
Örnek bir SOM Artikeli (Sorumluluk merkezine göre muhasebe kodu) ve DMK Artikeli 

(Depo tanıtım kartındaki koda göre muhasebe hesabı ) uygulamasıyla muhasebe 

hesaplarında değişkenliğe ait uygulama aşağıdadır ; 

 

‘SOM'  {Sorumluluk merkezi muhasebe kod artikeli} Sorumluluk merkezi uygulaması; 

 

Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı 087500 menüsünde merkez kodu ve adı tanımı yapınız. 

Muhasebe hesap kod artikelin de 600.01 hesaba yönlendirme için 01 tanımlıyoruz. 

 

 



 Stok tanıtım kartı 011300 menüsünde Entegrasyon kodları tanımından Yurt içi satış alanına 

600.#SOM# şeklinde tanımlama yapınız.

 

 

Fatura giriş işlemlerinde Srm.Merkezi alanında 1.yurt içi satış seçerek entegrasyonu 600.01 

yapılmasını sağlayabilirsiniz. 600.02,600,03 vb hesaplara entegre için yeni sorumluk 

merkezleri açarak uygulamayı genişletebilirsiniz. 

Uygulamada sorumluluk merkezi muhasebe kod artikelinine 600,601,602 vb. yazınız. stok 

entegrasyonda Yurt içi satış kısmına  #SOM#.01 şeklinde tanımlama yaparak ana hesap 

bazında da yönlendirme yapabilirsiniz.  

  

'DMK' {depo muh artikeli} Depo kod artikeli uygulaması; 

 

 

Depo ve satış noktaları tanımlama 092200 menüsünde depo kodu ve adı tanımı yapınız. 

Muhasebe hesap kod artikelin de 153.01 hesaba yönlendirme için 01 tanımlıyoruz. 

 



 

Stok tanıtım kartı 011300 menüsünde Entegrasyon kodları tanımından Stok alanına 

153.#DMK# şeklinde tanımlama yapınız. 

 

Fatura giriş işlemlerinde Depo alanında 1.Merkez seçerek entegrasyonu 153.01 yapılmasını 

sağlayabilirsiniz. 153.02,153,03 vb hesaplara entegre için yeni depo kartları açarak 

uygulamayı genişletebilirsiniz. 

Uygulamada depo muhasebe kod artikelinine 153,150,152 vb. yazınız. stok entegrasyonda 

stok kısmına  #DMK#.01 şeklinde tanımlama yaparak ana hesap bazında da yönlendirme 

yapabilirsiniz. 

 

 



MUHASEBE KOD DEĞİŞKENLERİ İÇİN ARTİKEL KOD LİSTESİ  

Kullanılabilecek muhasebe kod değişkenlerinde kullanılabilecek güncel artikel listesi 

aşağıdaki gibidir ; 

 

Cari hareketleri için kullanılan artikeller. 

SOM  {Sorumluluk merkezi muhasebe kod artıkeli} 

CGM  {Cari grup muh kod artikeli} 

CSM  {Cari sektör muh kodu} 

DBN   {Cari hareket database no} 

CKN   {Cari kart database no} 

SMM  {Online Sube muhasebe grup kodu} 

BSM  {hareket bağlı şube kodu} 

CMA  {Cari Muhasebe kod artikeli} 

YTM  {Yatırım teşvik kartı artikeli} 

YTY   {Yatırım teşvik yurtiçi veya yurtdışı kod artikeli. (Evrağın cinsine göre değişir)} 

YTS   {Yatırım teşvik detay tanımlarındaki artikel} 

AMA {demirbaş kod artikeli} 

AFN   {Aktif firma numarası } 

ASN   {Aktif şube numarası} 

PMA   {Proje kod artikeli} 

CDN  {cari döviz cins nosu} 

AMY {aktif mali yıl} 

OIV {Hizmet/stok ÖİV oranı} 

HVO {Cari hareketin vergi yüzdesi} 

Stok hareketleri için kullanılan artikeller 

IK     {İşemri varsa, işemrinin kodu} 

IKN  {İşemri varsa, işemrinin db numarası} 

SKN {Stok db no} 

DBN {Stok hareket db no} 



PVO {Stok perakende vergi yüzdesi} 

TVO {Stok toptan vergi yüzdesi} 

HVO {Stok hareketin vergi yüzdesi} 

SHD {stok hareket döviz no} 

DN   {depo no} 

DMK {depo muh artikeli} 

DGK  {depo grup numarası} 

SMG {Stok Muhasebe grup kodu} 

SMA {Stok Muhasebe kod artikeli} 

CMA {Cari Muhasebe kod artikeli} 

CGM {Cari grup muh kodu} 

CSM {Cari sektör muh kodu} 

SMM {Online Sube muhasebe grup kodu} 

BSM {hareket bağlı şube kodu} 

SOM {Hareketin Cari sorumluluk merkezi} 

SMS {Hareketin Stok sorumluluk merkezi 

SSM {Stok sektör muh kodu} 

YTM  {Yatırım teşvik kartı artikeli} 

YTY   {Yatırım teşvik yurtiçi veya yurtdışı kod artikeli. (Evrağın cinsine göre değişir)} 

YTS   {Yatırım teşvik detay tanımlarındaki artikel} 

AFN   {Aktif firma numarası } 

ASN   {Aktif şube numarası} 

PMA   {Proje kod artikeli} 

OIV {Stok ÖİV oranı} 

SDD {stok depo detay kartı artikeli} 

Personel tahakkuklarında kullanılan artikeller 

DP  {Personel departman muh.kodu} 

AY  {İlgili tahakkuk ayı} 

SOM {Srm.mrk. artikeli} 



PMA  {Proje artikeli} 

SMM {Online şube kodu} 

BSM {Personel bağlı şube kodu} 

Sabit kıymet amortismanında kullanılan artikeller 

SOM {Sabit kıymet srm.mrk artikeli} 

DBN  {Sabit kıymet db numarası} 

AKN {Sabit kıymet db kayıt no} 

SMM {Online Sube muhasebe grup kodu} 

BSM {Sabit kıymet bağlı şube kodu} 

AMA {Sabit kıymet Muhasebe kod artikeli} 

AFN   {Aktif firma numarası } 

ASN   {Aktif şube numarası} 

PMA   {Sabit kıymet Proje kod artikeli} 

 

Muhasebe fişindeki Shift+F1/F2 deki vergi kodlarının oluşmasında kullanılan artikeller 

 SOM {Srm.mrk. artikeli} 

PMA  {Proje artikeli} 

AFN   {Aktif firma numarası } 

ASN   {Aktif şube numarası} 

SMM  {Online Sube muhasebe grup kodu} 

BSM {Şube muhasebe grup kodu} 

SMS {Srm.mrk. artikeli} 

DN   {depo no} 

DMK {depo muh artikeli} 

DGK  {depo grup numarası} 

PVO { vergi yüzdesi} 

TVO { vergi yüzdesi} 

HVO { vergi yüzdesi} 



DBN {db no} 

AMY {aktif mali yıl} 

 

 Mikroshop  Kullanılan  Artikeller 

SOM : Depo sorumluluk merkezi 

DBN : Sube No  

ASN : Aktif Sube No 

SSM : Sube Muhasebe Grup kodu 

CDN : Müşteri Döviz cinsi 1 

CKK : Müşteri kodu 

CKKS : Müşteri kodunun son sayısal parçası ( 120.01.00039 => 00039 ) 

 

 

 

Satılan malın maliyeti fişi oluşturma (098340) menüsünde kullanılan artikeller 

SKN {Stok db no} 

PVO {Stok perakende vergi yüzdesi} 

TVO {Stok toptan vergi yüzdesi} 

HVO {Stok toptan vergi yüzdesi} 

SOM {Hareketin Cari sorumluluk merkezi} 

SMS {Hareketin Cari sorumluluk merkezi 

DN   {depo no} 

DMK {depo muh artikeli} 

DGK  {depo grup numarası} 

SDD :  Stok depo detay kartı artikeli 

SMG {Stok Muhasebe grup kodu} 

SMA {Stok Muhasebe kod artikeli} 

CMA {Cari Muhasebe kod artikeli} 

CGM {Cari grup muh kodu} 



CSM {Cari sektör muh kodu} 

OIV {Stok ÖİV oranı} 

SSM {Stok sektör muh kodu} 

 

Dönem satılan malın maliyet fişini oluştur (010201) menüsünde kullanılan artikeller 

SKN {Stok db no} 

PVO {Stok perakende vergi yüzdesi} 

TVO {Stok toptan vergi yüzdesi} 

HVO {Stok toptan vergi yüzdesi} 

DN   {depo no} 

DMK {depo muh artikeli} 

DGK  {depo grup numarası} 

SMG {Stok Muhasebe grup kodu} 

SMA {Stok Muhasebe kod artikeli} 

SOM {Hareketin Cari sorumluluk merkezi} 

SMS {Hareketin Stok sorumluluk merkezi 

PMA  {Proje artikeli} 

OIV {Stok ÖİV oranı} 

SDD :  Stok depo detay kartı artikeli 

SSM {Stok sektör muh kodu} 

 

Üretim dönem açma/kapama işleminde kullanılan Artikeller (230001 ve 230002 nolu 

menüler) 

IK     : İşemri kodu 

IKN  : İşemri kartı kayıt numarası 

DN    : depo no 

DMK : depo muh artikeli 

SMA : Stok Muhasebe kod artikeli 

SDD :  Stok depo detay kartı artikeli 


