçenek üretir; 1.) Dot matris şeklinde dök, 2.) 

İnkjet/laserjet şeklinde dök. 

Hesabı Düzelt Butonu: Eğer girdiğimiz cari hesap yanlışsa düzeltmeye yarar. 

Çek Ek Bilgisi Butonu: Tıklandığında çek ek bilgileri girme ekranı açar. Bunlar; 1.) Keşide Yeri, 2.)Keşide Hesap No, 3.)Vergi Dairesi, 4.) 

Vergi Daire No şeklindedir. 

Çıkış Butonu: Ekrandan çıkmaya yarar. 

Tüm hareket ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da İlk Kayıt, Önceki, Sonraki, Son Kayıt Butonlarıyla kayıtlar arasında 

gezinebilirsiniz. 

 

 

 



Çek ÇıkışıÇek Bordro Çıkışı Ekranı 

 

Hareket Kodu: 20 Tahsile Çıkış, 30 teminata Çıkış, 40 Ciro şeklindedir. 

Bordro Listesi Butonu: Daha önce girmiş olduğumuz çıkış bordrolarını listeler. 

Bordro Tarihi: çeki çıkacak olduğumuz tarihi giriyoruz. 

Bordro No: Siz elle bir bordro numarası vermezseniz sistem otomatik olarak bordro numarasını üretecektir. 

Hesap No: Çeki çıkmış olduğumuz tedarikçinin ya da bankanın  hesap numarasıdır. Hesap listesi alanından seçilebilir. 

Döviz Kodu: Çekleri döviz birimine göre süzen bir parametredir.  Ayrıca Çek Parametrelerinden virmanlı çalışılacak seçiliyse burada 

belirleyeceğimiz döviz kodu hareket alanına gireceğimiz tüm çeklerin döviz kodu olacaktır. Böyle bir durumda sistem H.döviz 

alanında değişikliğe izin vermeyecektir. Çek Parametrelerinden virmanlı çalışılacak seçilmediyse burada belirleyeceğimiz döviz kodu 

satırlardaki çeklerin döviz tipini kısıtlamayacaktır. Sadece her yeni kayıt açıldığında H.döviz parametresine ön tanımlı olarak 

gelecektir. 

Mahsup Et Butonu: Çek bilgileri girişimiz bitince bu buton aracılığıyla cari mahsup hareketini oluşturabiliriz. Bu hareket oluştuktan 

sonra buton Mahsup İptal şekline dönecektir. 

Vade Hesapla Butonu: Girişi yapılmış olan çeklerin ortalama vadesini hesaplar. 

Satır Kısmı  

Çek No: Bizim çekleri sisteme girerken üretilen çek takip numarasıdır. Bu alana çift tıklayarak portföydeki çekleri çağırabiliriz. 

B.No(Banka No): Çekin sistemde kayıtlı olduğu banka numarasıdır. Girişe bağlı otomatik gelir. 

B.Çek No: Çek üzerinde kayıtlı çek numarasıdır. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Tür: Şirket Çekleri için S, Cirolu çekler için C dir. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Vade: Çekin vadesidir. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Valör: Girişe bağlı otomatik gelir. 

Borçlu: Girişe bağlı otomatik gelir. 



Şube: Çekin verilmiş olduğu bankanın şube ismidir. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Tutar: Çekin tutarıdır. Girişe bağlı otomatik gelir. 

H.Doviz: Hedef Döviz parametresidir. Çek parametrelerinde virmanlı çalışılacak işaretlendiyse bu parametrede döviz değişimi 

yapılamaz. Virmanlı çalışılacak işaretlenmediyse burada hedef döviz belirtilebilir. Böyle bir durumda sistem ürettiği cari hareketi 

buradaki parametreyi de dikkate alarak çift para birimli olarak oluşturacaktır. 

H.Kuru: Hedef dövizin kurudur. 

H.Döviz Tutarı: Hedef döviz tutarıdır. Sistem tarafından otomatik hesaplanır. 

Tüm hareket satırlarında olduğu gibi bu ekranda da aşağı ok tuşuyla alt satıra inildiğinde ilgili çek sisteme kaydedilmiş olur ve yeni 

boş bir çek hareket satırı açılmış olur.  

Alt Bilgi Kısmı  

Kayıt Butonu: Bu butona tıklayarak üst bilgideki değişiklikleri kaydetmiş oluruz.  

Hepsini Sil Butonu: Bu buton yaptığımız tüm giriş hareketini silmek içindir. Ancak mahsup üretildiyse önce mahsup iptali yapılması 

gereklidir. 

Boş Ekran: Ekranı kapatıp yeni bir boş ekran açar. 

Bordro Dök Butonu: Girmiş olduğumuz bordroyu dökmek içindir. Tıklandığında 2 seçenek üretir; 1.) Dot matris şeklinde dök, 2.) 

İnkjet/laserjet şeklinde dök. 

Hesabı Düzelt Butonu: Eğer girdiğimiz cari hesap yanlışsa düzeltmeye yarar. 

Çıkış Butonu: Ekrandan çıkmaya yarar. 

Tüm hareket ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da İlk Kayıt, Önceki, Sonraki, Son Kayıt Butonlarıyla kayıtlar arasında 

gezinebilirsiniz. 

ÇEK TAHSİL GİRİŞİ 

 



Bankalara çıkmış olduğumuz ya da portföyde beklettiğimiz müşteri çekleri tahsil olduğunda bu ekrandan tahsil kayıtlarını 

yapıyoruz.(Cirolayarak başka bir firmaya verdiğimiz müşteri çekleri için ödendi bilgisi Çek Bilgileri Değiştirme Ekranından yapılır.) 

Bordro Tarihi: Çekin tahsil olduğu tarih girilir. 

Bordro No: Sistem otomatik üretecektir. 

Hesap No: Çek portföyümüzde bekliyor ise Çek Portföy Hesabı, çek bir bankaya tahsil, teminat ya da takas için verilmişse ilgili banka 

hesabı seçilir. 

Döviz Kodu: Çekleri giriş döviz birimine göre süzen bir parametredir.  

Mahsup Et Butonu: Çek bilgileri girişimiz bitince bu buton aracılığıyla cari mahsup hareketini oluşturabiliriz. Bu hareket oluştuktan 

sonra buton, Mahsup İptal şekline dönecektir. 

Satır Kısmı  

Çek No: Bizim çekleri sisteme girerken üretilen çek takip numarasıdır. Bu alana çift tıklayarak ilgili hesapta bulunan çekleri 

çağırabiliriz. 

Valör: Girişe bağlı otomatik gelir.  

Mevduat Hesap No:  Çek tahsil edildiğinde paranın aktarılacağı hesap nosu’dur. Çek portföydeki bir çekse Mevduat Hesap No, çekin 

para biriminden(TL,USD vb.)  Kasa Hesabı olacaktır. Çek Bir banka şubesindeyse Mevduat Hesap No, ilgili bankadaki çekin para 

biriminden(TL,USD vb.)  nakit cari hesabımız olacaktır. 

B.No(Banka No): Çekin sistemde kayıtlı olduğu banka numarasıdır. Girişe bağlı otomatik gelir.  

B.Çek No: Çek üzerinde kayıtlı çek numarasıdır. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Tür: Şirket Çekleri için S, Cirolu çekler için C dir. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Vade: Çekin vadesidir. Girişe bağlı otomatik gelir. 

Borçlu: Girişe bağlı otomatik gelir. 

Tutar: Çekin tutarıdır. Girişe bağlı otomatik gelir. 

H.Doviz: Hedef Döviz parametresidir. Çek parametrelerinde virmanlı çalışılacak işaretlendiyse bu parametrede üretilecek virman 

hareketinin döviz birimini, Çek parametrelerinde mahsup bilgisi güncelle seçiliyse, üretilmiş olan mahsup hareketinin yeniden 

üretilmesinde kullanılacak döviz birimini seçiyoruz. 

H.Kuru: Hedef dövizin kurudur. 

H.Döviz Tutarı: Hedef döviz tutarıdır. Sistem tarafından otomatik hesaplanır. 

Tüm hareket satırlarında olduğu gibi bu ekranda da aşağı ok tuşuyla alt satıra inildiğinde ilgili çek sisteme kaydedilmiş olur ve yeni 

boş bir çek hareket satırı açılmış olur.  

G.B.M.G.(Giriş Bordro Mahsubu Güncellensin):  Bu parametreye evet denilmesi durumunda sistem, çek parametrelerimizi kontrol 

edecektir. Çek parametrelerinde, çek mahsup bilgileri değiştirme parametreleri işaretliyse, çek girilirken üretilen mahsup hareketini 

değiştirecek, virman parametreleri işaretliyse çekin alındığı firma için döviz virman hareketi üretecektir. 

Ç.B.M.G.(Çıkış Bordro Mahsubu Güncellensin):  Bu parametreye evet denilmesi durumunda sistem, çek parametrelerimizi kontrol 

edecektir. Çek parametrelerinde, çek mahsup bilgileri değiştirme parametreleri işaretliyse, bu parametre çekin çıkıldığı banka 

hesabına üretilen mahsup hareketini girilen dövizle değiştirecektir. Virmanlı Çalışılacak seçildiyse bu parametreye değer girilmesi, 

sonucu değiştirmeyecektir. 

Alt Bilgi Kısmı  

Kayıt Butonu: Bu butona tıklayarak üst bilgideki değişiklikleri kaydetmiş oluruz.  

Hepsini Sil Butonu: Bu buton yaptığımız tüm giriş hareketini silmek içindir. Ancak mahsup üretildiyse önce mahsup iptali yapılması 

gereklidir. 



Boş Ekran: Ekranı kapatıp yeni bir boş ekran açar. 

Bordro Dök Butonu: Girmiş olduğumuz bordroyu dökmek içindir. Tıklandığında 2 seçenek üretir; 1.) Dot matris şeklinde dök, 2.) 

İnkjet/laserjet şeklinde dök. 

Hesabı Düzelt Butonu: Eğer girdiğimiz cari hesap yanlışsa düzeltmeye yarar. 

Çıkış Butonu: Ekrandan çıkmaya yarar. 

Tüm hareket ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da İlk Kayıt, Önceki, Sonraki, Son Kayıt Butonlarıyla kayıtlar arasında 

gezinebilirsiniz. 

Çek Bilgileri Değiştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda Çek Durum Seçimine bağlı olarak Cirolu Çekleri ya da Tüm Çekleri Çek Listesi butonuyla listeyebilir, dilediğimizi 

ekranımıza getirebiliriz. 

Ekrana getirdiğimiz çeklerin durumu ödenmedi halinde ise; Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Borçlu, Şube, Şahsi/Ciro, Vergi Dairesi, Vergi 

Daire No, H.Döviz ve H.Kuru alanlarına müdahale edebilir, değişiklikler yapabiliriz. Durumu Ödendi olan çekler de değişiklik 

yapmamıza sitem izin vermeyecektir. 

Önceden cirolayıp çıkışını yaptığımız müşteri çeklerimizin ödendi girişini yapmak için de bu ekranı kullanıyoruz. Burada ödendi 

yaparken Giriş Bordro Mahsubu Güncellensin ve/veya Çıkış Bordro Mahsubu Güncellensin parametrelerinden yaptığımız seçime göre 

H.Döviz, H.Kuru değerlerimizi girerek çek Giriş veya Çıkış hareketini döviz çevrimine tabi tutabiliriz. Bu çevrimin değişim mi yoksa 

virman üretilerek mi olacağı çek parametrelerindeki seçimimize bağlıdır.  

 

 



Karşılıksız Çek Girme 

 

Müşterilerden almış olduğumuz çekler, kimi zaman karşılıksız çıkabilir. Bu durumda ilk yapılması gereken çekin ilgili para biriminden 

Karşılıksız Çek Hesabına alınmasıdır. Bu işlemin yapıldığı yer Karşılıksız Çek Girme ekranıdır. 

Burada Hesap No, çekin o an olduğu hesaptır. Çek No alanından bu hesaptaki karşılıksız çıkmış çeki çağırıyoruz. Karşılıksız Hesap No 

çekin aktarılacağı karşılıksız hesabıdır. Son olarak Mahsup Et butonuna tıklayarak mahsup hareketini bitiriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çek Portföye İade – Çek Müşteriye İade – Çek Kanuni Takip 

 

 

Müşteri çekleri tahsil olmadıysa ilgili çek önce portföye alınır, sonrasında ya müşteriye iade edilir, yahut da kanuni takibat başlatılır. 

İşte tüm bu hareketleri sırasıyla gireceğimiz ekran burasıdır. 

Hareket kodu kısmından Portföye İade, Müşteriye İade, Kanuni Takip seçeneklerinden birini seçiyoruz. 

Hesap No kısmından çek o an hangi hesaptaysa o hesabı seçiyoruz. Çek iade alındığında portföy hesabına düşer, bu nedenle çek 

müşteriye iade edilirken, ilgili portföy hesabı seçilmelidir. Hareket satırlarında Çek No alanından ilgili çeki bularak, ekrana alıyoruz. 

Eğer çekin hedef döviz bilgileri değişecekse, H.Döviz ve H.Kur bilgilerini değiştirerek kaydı tamamlıyoruz. Mahsup Et butonuna 

basarak da çekimizle ilgili cari mahsup hareketini üretmiş oluyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASLANMAZ MODÜLÜ 
PASLANMAZ STOK GİRİŞİ  
 

 

ÜST  Bİ LG İLE R  

Cari Kodu: Alımı yapmış olduğumuz firmanın cari kodunu giriyoruz. Seçimlik bir alandır. Cari Kart Listesi butonuna tıklayarak gelen 

listeden ilgili cari kartı seçebiliriz. 

Stok Giriş Listesi : Önceki giriş fişlerimizin listesini verir. Dilediğimiz fişi ekrana getirerek inceleyebilir ve fiş irsaliye edilmemiş 

durumdaysa üzerinde değişiklik yapabilir ya da fişi tümüyle iptal edebiliriz. 

Parti No: Gelen ürünlerin parti numarasını giriyoruz. Parti bazlı gelen ürünlerin belirli bir parti numarası altında gelen ve henüz 

gelmemiş olan kısımlarını takip etmek için kullanılan bir alandır. 

İşlem Tarihi: Ürünlerin stoğumuza giriş tarihini yazıyoruz. 

Ülke Kodu: Açılır Listeden ürünleri aldığımız ülkeyi seçiyoruz. 

Evrak Tipi: Açılır Listeden evrak tipini seçiyoruz. Bunlar; DAHİLİ FİŞ, TRANSFER FİŞİ, ALIŞ(İRS/FAT), DEVİR ve FASON SATIŞ şeklindedir. 

Evrak Tarihi: Gelen evrakın tarihini giriyoruz. 

Evrak Seri: Gelen evrakın seri numarasını giriyoruz. 

Evrak No: Gelen evrakın numarasını giriyoruz. 

Vade Gün: Ürünü bir vade ile almışsak gün olarak burada belirtebiliriz. 

Vade Tarihi: Ürünü bir vade ile almışsak tarih olarak burada belirtebiliriz. 

Üst Bilgi Düzelt : Bu buton vasıtasıyla üst bilgi alanında bir yanlışlık yaptıysak düzeltme yapabiliriz. 



Fiş Notu: Girdiğimiz fişle ilgili bir notumuz varsa buraya giriyoruz. 

Üst Bilgiyi Kayıt Et : Bu buton vasıtasıyla üst bilgide yaptığımız tüm değişiklikleri kayıt edebiliriz. Bu butonla kayıt edilmeyen 

değişiklikler iptal edilecektir. 

ÜST MOR Bilgi Alanları 

Mamül Durumu Bilgi Alanı: Kalemler alanında yer alan stok kalemlerinin üzerinde gezinirken bu ekrandan ilgili ürünün adet ve kilo 

bazında Toplam Giriş, Toplam Çıkış ve Bakiye Kalan bilgilerini görebilisiniz. 

 

 

İrsaliye Bilgi Alanı : Girilen fiş irsaliyelştirildiyse burada ilgili irsaliye bilgilerini görebileceğiz. 

 

 

K ALEM SATI RLARI  

Burada mor renkli Seri, Stok No ve Sıra alanları sistem tarafından, önceden girilen parametrelere bağlı olarak otomatik üretilir ve 

girilen stok kalemlerinin takibini sağlar.  Burada üretilen Seri ve Stok No için ön değerler , Paslanmaz Stok  Paslanmaz Stok Genel 

İşlemleri  Paslanmaz Stok No Takip İşlemi ekranında Stok Giriş Numarasına Göre seçilerek girilebilir.  

Depo: Ürünlerin stoklanacağı depoyu seçiyoruz. Sistemde kayıtlı olan depolardan biri açılır listeden seçilir.  

Stok Cinsi: Stoğun PRIME, SECOND veya FIRST seçimleri açılır listeden yapılır. 

Kalite Kodu: Ürünün kalite kodları (304, 303, 309, 310 gibi) açılır listeden seçilerek girilir. Burada yer alan kalite kodlarının listesi 

Paslanmaz Stok  Paslanmaz Stok Genel İşlemleri Paslanmaz Kalite Girişi ekranından düzenlenebilir. 

Kalınlık: Ürünün kalınlığı girilir. Özellikle boru şeklindeki ürünlerin et kalınlığını belirtmek için kullanılır. 

Stok Şekli: Ürünün paket, rulo, lama, profil gibi şekline ait bilgilerin açılır listeden seçildiği alandır. Açılır liste içeriğini Paslanmaz Stok 

 Paslanmaz Stok Genel İşlemleri  Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında yapılmış olan tanımlardan alır. Bahsi geçen ekran 

ilerde detaylı olarak açıklanacaktır.  

Yüzey Durumu: Ürünün yüzey durumuna ait bilgilerin (parlak, mat, desenli vb.) seçildiği alandır. 

En/Çap: Ürünün stok şekline göre en veya çap bilgisinin girildiği alandır. Örneğin boru, çubuk şeklindeki ürünler için bu alan çap 

bilgisini, dikdörtgen şeklindeki ürünler için bu alan en bilgisini belirtmek için kullanılır. 

Boy: Boyu belli olan ürünler için boy bilgisinin girildiği alandır. Rulo şeklindeki ürünlerde boy bilgisi çok kere belirli olmadığından bu 

alan boş bırakılır. 

Adet: Ürünün adet bilgisinin girildiği alandır. 

Miktar: Ürünün miktar bilgisinin girildiği alandır. Metre ile alımı yapılan ürünlerde bu alan metre olarak uzunluk bilgisini, kilo ile alımı 

yapılan ürünlerde bu alan kilo olarak ağırlık bilgisini içerir.  Miktar ve adet alanlarının nasıl işlem göreceği Paslanmaz Stok Genel 

İşlemleri  Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında stok türüne bağlı olarak tanımlanır. 

P.Adet: İsteğe bağlı olarak paket adet bilgisinin girildiği bilgi alanıdır. Bazen satıcının gönderdiği fişteki adet bilgisi ile sayım yapılınca 

ortaya çıkan adet bilgisi farklı çıkabilir, böyle bir durumda sayım sonucu elde edilen adet bu alana girilebilir. Bu alan stoktan satış 

yapıldığında eksilmediğinden, stoğun ilk giriş adetini göstermek içinde kullanılabilir.Kısaca bu alan ITM de sadece bilgi maksatlı 

kullanılır.  



B.Miktar: P.Adetin kullanım mantığıyla aynı olarak miktar bilgisi için kullanılır. 

Stok Durumu: Stok durumu ile ilgili açıklayıcı bilgi girme alanıdır. Kullanılması zorunlu değildir. 

Açıklama: Stok kalemi ile ilgili açıklama girmek gerektiğinde isteğe bağlı olarak kullanılır. 

A.Döviz: Alış Döviz birimini seçtiğimiz alandır.  

Döviz Kuru: A.Döviz de seçtiğimiz döviz biriminin TL kurudur. 

D.Alış Fiyatı: Ürünün A.Dövizle belirtilen döviz biriminden fiyatıdır. 

D.Alış Maliyeti: Ürünün alışında oluşan birim başına maliyetidir. Örneğin nakliye maliyeti varsa bu alana girilebilir. 

S.Döviz: Alınan ürünün satış fiyatıyla ilgili bilgi girilmek isteniyorsa bu alandan Satış Döviz birimi seçilir. 

S.Döviz Fiyatı: Alınan ürünün satış fiyatıyla ilgili bilgi girilmek isteniyorsa bu alandan Satış Döviz fiyatı girilir. 

Alış Yerel Fiyatı, Alış Döviz Tutarı, Alış Yerel Tutarı alanları sistem tarafından otomatik hesaplanır. 

Kdv%: Bu alana bilgi otomatik olarak gelir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 

Alış KDV Tutarı: KDV oranına göre otomatik olarak hesaplanır. 

Plk. Kg: Plaka paketi olarak gelen ürünlerin her bir plakasının kaç kg tuttuğunu belirtmek için isteğe bağlı olarak kullanılır. 

Stok Şekli: Açılabilir listeden AÇIK, KAPALI, RAFTA ve ÜRETİM seçeneklerinden biri seçilebilir. Varsayılan değer KAPALI’dır. 

İstif Kodu: Seçilen deponun istif bölümlerini listeden seçerek, kalemdeki ürünün istifleneceği yeri belirtmekte kullanılır. 

Hata Adı: Kalemdeki ürünün hatası varsa burada açılır listeden seçilerek belirtilir.  

Kontrol: Burada ürünün kontrol durumu EVET ya da HAYIR olarak girilir. 

 

ALT  Bİ LG İLE R  
 

Boş Ekran: Yeni bir boş ekran açar. Önceki ekranda bilgilerinizi kayıt etmediyseniz, bilgiler sıfırlanacaktır. 

Hepsini Sil: Ekrana girmiş olduğunuz tüm bilgileri silmek içindir. Eğer evrakı irsaliye haline getirdiyseniz, önce irsaliyeyi iptal etmeniz 

gerekecektir. 

Etiket Bas: Girilen kalemlerle ilgili barkod etiketi basmak içindir. Tıklanıldığında ilgili alt menüler açılır, birini seçerek dilerseniz ekrana 

dilerseniz kağıda baskı alabilirsiniz.  

İrsaliye Et: Üzerinde çalışılan fişi genel stoğa irsaliye etmeye yarar. ITM’de paslanmaz stoğu ve genel stok ayrı ayrı tutulduğundan, bu 

ekranda irsaliye et işlemi yapıldığında fişteki stok kalemlerini içeren bir irsailiye üretilecek ve genel stoğa kalemlerin girişi 

yapılacaktır. Paslanmaz Stok Girişindeki kalemler, genel stok kalemlerine çevrilirken sistem öncelikle Fatura  Fatura Parametreleri 

 Şirket İrsaliye/Fatura parametreleri ekranında tanımlı 2 parametreye bakar. Bu parametreler Fatura Muhasebeye Entegre mi ve 

Stok Hesapları Cariye Entegre Mi parametreleridir. Bu iki parametrenin ikisi de Hayır olarak tanımlanmışsa üretilen stok kalemleri 

kalitekodu+kalınlık+en/çap+boy+yüzey durumu+Stok Şekli’ alanlarının bileşkesinden oluşacaktır. Bu iki parametreden birine ya da 

ikisine evet yanıtı verilmişse sistem stok kalemlerinin kodlamasını Genel Muhasebe mantığına uygun hale getirecektir. Bu uygun hale 

getirme işlemini yaparken yine sistem  Paslanmaz Stok  Paslanmaz Stok Genel işlemleri  Kalite Tanıtım İşlemi ekranındaki 

tanımlanmış kalite tanımlarına bağlanan stok kodunu esas alır. 

Cariye Yaz: Fişin kdv tutarını cari hesaba aktarmakta kullanılır. 

Cariden Sil: Fişin cariye aktarılan kdv tutarını silmek için kullanılır. 

Fişi Dök: Fişi alt toplamlar olmadan ekrana ya da yazıcıya dökmeye yarar. 

Fişi Dök F.: Fişi alt toplamları ile birlikte ekrana ya da yazıcıya dökmeye yarar. 

Çıkışı Girişe Kopyala:  



Çıkış: Paslanmaz Girişi ekranından çıkmak içindir. 

Tüm hareket ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da İlk Kayıt, Önceki, Sonraki, Son Kayıt Butonlarıyla kayıtlar arasında 

gezinebilirsiniz. 

ALT MOR Bilgi Alanları 

Dövizli Tutarlar Bilgi alanı: Bu alandan toplam dövizli tutarlarımızı görebiliriz. 

 

Fiş TL Tutarlar Bilgi alanı :Bu alandan toplam TL  tutarlarını ve toplam adet miktar toplamlarını görebiliriz. 

 

 
 

Kullanılan Tuşlar 

F8 Tuşu: Paslanmazda bazı ürünlerin sertifika bilgisi müşteri tarafından istenebilmektedir. Stok girişi esnasında stok kalemine 

sertifika bilgisi  atayabiliriz. F8 Tuşu TicariEnt.ini dosyasındaki [SERTIFIKAYOLU] parametresine bağlı olarak var olan sertifika 

resimlerini arar. Bu klasörde bulunan resimlerden birisi ilgili stok kalemine sertifika olarak atanabilir.  

 

PASLANMAZ STOK ÇIKIŞI  
 

 

 



ÜST  Bİ LG İLE R  

Cari Kodu: Alımı yapmış olduğumuz firmanın cari kodunu giriyoruz. Seçimlik bir alandır. Cari Kart Listesi butonuna tıklayarak gelen 

listeden ilgili cari kartı seçebiliriz. 

Stok Çıkış Listesi : Önceki çıkış fişlerimizin listesini verir. Dilediğimiz fişi ekrana getirerek inceleyebilir ve fiş irsaliye edilmemiş 

durumdaysa üzerinde değişiklik yapabilir ya da fişi tümüyle iptal edebiliriz. 

Parti No: Çıkışını yaptığımız ürünlerin parti numarasını giriyoruz. Parti bazlı çıkılan ürünlerin belirli bir parti numarası altında 

gönderilen ve henüz gönderilmemiş olan kısımlarını takip etmek için kullanılan bir alandır. 

İşlem Tarihi: Ürünlerin stoğumuzdançıkış tarihini yazıyoruz. 

Ülke Kodu: Açılır Listeden ürünleri aldığımız ülkeyi seçiyoruz. 

Evrak Tipi: Açılır Listeden evrak tipini seçiyoruz. Bunlar; DAHİLİ FİŞ, TRANSFER FİŞİ, SATIŞ(İRS/FAT) şeklindedir. 

Evrak Tarihi: Çıkan evrakın tarihini giriyoruz. 

Evrak Seri: Çıkan evrakın seri numarasını giriyoruz. 

Evrak No: Çıkan evrakın numarasını giriyoruz. 

Vade Gün: Ürünü bir vade ile satıyorsakgün olarak burada belirtebiliriz. 

Vade Tarihi: Ürünü bir vade ile satıyorsak tarih olarak burada belirtebiliriz. 

Ödeme Şekli / Gün : Ürünlerin ödeme şekli ve ödeme valörünü giriyoruz. 

Üst Bilgi Düzelt : Bu buton vasıtasıyla üst bilgi alanında bir yanlışlık yaptıysak düzeltme yapabiliriz. 

Satıcı Personel:Satıcıları seçmeye yarayan bir alandır. Satışların satıcı bazında takibini sağlar. Satıcıya bağlı olmayan satışlar için boş 

seçim yapılabilir. 

ÜST MOR Bilgi Alanları 

Mamül Durumu Bilgi Alanı: Kalemler alanında yer alan stok kalemlerinin üzerinde gezinirken bu ekrandan ilgili ürünün adet ve kilo 

bazında Toplam Giriş, Toplam Çıkış ve Bakiye Kalan bilgilerini görebilisiniz. 

 

 

İrsaliye Bilgi Alanı : Girilen fiş irsaliyeleştirildiyse burada ilgili irsaliye bilgilerini görebileceğiz. 

 

K ALEM SATI RLARI  

Burada sarı renkli Seri, Stok Nove Sıraalanlarından herhangi birine tıklayıp açılır listeden seçim yaparak çıkışını yapacak olduğumuz 

ilgili paslanmaz stok kalemini ekranımıza çağırabiliriz.  Çağırdığımız ekran Paslanmaz Stok Seçim ekranıdır. Bu ekrana cursor  Seri,Stok 

Nove Sıra  alanları üzerindeyken F4 listeleme tuşuna basarak da ulaşabiliyoruz. Paslanmaz Stok Seçim Ekranı ilerde detaylı olarak 

anlatılacaktır. 

Cari Kodu: Eğer satış siparişe bağlı olarak gerçekleşiyorsa, bu alandan siparişin girilmiş olduğu cari kodu seçiyoruz.  

Depo: Çağırdığımız ürün kaleminin stoklandığı depodur. 

Stok Cinsi: Çağırdığımız ürün kaleminin PRIME, SECOND veya FIRST cinsinden kalitesidir. 



Kalite Kodu: Çağırdığımız ürün kaleminin (304, 303, 309, 310 gibi) kalite kodudur. 

Kalınlık: Çağırdığımız ürün kaleminin kalınlık bilgisidir. 

Stok Şekli: Çağırdığımız ürün kaleminin stok şeklidir. 

Yüzey Durumu: Çağırdığımız ürün kaleminin yüzey durumudur. Her ne kadar girişe bağlı olarak otomatik olarak gelse de ürün 

işlenmiş olabileceğinden kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 

En/Çap: Çağırdığımız ürün kaleminin en ya da çap bilgisidir. 

Boy: Çağırdığımız ürün kaleminin boy bilgisidir. Ürün girişinden farklı bir boyda satılabileceği için kullanıcı tarafından bu alan 

değiştirilebilir.  

P.Adet: İsteğe bağlı olarak paket adet bilgisinin girildiği bilgi alanıdır. Giriş yapılırken girilen değere bağlı otomatik gelir. İsteğe bağlı 

düzenlenebilir. 

B.Miktar: İsteğe bağlı olarak brüt mikta bilgisinin girildiği bilgi alanıdır. Giriş yapılırken girilen değere bağlı otomatik gelir. İsteğe bağlı 

düzenlenebilir. 

Adet: Satış adetimizi giriyoruz. 

Miktar: Satış miktarımızı giriyoruz. Metre ile satışı yapılan ürünlerde bu alan metre olarak uzunluk bilgisini, kilo ile satışı yapılan 

ürünlerde bu alan kilo olarak ağırlık bilgisini içerir.  Miktar ve adet alanlarının nasıl işlem göreceği Paslanmaz Stok Genel İşlemleri  

Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında stok türüne bağlı olarak tanımlanır. 

Açıklama: Stok kalemi ile ilgili açıklama girmek gerektiğinde isteğe bağlı olarak kullanılır. 

Döviz: Satış Döviz birimini seçtiğimiz alandır.  

Döviz Kuru: Satış Döviz de seçtiğimiz döviz biriminin TL kurudur. 

Döviz Fiyatı: Ürün kalemenin döviz fiyatıdır. 

Yerel Fiyatı: Satışı yapılanürün kalemenin hesaplanan TL tutarıdır. 

Döviz  Maliyeti: Ürünün satışında oluşan birim başına maliyetidir. Örneğin nakliye maliyeti varsa bu alana girilebilir. 

Döviz Tutarı: Ürünün Paslanmaz Stok Genel İşlemleri  Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında yapılan tanımlamasına göre adet ya 

da miktar bilgisinin döviz fiyatıyla çarpımından elde edilen tutar bilgisidir. 

Yerel Tutar: Ürünün Paslanmaz Stok Genel İşlemleri  Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında yapılan tanımlamasına göre adet ya 

da miktar bilgisinin yerel fiyatıyla çarpımından elde edilen tutar bilgisidir. 

Kdv%: Bu alana bilgiPaslanmaz Stok Genel İşlemleri  Stok Türü Tanımlama İşlemi ekranında yapılan tanımlamalara bağlı otomatik 

olarak gelir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 

KDV Tutarı:TL cinsinden hesaplanan kdv tutarıdır. 

Stok Durumu: Stok durumu ile ilgili açıklayıcı bilgi girme alanıdır. Kullanılması zorunlu değildir. 

Kontrat Bilgisi: Ürün siparişten çağrıldıysa bu alana sipariş kontrat bilgisi otomatik olarak gelir. Ürün sipariş modülünden çağrılarak 

getirilmediyse, elle giriliyorsa bu bilgi boş geçilebilir ya da elle doldurulabilir. 

Sipariş Tarihi: Ürün siparişten çağrıldıysa bu alana ilgili siparişin tarihi gelir. Bu alanda F4 liste tuşu, üzerinde bulunduğunuz satırın 

başında girilen cari hesaba bağlı süzme yaparak siparişleri kalem kalem listeler. Dilediğimiz kalemleri seçerek ekranımıza alabiliriz. 

Seri: Ürün siparişten çağrıldıysa bu alana ilgili siparişin serisi gelir. Bu alanda F4 liste tuşu, üzerinde bulunduğunuz satırın başında 

girilen cari hesaba bağlı süzme yaparak siparişleri kalem kalem listeler. Dilediğimiz kalemleri seçerek ekranımıza alabiliriz. 

Sipariş No: Ürün siparişten çağrıldıysa bu alana ilgili siparişin numarası gelir. Bu alanda F4 liste tuşu, üzerinde bulunduğunuz satırın 

başında girilen cari hesaba bağlı süzme yaparak siparişleri kalem kalem listeler. Dilediğimiz kalemleri seçerek ekranımıza alabiliriz. 



Sıra: Ürün siparişten çağrıldıysa bu alana ilgili siparişin, sipariş fişindeki sıra numarası gelir. Bu alanda F4 liste tuşu, üzerinde 

bulunduğunuz satırın başında girilen cari hesaba bağlı süzme yaparak siparişleri kalem kalem listeler. Dilediğimiz kalemleri seçerek 

ekranımıza alabiliriz. 

 

ALT  Bİ LG İLE R  
 

Boş Ekran: Yeni bir boş ekran açar. Önceki ekranda bilgilerinizi kayıt etmediyseniz, bilgiler sıfırlanacaktır. 

Hepsini Sil: Ekrana girmiş olduğunuz tüm bilgileri silmek içindir. Eğer evrakı irsaliye haline getirdiyseniz, önce irsaliyeyi iptal etmeniz 

gerekecektir. 

Etiket Bas: Girilen kalemlerle ilgili barkod etiketi basmak içindir. Tıklanıldığında ilgili alt menüler açılır, birini seçerek dilerseniz ekrana 

dilerseniz kağıda baskı alabilirsiniz.  

İrsaliye Et: Üzerinde çalışılan fişi genel stoğa irsaliye etmeye yarar. ITM’de paslanmaz stoğu ve genel stok ayrı ayrı tutulduğundan, bu 

ekranda irsaliye et işlemi yapıldığında fişteki stok kalemlerini içeren bir irsailiye üretilecek ve genel stoğa kalemlerin girişi 

yapılacaktır. Paslanmaz Stok Girişindeki kalemler, genel stok kalemlerine çevrilirken sistem öncelikle Fatura  Fatura Parametreleri 

 Şirket İrsaliye/Fatura parametreleri ekranında tanımlı 2 parametreye bakar. Bu parametreler Fatura Muhasebeye Entegre mi ve 

Stok Hesapları Cariye Entegre Mi parametreleridir. Bu iki parametrenin ikisi de Hayır olarak tanımlanmışsa üretilen stok kalemleri 

kalitekodu+kalınlık+en/çap+boy+yüzey durumu+Stok Şekli’ alanlarının bileşkesinden oluşacaktır. Bu iki parametreden birine ya da 

ikisine evet yanıtı verilmişse sistem stok kalemlerinin kodlamasını Genel Muhasebe mantığına uygun hale getirecektir. Bu uygun hale 

getirme işlemini yaparken yine sistem  Paslanmaz Stok  Paslanmaz Stok Genel işlemleri  Kalite Tanıtım İşlemi ekranındaki 

tanımlanmış kalite tanımlarına bağlanan stok kodunu esas alır. 

Cariye Yaz: Fişin kdv tutarını cari hesaba aktarmakta kullanılır.  

Cariden Sil: Fişin cariye aktarılan kdv tutarını silmek için kullanılır. 

Fişi Dök: Fişi alt toplamlar olmadan ekrana ya da yazıcıya dökmeye yarar. 

Fişi Dök F.: Fişi alt toplamları ile birlikte ekrana ya da yazıcıya dökmeye yarar. 

Fişi Dök T.: Fişi, teklif fişi biçiminde ekrana ya da yazıcıya dökmeye yarar. 

Aktif Stoğu Çık: Evrak tipi transfer fişi olduğunda çalışır.  

Çıkış: Paslanmaz Girişi ekranından çıkmak içindir. 

Tüm hareket ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da İlk Kayıt, Önceki, Sonraki, Son Kayıt Butonlarıyla kayıtlar arasında 

gezinebilirsiniz. 

ALT MOR Bilgi Alanları 

Dövizli Tutarlar Bilgi alanı: Bu alandan toplam dövizli tutarlarımızı görebiliriz. 

 

Fiş TL Tutarlar Bilgi alanı :Bu alandan toplam TL  tutarlarını ve toplam adet miktar toplamlarını görebiliriz. 

 

 
 



PASLANMAZ STOK ALIŞ/SATIŞ İADE  
 

Daha önceden satışını ya da alışını yapmış olduğumuz paslanmaz ürünlerinin, iade işlemlerini girdiğimiz ekrandır. 

Bu ekrandaki yapı paslanmaz girişi ve çıkışı ekranlarıyla benzer olduğundan detaylara girilmeyecektir. 

Bu ekranda Evrak Tipi alanından, iadeyi müşterimiz bize yapmışsa Satış İadesi(İrs/Fat) , iadeyi biz tedarikçimize yapıyorsak Alış 

İadesi(İrs/Fat)seçiyoruz. Bilindiği gibi Satış İadesi bir alış fişi gibi, Alış İadesi de bir satış fişi gibi hareket üretecektir. Cari kodu seçerek, 

Ülke Kodu, İşlem Tarihi, evrak Tarihi, Vade Gün, Vade Tarihi alanlarını dolduruyoruz. Evrak Seri ve Evrak No alanları işlem türüne göre 

otomatik olarak ekrana gelecektir. İşlem Şekli, Normal ve Özel olarak seçilebilir. İade Yapan Personel alanına açılır listeden seçim 

yapılabilir. 

Kalem girişi satırlarında Cari Kodu alanı iadeyi alacağımız ya da yapacağımız firmayı seçmek içindir. Burada seçmiş olduğumuz cari 

koda bağlı olarak seri, sıra, stok no alanlarında F4 le ya da ilgili alanı çift tıklayarak çağırdığımız açılır listeye o firmanın daha önce 

satmış/almış olduğu ürünler kalem kalem listelenecektir. Bu listeden iadesi yapılan ürün seçilebilir. İlgili ürün ekrana getirildikten 

sonra adet, miktar, açıklama, döviz birimi, döviz kuru, döviz fiyatı vb. alanlar doldurularak ilgili kalemlerin girişi tamamlanır. 

Dilenirse ilgili iade fişi, irsaliye et butonu vasıtasıyla irsaliye edilebilir. 

PASLANMAZ STOK LİSTESİ  
 

Paslanmaz stoklarımızı detaylı olarak filtreleme imkânı sunan “Paslanmaz Stok Seçim Ekranı Özel” ekranını çağıran bu menü, 

paslanmaz stoklarımız üzerinde geniş bir kontrol sağlar.  

Bu ekranda paslanmaz stoklarımızı Stok No ve Birleşik Stok Kodu olarak 2 ayrı şekilde sıralayabilir ve inceleyebiliriz. Bu seçime bağlı 

olarak paslanmaz stoklarımızı Aranacak bilgi giriş çubuğunda stok koduna göre ya da Birleşik Stok Koduna göre aratabiliriz. Özellikle 

Birleşik Stok Kodu şeklindeki listeleme paslanmazcıya aramada büyük kolaylık sağlar. Birleşik Stok Kodu “Kalite + Kalınlık + En/Çap + 

Boy + Yüzey” bilgilerinin birleştirilerek üretildiği bir alandır. Arama yaparken aynı sıralama dikkate alınmalıdır. Örneğin 304 

kalite,1,00 cm kalınlığında,1000 cm eninde,2000 cm boyunda, yüzeyi BA olan bir stok kalemini aramak için Aranacak bilgi giriş 

çubuğuna 3041,0010002000BAyazmamız yeterlidir. Biz her bir karakter girdiğimizde ekrandaki seçili stok kalemi girişimize bağlı 

değişecektir. Buradaki mantık paslanmazcının stok arama yaklaşımıyla aynı olduğu için aranan stoğa kısa sürede erişilecektir. 

 



Ekranımızı incelersek, direkt Aranacak bilgi girişine stok özelliklerini girerek aramanın yanı sıra, birçok alternatif stok süzme 

parametresi de kullanabileceğimizi görebiliriz. 

Depo, Kalite, Kalınlık, Şekli, En, Boy, Yüzey, Alış Yapılan Firmalar, Hata Kodları, İstif Kodları, Kalan Miktar Filtresi gibi filtre alanlarına 

bilgi girerek de isteğe bağlı ürünlerimizi süzebiliriz.  

Örneğin Depo seçimi yapıp Filtrele butonuna bastığımızda sadece seçtiğimiz depoda mevcut olan ürünler ekranımıza gelecektir. 

Bunun gibi bir ya da birden çok filtreyi aynı anda işleme koyup ekranımıza filtrelenmiş ürünlerin gelmesini sağlayabiliriz.  

Filtreleri Kaldır butonu girmiş olduğumuz filtreleri sıfırlayarak tüm ürünleri çağıracaktır. 

Mt. Çıkar butonu metrajlı ürünleri ürün listesinden çıkarır. 

Hurdaları Çıkar butonu hurdaları ürün listesinden çıkarır. Bir ürünün hurda olarak kabul edilmesi için Stok Şeklinin H=Hurda haline 

getirilmesi gerekir. Bir ürün hurda haline genellikle üretim aşamasında gelmektedir. 

PVC’leri çıkar butonu PVC kaplı ürünleri paslanmaz stok listesinden çıkarır. 

Opsiyonlu Getir butonu, Opsiyonlanmış Firmalistesinde seçilmiş firma için çalışır. Seçili firmaya opsiyonlanmış ürünleri ekrana getirir. 

Sağdaki radyo butonlu seçim alanları 4 ayrı gruptur ve soldaki filtrelere ek olarak çalışır. Yani depo listesinden bir depo seçip sadece o 

depodaki kontrol durumu Evet olan ürünleri ekrana getirtebiliriz. 

Kontrol grubu, ürünün kontrol edilip edilmediğine göre filtreleme imkanı sağlar. 

A/K/R = Açık / Kapalı / Rafta durumlarına göre filtreleme imkanı sağlar. 

Opsiyon Filtresi grubu, ürünün opsiyon durumuna göre filtreleme imkanı sağlar. 

Kalite Sınıfı grubu ürünün kalite sınıfına göre filtreleme imkanı sağlar. 

 

Özel Filtreleme Ekranı 

Normal filtrelemenin yetmediği yerde Özel Filtreleme ekranından faydalanabiliriz. Bu ekranda Başlangıç / Bitiş Kalite Kodu, Başlangıç 

/ Bitiş Kalınlık, Başlangıç / Bitiş En, Başlangıç / Bitiş Boy, Başlangıç / Bitiş Adet, Başlangıç / Bitiş Miktar ve Başlangıç Alış Tarihi ile Bitiş 

Alış Tarihi aralıklarına göre süzme işlemi yapılabildiği gibi, Stok Şekli, İstenen Yüzey Kodu ve Depo Kodu na göre de süzme işlemi 

uygulanabilir. 



 

 

F3 Tuşu: Stok kalemleri üzerinde iken F3 tuşuna bastığımızda kalem alanlardan Satış Fiyatı alanı Alış fiyatı Alanı olarak değişecek ve 

ekrandaki ürünlerin alış fiyatı görünecektir. 

 

F4 Tuşu: Stok kalemleri üzerinde iken F4 tuşuna bastığımızda kalem alanlarına, Opsiyon Toplamı ve Opsiyonsuz Kalan bilgi alanları 

dahil edilir, yeniden F4 e basılması durumunda bu iki alan gizlenecektir. 

F5 Tuşu: Bu tuş ekrandaki kalemlerin refresh = yenileme görmesini sağlar. Bazen aynı stok kalemini iki ya da daha fazla satıcı  

satıyor ya da opsiyonluyor olabilir. Böyle bir durumda ekranımızdaki stok kalemine ait bilgilerin güncellenmesi gereklidir. F5 tuşuna 

basarak bu güncellemeyi sağlayabiliriz. 

F7 Tuşu: Stok kalemleri üzerinde iken F7 tuşuna bastığımızda kalem alanlarında yer alan beş alan gizlenecektir. Bu alanlar; Satış 

Fiyatı, Döviz, Alış Yapılan Firma, Firma Kodu ve Alış Tarihi alanlarıdır. Yeniden F7 e basılması durumunda gizlenen alanlar tekrar aktif 

olacaktır. Paslanmaz Stok Listesi ekranını kullanan satıcılar bazı durumlarda bu bilgilerin görülmesini istemezler. F7 tuşu böyle 

durumlar için satıcıya büyük kolaylık sağlar. 

F8 Tuşu: Paslanmazda bazı ürünlerin sertifika bilgisi müşteri tarafından istenebilmektedir. Stok girişi esnasında stok kalemine 

atanmış sertifika bilgisi varsa, F8 tuşu bu sertifikayı ekrana getirir ve yazıcıdan çıktı alma imkanı sağlar.  

F10 Tuşu: Stok kalemleriüzerinde iken F10 tuşuna bastığımızda Paslanmaz Stok Rezervasyon Ekranı çağrılacaktır. Bu ekran bize 

siparişini vermiş olduğumuz ve henüz tedarikçide olup stoğumuza girmemiş olan ürünleri listeler. Bu sayede satıcı stoğuna girecek 

ürünleri de satma imkanı bulur. Stok Rezervasyon Ekranı üzerindeyken de opsiyonlama yapılabilir. 

F11 Tuşu: Paslanmaz Stok Listesi ekranındayken F11 tuşu üst bilgiye Bugün İtibariyle Stoksüzgecini getirecektir. 

Opsiyon Yapma 

Paslanmaz Stok Listesi ekranında Stok kalemlerinden istediğimize Opsiyon koyabiliriz. ITM’ de dört opsiyon türü vardır; Bütçe, Satış, 

Üretim ve Sevkiyat. ITM bu dört opsiyonu Stok Seçim Listelerinde ayrı renklerde gösterir. Sırasıyla bu renkler Bütçe İçin = kavuniçi, 

Satış için = Kırmızı, Üretim için = Yeşil, Sevkiyat İçin = Mor olarak belirlenmiştir. Bir ürün birden fazla miktarda opsiyon aldığında baskın olan 

opsiyon tipi rengi belirler. Baskınlık sırası; bütçe, satış, üretim ve sevkiyat opsiyonu şeklinde artar.  

Bir stok kalemine opsiyon yapmak için ilgili kalem üzerindeyken mousla sağ tıklayıp Opsiyon Yap ekranına geçebiliriz.  



 

Burada Stok No alanı seçtiğimiz stoğun kodudur.Cari Kart Listesi’nden ilgili stok kalemini hangi firmaya opsiyonlayacaksak o firma 

seçilir. Başlangıç Tarihi ve Başlangıç Saati o anki saat ve tarih bilgisiyle otomatik doldurulur. Bitiş Tarihi ve Bitiş Saati alanları öntanım 

olarak günün tarihi ve 18.30 firma kapanış saati olarak belirlenmiştir. Kullanıcı bu tarih ve saat alanlarını dilediği gibi değiştirebilir. 

Ürüne eğer satış opsiyonu konulmuş ise, bitiş tarih ve saati geldiğinde ürünün üzerindeki opsiyon kaldırılacak ve ürün serbest hale 

gelecektir. Diğer opsiyon türleri zamana bağlı olarak çalışmaz. 

Adet ve Miktar alanları yine sistem tarafından o anki Stok Adet ve Miktar bilgisi  okunarak getirilir. Kullanıcı opsiyonlayacağı adet ve 

miktarı düzenler. Döviz cinsi ve Döviz Fiyatı bilgileri kullanıcı tarafından elle girilir. Kontrat Bilgisi, Kontrat Tarihi, Kontrat Seri, Kontrat 

No ve Kontrat Kayıt Sıra No alanları Kontrat Seçim Listesi Butonuyla ulaşılan sipariş ekranıyla ilintilidir ve bilgilerini oradaki seçimden 

alır. Kontrat Seçim listesi ekranından getirilen siparişlenmiş ürün bu şekilde opsiyonlanmış ürüne bağlanmış olacaktır.  

Sağ taraftaki Opsiyon Türü Grubu, Açık, Kapalı, Kısmen Kapalı seçeneklerini içerir. Bir ürün henüz opsiyonlanmamış ise buradaki 

değer Açık, ürün opsiyonlanmış ama opsiyon miktarı ürünün stok miktarından az ise bu değer Kısmen Kapalı, opsiyon miktarı stok 

miktarına eşit yada ondan fazla ise bu değer Kapalı halini alacaktır. Bu değerleri sistem otomatik olarak düzenleyecektir. 

Yeni butonu yeni bir opsiyon ekranı açar, Kaydet butonu ekrandaki opsiyon bilgilerini değiştirdiğimizde kaydetmemize yarar, sil 

butonu üzerinde olduğumuz opsiyonu siler. 

 

Alış Satış Hareketleri: Bu buton vasıtasıyla seçili olan ürün kaleminin o ana kadar gerçekleşen tüm hareketlerinin listesini 

alabiliriz. 

Stok Üretim Bilgileri: Üzerinde bulunulan stok kalemi daha önce üretime girdiyse, bu buton vasıtasıyla ürünün üretim 

hareketlerini gözlemleyebiliriz. 

Stok Detayları: Parametrelerde stok girişinde stok detay sorulacak mı parametresi Evet olarak yanıtlandıysa stok girişi esnasında 

satır kalemi kaydedilirken Stok Detay Giriş Ekranı önümüze gelir. Aynı Ekrana yine tek paket açma yaparken de Stok Detay butonuna 

tıklayarak ulaşabiliriz. Stok Detay Giriş ekranı özellikle paketli ürünlerde, paket içeriğinin farklı farklı çıkmasında ve aynı stok 

kaleminin farklı raflarda barındırılmasında paslanmazcıya kolaylık sağlayan kullanışlı bir ekrandır. Paslanmaz Stok Listesinde Stok 

Detayları butonuyla çağırdığımız detay ekranı sadece bilgi amaçlı bir ekran olup değişikliğe izin vermez. 

Etiket Bas: Ekrandaki kalemlerle ilgili barkod etiketi basmak içindir. Tıklanıldığında ilgili alt menüler açılır, birini seçerek dilerseniz 

ekrana dilerseniz kağıda baskı alabilirsiniz.  

Excel’ Gönder: Ekrandaki tabloyu Excel’e aktarmamızı sağlayan bir butondur. 



Seçtiklerimi Excel’ Gönder: Sadece seçili olan satırları  Excel’e aktarmamızı sağlayan bir butondur. ITM’ de ctrl tuşuyla çoklu 

seçim yapılabilir. 

Hesapla: Seçili olan satırların stok türüne göre toplamını alır. 

Çık: Paslanmaz Stok Listesi ekranından çıkmaya yarar. 

PASLANMAZ RULODAN PAKETE TRANSFER  
Rulo şeklinde stoklanan ürünlerin kesilerek pakete çevrilmesi istenebilir. Böyle bir durumda bir üretim işlemi gerçekleşiyor olacaktır. 

Paslanmaz Üretim modülümüze sahip olmayan kullanıcılarımız işlemlerini bu menüden basitçe yapabilirler. Rulodan pakete transfer 

işlemi yeni stoklar oluşturur ve kalan miktara göre stoğun giriş kaydını yeniden düzenlediği için Paslanmaz Üretim modülüne göre bir 

dezavantaj içermektedir. 

 

Paslanmaz Rulodan Pakete Transfer penceresini açtığımızda yukarıdaki gibi bir ekranla karşılaşacağız. Bu ekranda önce işlem 

yapacağımız Rulo halindeki stoğumuzu seçiyoruz. En alttaki kalem alanı seçili stoğun transfer işlemini yapacağımız yerdir. Burada cari 

kod alanı bu tür işlemler için kullanacağımız dilme, boy kesme, giyotin gibi üretim bantlarının caride açılmış karşılıklarıdır. Stok cinsi, 

depo, stok şekli, en, boy, stok durum, açıklama, adet, miktar, döviz fiyatı, Plk.Kilo gibi değerleri düzenleyerek yeni stok kartımızı 

üretebiliriz. Üretilen miktar ve adet kadar ana stok kartı eksilecektir. Kalem ekranında aşağı inerek yeni kayıt üretmeye devam 

edebiliriz. 

Bu ekranda daha önce rulodan pakete transfer işlemine tabi olmuş stokların üretim detaylarını da görebiliriz. 



 

PASLANMAZ ÇOKLU PAKET AÇMA  
Paslanmaz Rulodan Pakete Transfer ekranıyla aynı çalışır. Temel fark bu ekranda paket halindeki stokların paketlerinin açılması 

işleminin yapılıyor olmasıdır.  

Paslanmaz çoklu paket açma özellikle paket halindeki paslanmazın açılarak değişik raflara dizilmesi ve yine paket içindeki ürünlerin 

açılma esnasında kalite, yüzey, boy, en gibi niteliklerinden bir ya da bir kaçında farklılık çıkması neticesinde yeni stok kartı üretmede 

kullanılır.  

Paslanmaz çoklu paket açma nihayetinde a stok kodlu ürünün b ve c gibi birden çok stok koduna dönüştürülmesi işlemidir. Bu 

dönüşüm esnasında ana stok kodunun miktar bilgisi azalacak ya da sıfırlanacaktır. Bu durum da ana stok kalemi sisteme ilk girerken 

üretilen miktar bilgisi değişmiş olacaktır. Bu durum ilgili stok giriş hareketine bakıldığında, giriş miktarıyla o an görünen miktar 

bilgisinin farklı olmasına yol açar.  İlk giriş miktarını kaybetmemek isteyen kullanıcılar, stok giriş esnasında stok miktarını brüt miktar 

alanına yazarak takibi kolaylaştırabilirler. Brüt miktar alanı bilgi amaçlı bir alan olup bu tarz dönüştürme işlemleri neticesinde 

değişmez, sabit kalır. Paslanmaz çoklu paket açma ekranı aynı zamanda önceden yapılan çoklu paket açma işlemlerini 

görebileceğimiz yapıdadır. Bu sayede ana stoğun hangi stok kartlarını ürettiğini gözlemleyebiliriz. 

 

Çoklu paket açma ekranında üstten işlem yapacağımız stok kaydını seçiyoruz. Seçtiğimiz kayıt en alttaki işlem satırına gelecektir. 

Dilersek tekli paket açmada olduğu gibi direkt ana stok kaydı üzerinde değişiklik yapabileceğimiz gibi, ok tuşuyla aşağı inip yeni bir 

stok kartı üreterek onun üzerinde de işlem yapabiliriz. 

Ok tuşuyla her bir aşağı inişimizde stok kartı sıra nosu bir arttırılarak yeni bir stok kartı üretilecektir. Örneğin ana stok kodu A200/1 

ise, yeni kartlar A200/2, A200/3 gibi artarak açılacaktır. Ayrıca her yeni üretilen stok kartının miktar ve adet bilgisi kadar, ana stok 

kartımızın miktar ve adet bilgisi eksiltilecektir. 

Örnek İşlemler: 



01.05.2011 tarihinde almış olduğumuz 1000’e 2000 ebatında 10 adet plaka içeren toplam 1000 kg’lık BA=Parlak Yüzeyli D21/1 stok 

kodlu 304 kalite bir stoğumuz olsun. Paketi açtığımızda 2 plk nin yüzeyini mat görüyoruz, 2 plk da 1000’e 2000 değil 1000’e 1950 

ebatında çıkıyor. Diğer 6 plaka ürün alış bilgileriyle farklılık göstermiyor. 

Bu durumda 2 adet yeni kayıt girilecektir; 2 plaka 1000 e 1950 lik ürün, 2 plaka yüzeyi mat ürün. Ana stok kartımız olan d21/1 600 

kilo 6 adet olarak kalacak, diğer iki yeni kalem d21/2 ve d21/3 2 şer adet 200 er kilo olarak stoklanacaktır. 

PASLANMAZ TEK PAKET AÇMA  

 

Paslanmaz stok çoklu paket açma ekranına benzer bir ekranı vardır. Çoklu paket açmadan farkı yapılan tüm işlemlerin ana stok kartı 

üzerinde olmasıdır. Açılan bir paketteki ürünleri tamamı bir ya da birden fazla özellik olarak girişi yapılan stoktan farklı çıkmışsa bu 

ekrandan gerekli düzeltmeyi yapabiliriz.  

Stok Detayları:  



 

Bir paket içerisindeki ürünler parçalanıp farklı raflara konulacaksa veya paketten çıkan plakalar bir takım farklılıklar içeriyorsa, ilgili 

stok kartının altına detay satırları atarak bu ürünü detaylandırabiliriz. Bir ürünü detaylandırmak o ürünün stok listelemelerindeki 

görünümünü değiştirmez. Yani ilgili ürünün tüm adet, miktar, yüzey vb. tüm bilgileri aynı kalacaktır. Sadece ürüne ait detay bilgiler 

eklenmiş olacaktır. Stok Detayları ekranlarında ilgili ürünün detay bilgileri gözlenebileceği gibi gerekliyse bu detaylar değiştirilebilir. 

Detay içeren stok kartları stok çıkış ekranında seçildiğinde stok detay ekranı önümüze gelecektir. Bu ekran aracılığıyla ister detay 

kalemlerinden seçerek, istersek ana stoktan seç diyerek ana stok kalemini eriterek satış yapabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASLANMAZ STOK GENEL İŞLEMLERİ  
 

Paslanmazla ilgili tanımlama ve parametre işlemlerinin girildiği bu menü paslanmaz stok takibinin kalbini oluşturmaktadır.  

Yüzey Tanım İşlemi 

 

Bu ekranda paslanmaz için yüzey kod tanımlarını ve yüzey adı açıklamalarını girebiliriz. Daha önce yapılmış olan yüzey tanımlarını 

Yüzey Listesi ile çağırabilir ve üzerinde gerekli değişikliği yapabiliriz. Kullanılmış yüzey kodlarını sistem silmemize izin vermeyecektir. 

Ancak yüzey adını dilediğimiz gibi yeniden adlandırmamız mümkündür. 

Kalite Tanıtım İşlemi 

 

Paslanmaz kalite kodlarını bu ekrandan tanıtıyoruz. Burada tanıttığımız kalite kodları ITM’de çeşitli giriş çıkış ve inceleme 

ekranlarında Kalite Listesi olarak kullanılır. Bir kalite kodunu tanıtırken; Kalite Kodu, Kalite Adı, varsa Yabancı Kodu ve Yabancı Adı 

girilir. Bu kalite koduna uygulanacak KDV oranı belirtilmelidir.  

Bu ekranda Stok Kodu alanı, paslanmaz modülünde üretilen stok kodlarının genel stok modülüne nasıl aktarılacağını ifade eder. 

Burada seçtiğimiz stok kodu o kaliteli ürünün genel stok modülünehangi kodla ve hangi stok açıklamasıyla aktarılacağını ve 

dolayısıyla faturada nasıl ifadelendirileceğini sisteme bildirir. Bunun sebebi Paslanmaz Stok Modülünde stok kalemleri kalite, en, boy, 

yüzey şekli vb. gibi bir açıklama içerir. Oysa genel muhasebe için ürünün “304 kalite paslanmaz saç” gibi genel bir ifade içermesi takip 

açısından daha kolay olacaktır.  Genel Muhasebecimizin istekleri doğrultusunda kalite kodlarına genel stok kodlarını buradan 

bağlayabiliriz. Bu parametrenin geçerli olabilmesi için Fatura  Fatura Parametreleri ekranında Fatura Muhasebeye Entegre Mi ve 



Stok Hesapları Cariye Entegre Mi sorularından bir ya da ikisine Evet yanıtının verilmiş olması gereklidir. Her ikisine de Hayır yanıtı 

verilmiş olması halinde sistem genel stok kalemi üretme işlemini paslanmaz için kullandığı birleşik stok kodunu baz alarak yapacaktır. 

Bu ekranda ayrıca, Genel Muhasebe Modülü satın alındıysa Muhasebe Satış Hesap Tanımları ve Muhasebe Alış Hesap Tanımları 

girilerek ilgili stok türüne bağlanan stok kodunun muhasebe entegrasyonu sağlanabilir. 

Özellikleri not girişine ürüne ait özellikler not alınabileceği gibi, etiket basım rengi belirlenebilir. 

Mor Bilgi Alanı olan Mamul Durumu bize o kalite koduna ait toplam giriş, toplam çıkış ve bakiye kalan bilgilerini verecektir. 

Paslanmaz Stok No Takip Ekranı 

 

Bu ekranda sistem tarafından üretilen çeşitli paslanmaz seri ve takip numaralarının düzenlemesini yapabiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depo Tanımlama İşlemi 
Paslanmaz depo tanımlarını yapabileceğimiz bu menüde, depomuzu son derece detaylı olarak tanımlayabiliriz. Depo tanımlarında 

Depo Kodu ve Depo Adı kısımları zorunlu olup diğer alanların doldurulması zorunlu 

değildir.

 

Stok Mizan Düzenleme 
Stok mizan bir takım raporların başvuruda bulunduğu bir tablodur, özellikle paslanmazla ilgi bir takım raporlarda uyumsuzluk olması 

halinde bu menü çalıştırılmalıdır. 

Stok Kapama İşlemi 
ITM bir takım paslanmaz stok raporlarına durum filtresi koyar, bu tarz raporlarda çıkmasını istemediğiniz stok kalemleri varsa o stok 

kalemlerini kapama işlemine tabi tutabilirsiniz. Kapama işlemi aslında stok durumu alanına (filtreleme için) kapalı ibaresi ekleme 

işlemidir. Gerçekte stok kalemi aynı kalmaktadır. 

Stok Açık Kapalı Kontrol Listesi 
Stok Durumu açık ya da kapalı olan stok kartlarını süzmeye yarayan bir ekrandır. Parametreler aracılığıyla süzülen stok kayıtları 

ekrana ya da kâğıda yazdırılabilir. 

 

 



 

Paslanmaz Stok Kartı 
Paslanmaz stok kartlarının kalite, en , boy, yüzey vb. özelliklerini baz alıp grup toplamları alarak opsiyon ve sipariş analizini 

yapabileceğimiz kullanışlı bir ekrandır. 

Ekranımıza bir göz atarsak, en solda yer alan kalite, kalınlık, en, boy, yüzey girdileri aralık uygulayarak toplamlarını almış olduğumuz 

ürünlerin görünmesini istediğimiz özellikleridir. Örneğin stoğumuzda kalınlığı 0,35-0,45 arası ürünleri 0,40 kalınlık grubu olarak kabul 

edersek boy = 0,40 ilk boy = 0,35, son boy = 0,45 girmeliyiz. Aynı giriş kalite, en ve yüzey içinde yapılabilir. Burada amaç 

stoklarımızdaki birbirine yakın ürünlerin, ortak bir stok açıklaması altında stok toplamlarını, sipariş toplamlarını ve opsiyon 

toplamlarını alarak kritik miktar girişimize göre temin etmemiz gereken ürünleri bulmaktır. 

 



 

Profil Ağırlık Çizelgesi 

 

Profillerin ebatlarına ve kalınlıklarına göre özgül ağırlığını girebileceğimiz bir listedir. 

 

Stok Fiyatlandırma İşlemi 
Bu ekranda çeşitli parametrelere göre süzme işlemi uygulayarak, paslanmaz stoklarımızın alış ve satış fiyatlarını güncelleyebiliriz. 

Fiyat güncelle butonuna tıklatıldığında süzülen ürünler ekrana getirilecek ve yapılan işlemi onaylamamamız istenecektir. 

Ebat Tanımlama İşlemi 

Stok Türü Tanımlama İşlemi 

 

Paslanmaz Modülünün hesaplamalarda kullanılan çeşitli parametrelerinin tanımlandığı bir ekrandır. Paslanmaz da stok türü ürünün 

şekliyle ilintili olarak kullanılır. Rulo, Paket Saç, Çubuk, Dirsek, Kare, Boru, Lama, Hurda, Profil, Manşon vb. gibi paslanmazda 

kullanılan stok türleri aynı zamanda ürünün alım satımında kullanılacak adet, kilogram, metre, koli, paket vb. gibi ölçüm birimleri ile 

de ilişkilidir. 

ITM paslanmaz stok giriş çıkışında adet ve miktar alanlarını çoklu birim için kullanır. Bu bize ürünlerin çift birimden takibi imkanı verir. 

Paslanmaz Stok türü Girişi ekranı tüm bu, türe bağlı hesaplama ilişkilendirmelerini kolay bir şekilde yapmamızı sağlar. 



Stok Türü Kodu: En fazla 3 karakterlik bir stok türü kodu giriyoruz. Örneğin hurdayı ifade etmek için H ya da HRD girebiliriz. 

Stok Türü Adı: Girdiğimiz stok türünün açıklamasını giriyoruz.  

Giriş Hesaplama Şekli: Girmiş olduğumuz stok türünün adet ile mi yoksa miktar ile mi takip edileceğini belirliyoruz. Buradaki adet ya 

da miktar seçimi, girişini yapmış olduğumuz stok türüne bağlı tüm ürünlerin, stok girişi ekranında hangi alanla çarpılarak toplam 

tutarın oluşturalacağını belirleyecektir. Örneğin B=Boru Türüne ait ürünler kilo ile değil daha çok metre ile çalışmaktadır. Dolayısıyla 

burada Boru için Adet ile Çarp işaretlemesi uygun olacaktır. 

Giriş Birim Şekli: Bir önceki miktar – adet parametresiyle bağlantılıdır. Girişini yapıyor olduğumuz stok türü hangi birim şekli ile 

alınmakta ise burada o birimi seçiyoruz.  

Çıkış Hesaplama Birim Şekli alanları da Giriş Hesaplama Birim Şekli alanlarıyla aynı şekilde stok çıkış fişleri için çalışır. 

Miktar Hesaplama Yapılacak mı ?:  

 

Otomatik Stok Detayı Sorulsun Mu: Bu parametreye EVET onayı verilmesi bu türdeki stok kartlarının girişi yapılırken, kalem kaydı 

esnasında Stok Detay Giriş ekranını açacaktır. Özellikle paket halinde gelen ürünlerde, paket açılıp içerik kontrolü yapılabilmektedir. 

Ve bazen gelen ürün, gelmesi gereken üründen farklılık gösterebildiği gibi, paketin içinden çıkan ürünlerin birbirinden farklı ürünler 

olduğu da görülebilmektedir. İşte böyle  durumlarda stok detay giriş ekranı ürün kalemini detaylandırmamızı sağlar.  Bu ekran Tekli 

Paket Açma Ekranında detaylı olarak anlatılmıştır. 

Stok Adet ve Miktar Transfer İşlemi 
Bir yada birden çok stok kartının miktar ve adet bilgilerini, istenen miktar ve adette bir hedef stok kartına aktarmak için kullanılır. 

Öncelikle Stok Listesi butonuyla Hedef Stok Kartımızı seçiyoruz, kalem satırlarından adet ve miktar bilgilerini transfer edeceğimiz 

ürünleri ve transfer adet ve miktarını giriyoruz. Güncelle butonuna tıklayarak işlemimizi gerçekleştirebilir, Geri al butonuna tıklayarak 

yaptığımız işlemi geri alabiliriz.  

 

 

Kalite Ölçü tanımları 
Kaliteye bağlı ağırlık çizelgesini girebileceğimiz bir ekrandır. 

İstif tanımları 
Paslanmaz ürünlerimizin istif alanlarını girdiğimiz ekrandır. Bu tabloda boş bir kayıt bırakmak, tüm istif alanlarını görebilmek 

açısından önemlidir. 



Paslanmaz Stok Üretim Girişi 

 

Üretim modülümüze sahip olmayan kullanıcılarımızın basitçe üretim ve fason işlemlerini takip edebilecekleri bir ekrandır. Bu Ekranda 

Üst Bilgi Girişi kısmındaki Cari Kodu alanına üretimin yapılacağı firmanın ya da üretim cihazının cari kodunu giriyoruz. Örneğin 

157.01.01 AA Metal Büyük Dilme gibi. Diğer bilgileri girdikten sonra en alttaki Üretime Giren Stoklar kısmında seri, sıra veya stok no 

alanlarından birine tıklayarak üretime girecek stok kartımızı seçiyoruz. Depo, Stok Cinsi, Kalite Kodu, Kalınlık, Şekli ve En/çap gibi stok 

kartına ait bilgiler değiştirilemez alanlar olarak gelecektir.r. Diğer alanlardan değişmesi gereken bilgiler varsa gerekli değişiklikleri 

yapıyoruz. Üretime giren stoklar kalem giriş bölmesinde yer alan stok kartları ana stok kartları olduğu için, burada yapılan her 

değişikliğin mevcut stoklarımızın üzerinde yapıldığını gözden kaçırmamalıyız. 

Üretimden Çıkan Stoklar bölmesinde, alttaki Üretime Giren Stoklar bölmesinde seçili olan stoklarımıza uygulanan üretim işlemlerini 

giriyoruz. 

ITM de bir ürün üretime girdiğinde ana stok kodu miktar olarak tükenir ve yeni stok kartları türetilir. Bu nedenle, Üretimden Çıkan 

Stoklar kısmında Stok Üretim Durumu alanında işlem görmeyen stok miktarı içinde bir seçenek konulmuştur. Bu durum alanının 

İŞLEM GÖRMEYEN dışındaki diğer seçenekleri şöyledir; ÜRETİLEN, BOZUK, HURDA ve STOK FARKI. Üretimde oluşan durumlara göre 

burdan bir durum kodu seçerek kayıt üretmeliyiz. Bu kayıt üretme işi ana stoğu tüketene kadar yapılmalıdır. 

Üretimden Çıkan stoklar kısmındaki diğer alanları özetleyelim. 

Opsiyon Türü: İlgili üretim hangi opsiyona dayanarak yapılıyor ? Seçeneklerimiz; SE = Sevk, UR=Üretim, SA=Satış, BU=Bütçe. 

Cari Kodu: İlgili üretim hangi cari karta opsiyonlanmış. Listeden cari kartımızı seçiyoruz. 

Bu ekranda birde, üretim bir siparişe dayalı olarak yapılıyorsa sipariş alanlarından birine tıklanarak gelen listeden ilgili siparişi 

ekranımıza alabiliriz. Üretim miktarı kadar siprariş adeti eksilecektir. 

Bu ekranda yapılan işlemin başkaları tarından değişikliğe uğramamasını istiyorsak, F7 ile fişimize kilit koyabiliriz. Bir kez daha F7 ye 

basılması halinde Kilit kaldırma için şifre istenecektir. Şifreyi girerek kilidimiz kaldırabiliriz ve fişimizi değişiklik yapmaya açabiliriz. 



 

Rezervasyon Stok Fiyatlandırma 
Bazı durumlarda rezerve edilen ürünlerin fiyatında bir değişiklik yapmamız gerekebilir. İşte böyle durumlarda bu ekrandan 

işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. 

 



PASLANMAZ REZERVASYON GİR İŞİ  

Rezervasyon Girişi 

 

Paslanmaz stoklarımızın eksiklerini tamamlamak için tedarikçi firmalarımıza siparişlerimizi girdiğimiz bu ekran, paslanmaz stok giriş 

ekranıyla benzer çalışır. Stok giriş ekranı stok girişlerimiz için, rezervasyon ekranı ise stoğumuza almayı düşündüğümüz ürünlerin 

tedarikçiye siparişi için çalışır. 

Üst bilgi alanlarında Paslanmaz Stok Giriş Ekranından farklı olan Transfer İşlem Tarihi ve Transfer Evrak Tarihi ile Geliş Tarihi tarih 

alanları, ürünler bize ulaştığında Paslanmaz Stoklara Transfer işlemi yaptığımızda oluşturulur. Bu ekran birazdan anlatılacaktır. 

ITM’ de paslanmaz stok kartları giriş esnasında üretildiği ve TC Kimlik Numarası gibi tekil olduğu için rezervasyon kalem satırlarında 

girilen sipariş kalemi, kendi rezervasyon takip numarasını kendi üretir. Bu numara,ürünler elimize ulaştığında Paslanmaz Stoklara 

Transfer işlemi ile yine sitem tarafından üretilen benzersiz stok takip numaralarına bağlanacaktır. 



Paslanmaz Stoklara Transfer 

 

Bu ekran vasıtasıyla daha önceden girmiş olduğumuz rezervasyon fişlerimizi çağırarak, içlerindeki rezervasyon kalemlerinin stoklara 

transfer işlemini gerçekleştirebiliriz. 

Bunun için önce Rezervasyon Stok Listesi butonu vasıtasıyla rezervasyon fişlerimizi listeliyor ve içlerinden aktarımı yapılacak fişimizi 

seçerek ekranımıza alıyoruz. 

Transfer İşlem Tarihi, Transfer Evrak Tarihi ve Geliş Tarihi alanlarını düzenledikten sonra kalem satırlarına geçebiliriz. 

Kalem satırlarında düzenleyebileceğimiz üç alan var. Bunlar Geliş Tarihi, Depo ve Durum alanlarıdır. Üst Bilgi Alanında girmiş 

olduğumuz Geliş Tarihi bilgisi, kalem satırındaki Geliş Tarihi alanına otomatik olarak aktarılacaktır. Kalem bazında bu bilgiyi 

değiştirebiliriz. ITM, Transfer Et butonu tıklanıldığında kalem satırlarındaki tarih bilgisini stok giriş tarihi olarak kabul ederek giriş fişi 

oluşturacaktır. Yine burada Durum Alanı E = Evet olan ürünler stoğumuza gelmiş olan ürünler olarak kabul edilecektir. Durumu 

H=Hayır olan ürünler ise henüz bize teslimi gerçekleşmemiş ürünler olarak kabul edilecektir. 

Durum alanı E=Evet olan ürünler, Geliş Tarihi ve Depo alanları dikkate alınarak Transfer Et butonu vasıtasıyla Stok Giriş Fişi üretir. 

Yine Transferi Geri Al butonu  üretilen stok giriş fişini silerek transferi geri alacaktır. 

 

 

 

 

 



RAPORLAR 

Rezervasyon Stok Listesi 
Rezerve ettirmiş olduğumuz ürünleri Rulo, paket veya hepsi olarak ya da transfer edilmiş, transfer edilmemiş veya hepsi olarak tarih, 

parti, kalite aralıklarına göre süzebileceğimiz kalite gruplu bir rapor üretir. 

 

Konfirme Stok Listesi 
Elimizde mevcut bulunan stoklarla, rezerve sipariş girdiğimiz stokları kalite, kalınlık, en,boy ve yüzey özelliklerine göre eşleştirerek 

miktar toplamlarını veren bir rapor üretir. Stok ve Rezervasyon numarasından bağımsız olarak üretilen bu liste bize kalitesi, kalınlığı, 

eni, boyu ve yüzeyi aynı ürünlerin stok ve rezervasyon miktarları toplamı verir. 

Konfirme Dag and Drop Stok Listesi 
 

 

Konfirme Stok Listesi ile aynı mantıkla çalışan bu pencere, sonuçlara müdahale edebileceğimiz bir konfirme liste verir. Dilersek bu 

listenin sonuçlarını Excel’e atabiliriz. 

Gelecek Stok Listesi 

Paslanmaz Sipariş Stok Seçim Ekranı Özel penceresini getirir.  



Gelişmiş bir filtreleme imkanı sunan bu ekran, rezerve sipariş yaptığımız ürünler üstünde gelişmiş bir kontrol sağlar. Paslanmaz Stok 

Listesi ekranıyla benzer çalışır. Bu ekranda kalemlere sağ tıklayarak ilgili kaleme opsiyon atayabiliriz. 

 

Ayrıca bu listenin tümünü ya da seçtiğimiz kalemleri Excel’e yollayabiliriz. 

TARİH BAZLI STOK ETİKET BASIMI 
Rezervasyon giriş tarih aralığına göre stoklarımızı süzebileceğimiz bu ekranda, control (ctrl) tuşu ile çoklu kayıt seçerek etiketlerini 

ekrana ya da yazıcıya yollayabiliriz. 



 

PASLANMAZ STOK TEKLİF/SİPARİŞ İŞLEMLERİ  

PASLANMAZ STOK ALINAN SİPARİŞLERİ 

 

Müşterilerimizin vermiş olduğu siparişleri girmiş olduğumuz bu ekran, hayli kapsamlıdır. ITM de girilen her bir siparişin bir geçerlilik 

tarihi vardır. Geçerlilik tarihi dolduğunda stoğun ilk “F5 Refresh” tuşuyla yenilenmesi esnasında sipariş kapatılır ve siparişle birlikte 

oluşturulan opsiyonlar kaldırılır. 

Sipariş Durumu alanı kapalı olan fişler sipariş seçim listelerinde görünmez. Açık olanlar sipariş listelerinde görünecektir. Burada dikkat 

edilmesi gereken sipariş durumu alanı ile siparişin gerçek anlamda açık ya da kapalı hale getirilmediğidir. Bir siparişin kapanması 

kalem bazında yapılabilir. 

Bu ekranda Kontrat Notu butonuyla, önceden tanımlı kontrat notlarından birini siparişe atayabilir, Satıcı Notu butonu vasıtasıyla 

satıcıya özel bir notu siparişe ekleyebiliriz. Depo İşlem Yapsın listesi Evet ve Hayır seçeneklerini içerir; Evet yapılıp gönder butonuna 

tıklanıldığında sipariş fişimiz işaretlenecek ve Depo Sevk ekranında görünür olacaktır. Bu sayede depo ile çalışan firmalar depo 

ekranlarına işlem yapacakları siparişleri gönderebilirler. Yine Nakliye Organizasyonu Yapan; Satıcı Firmaya Ait, Alıcı Firmaya Ait 

seçeneklerine sahiptir. Bu iki seçenek nakliyenin hangi firma tarafından organize edileceğini belirlemek içindir. Yine, Satıcı Personel 

listesinden siparişi alan satıcımızı, Pazarlama Müdürü listesinden satışı onaylayan pazarlama müdürünü seçebiliriz. 

Kalem Satırlarında 

Onay: T=Teklif, E=Evet, H=Hayır olmak üzere 3 seçeneklidir. Teklif halindeki sipariş kalemleri için T, onaylanmış sipariş kalemleri için 

E, onaylanmayan sipariş kalemleri için H giriyoruz. 

 



Opsiyon Türü: Bu alan Onayı E olan sipariş kalemleri için anlamlıdır. Opsiyon türü olarak SA=Satış, UR=Üretim, SE=Sevk, BU=Bütçe 

opsiyon türlerinden birini seçerek ilgili kalemi müşterimize opsiyonlayabiliriz. Bu sayede opsiyon bitiş tarih ve saati gelene kadar bir 

başka satıcı ürünü satmayacaktır. 

Teslim Tarihi: Stok kaleminin teslim edileceği tarihi giriyoruz. 

Firesi : Üretimde artan fire müşterinin mi bizim mi bu alanda belirtiyoruz. 

Seri, Stok No ve Sıra alanları ürünü F3=Rezervasyon Listesi tuşu ile ya da F4=Stok Listesi tuşu ile seçmemize izin veren alanlardır ve 

seçiminize bağlı otomatik doldurulur.  

Ürün stoktan ya da rezervasyon ekranından seçildikten sonra depo, stok cinsi, kalite kodu, en,boy, yüzey vb. tüm alanlar seçime bağlı 

olarak stok kartından gelen bilgi satıra aktarılır. Bu alanlarda değişmesi gereken bilgiler varsa değiştirerek bir alt satıra inebiliriz.  

Kesim Eni, Kesim Boyu: Ürün kesilecekse kesim eni ve kesim boyu girilir.  

Yine kalem satırlarında Üretim Sevk +/- %10 olarak otomatik gelir. Üretim miktarının siparişten ne kadar fazla / eksik olabileceğini 

belirtir.  

G.Adet=Gönderilmiş Adet, G.Miktar=Gönderilmiş Miktar kısımları ürün sevk edildiğinde kesilen çıkış fişi ile otomatik olarak 

doldurulur.  

Stok Durumu alanı üç adet değer alabilir ve depo ile ilintilidir. Bu değerler; Hazır Değil, Hazır ve Gönderildi şeklindedir. Depo, ürünün 

durumuna göre bu alanı depo ekranından düzenler. 

 Aktif/Pasif alanı ürünün sipariş niteliğinin devam edip etmediğini belirlemek içindir. Bu alan ilgili ürün kaleminin tamamı 

gönderildiğinde sistem tarafından otomatik olarak pasif hale getirilir.   

Formumuzun alt bilgi alanlarından Sipariş Notu alanlarına varsa siparişle ilgili notlarımızı yazabiliyoruz. Sevk Adresi alanlarına ürünün 

sevkinin yapılacağı yer bilgilerini girebilir, nakliyeci firma kodu alanına cari kartlardan seçim yapabiliriz. 

Kontrat Dök: Bu buton aracılığıyla siparişimizi kontrat notu ekli olarak dökebiliriz.  

Fişi Dök, Fişi Dök F, Fişi Dök T : Bu üç ayı buton vasıtasıyla fişimizi üç ayrı fiş dizaynı ile dökebiliriz. 

Kar/Zarar: Bu buton aracılığıyla gelen ekranda döviz kodumuzu seçerek ürün kalemleri için kar zarar hesaplaması yapabiliriz. 

 



Döviz kodunu seçtiğimizde kur değeri 2100 usd kur girişimize bağlı olarak gelir. 2100 usd kur değeri ITM de güncel değerlendirmeleri 

almak için kullanılan sanal kur girişidir. Bu değer döviz girişi menüsünden 01.01.2100 tarihine kur girişi yaparak düzenlenebilir.  

Maliyetlerimiz kısmında, ürün kalemleri üretimi için kullandığımız üretim hattına bağlı ekstra bir maliyetimiz varsa kg başı maliyet 

olarak girilir. Otomatik Detay Oluştur butonuna tıkladığımızda ürün kalemleri verdiğimiz döviz kodu türüne göre fiyatlandırılmış 

olarak ekranımıza getirilecektir. Kalan Malzeme satırlarına, üretimden kalan malzemeleri girdiğimizde ilgili kalemlerle ilgili kar zarar 

tablomuz oluşmuş olacaktır. Bu tablo Hepsini Sil butonu vasıtasıyla tabloyu silmediğimiz sürece saklanacaktır. 

 

PASLANMAZ STOK ALINAN SİPARİŞLERİ HIZLI 
Paslanmaz Stok Alınan Siparişleri ekranı ile aynı yapıdadır. Detaylar azaltılmış, ekran hızlı giriş için sadeleştirilmiştir. Detaylı girişe 

ihtiyaç duymayan ITM kullanıcıları girişlerini bu ekrandan yapabilirler. Her iki ekrandan yapılan girişler, Stok Sipariş Listesi butonu 

vasıtasıyla çağrılabilir. 

 

   

PASLANMAZ STOK SİPARİŞ/DEPO SEVK 
Genellikle depo ile çalışılan firmalarda depocuların kullandığı ekrandır. Çeşitli ekranlarda Depo İşlem Yapsın butonu aracılığıyla depo 

ekranına gönderilen sipariş fişleri Stok Sipariş Listesi butonuyla seçilerek ekrana alınır. Gerekli işlemleri yapılıp sevki gerçekleştirilen 

ürünler, bu ekranda kalem bazında Stok Durumu Gönderildi yapılarak çıkış fişi kesilir ve depodan çıkartılır.  



 

 PASLANMAZ STOK SİPARİŞ LİSTE SEÇİMİ ÖZEL 
Sipariş kalemleri bazında çalışan gelişmiş bir sipariş listeleme ekranıdır. Filtreler aracılığıyla ekranımıza listelediğimiz sipariş 

kalemlerine çift tıklayarak ilgili sipariş ekranına ulaşabiliriz. Ayrıca listelenen sipariş kalemleri üzerindeyken fare ile sağ tıklama 

yaparak sipariş kalemini aç/kapat seçimleriyle aktif ya da pasif yapabiliriz.  

 

 

 



PASLANMAZ STOK KART ANALİZİ  
Paslanmaz stoklarımızı birleşik stok kart dizilimiyle listeleyerek, stok kartı bazında alış, satış, iadeler ve kalan miktarlar bazında analiz 

imkanı sunar. Ayrıca Kalite bazında toplamları verir. 

Bu ekranda seçmiş olduğumuz kalemin, Alış Hareketlerini, Satış Hareketlerini ayrı ayrı veya Alış Satış Hareketlerini birlikte, ilgili 

butonlara tıklayarak raporlayabiliriz.  

PASLANMAZ TARİH BAZLI STOK ET İKET BASIMI  
Paslanmaz stoklarını stokta bulunma tarihlerine göre 2 tarih arası listeler. Başlangıç Bitiş tarihleri arasında stoğa girişi yapılmış 

ürünleri listelediğimiz bu ekran vasıtasıyla seçtiğimiz stoklara etiket basabiliriz.  

DİĞER EĞİTİM DÖKÜMANLARIMIZ EKLENECEKTİR… 

 

 

 

 


