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Merhaba. 

Bu kılavuz TOGB tarafından üyelerine dağıtımı yapılan programı hazırlayan meslektaşınız tarafından 

hazırlanmıştır. ÜTS işlemlerinde bizden ne istendiği; programın A dan Z ye detaylı kullanımı burada 

detaylı anlatılacaktır. Faydalı olması ümidiyle. 

Bu kılavuzu dikkatlice okuduğunuzda, ÜTS ile ilgili işlemleri kafanızda hiçbir soruya mahal 

bırakmadan, kendiniz programı kullanarak çözebileceksiniz. 

Farklı senaryolar için B planı, C planı olacak şekilde, her yönüyle programı kolay kullanma yöntemleri 

izah edilemeye çalışılacaktır. 

Burada öncelikle ÜTS sistemi bizden ne istiyor? Onu açıklayalım. 

1. ÜTS, 2012 senesinde işleme konan TITUBB karekodlarını kendi sistemine çevirip dâhil etmek 

istiyor. Dolayısıyla 1. İsteği TITUBB karekodların ÜTS ye eklenmesi için gerekli Excel dosyasını 

sisteme yüklememiz! 

2.  İsteği ÜTS de bizim firmamız adına kayıtlı görünen ürün sayısı ile firmamız elinde mevcut olan 

gerçek stok sayımızın eşitlenmesini istiyor. Bunun için şu an itibari ÜTS de firmamız adına 

kayıtlı olan ürün listesini bize dosya olarak gönderiyor, daha önce bu dosyayı talep etsek bile 

ÜTS bize vermiyordu. Bu liste ile mevcutlarımız arasındaki farkın listesini isteyip, onu 

kayıtlardan düşmek istiyor. 

 



 

TITUBB ile ÜTS Ürünlerini birlikte mi okutacağız? 
Aslında programımızın kurgulanması TITUBB ile ÜTS ürünlerini ayrı ayrı okutmak üzerine 

hazırlanmıştı. Fakat birçok meslektaşımız bu ürünlerin tamamen karışık olduğu, hangisinin ÜTS 

hangisinin TITUBB olduğunu ayırt edemeyeceklerinden dolayı karışık okutmayı yaptıklarını ve 

işlemlerini tamamladıklarını söylediler. Gelen yoğun talep üzerine programımızı yeniden kurguladık. 

Burada TITUBB alanına karışık okutulmuş kare kodları ÜTS bölümüne otomatik şekilde kopyalama 

özelliği ekledik. 

Bu sayede her iki listeyi de TEK KAYNAKTAN OKUTMAK suretiyle oluşturma imkânı sağlandı. 

Yalnız burada dosyaları yükleme esnasında; diyelim 5000 adet ürün okuttuk, bunun 1000 tanesi 

TITUBB, 4000 tanesi ÜTS kökenli olsun. 

Biz karşı tarafa 5000 binlik dosyayı TITUBB olarak yüklemeye çalıştığımızda, gerekli olan 1000 taneyi 

ÜTS kabul edecek, diğer 4000 tane ürün için bu ürünler daha önceden ÜTS de kayıtlı hatası verecektir. 

Aslında, bu bir hata değil gereksiz bilgileri biz oraya yüklemeye çalıştığımız için bu uyarıyı görüyoruz. 

Yine aynı 5000 lik dosyayı ÜTS ekranında Mevcutlar ve Satılmış ürünler diye ayırt et dediğimizde 

burada da TITUBB kökenli ürünlerin bakanlıktan gelen listede karşılığı olmadığı için onlarda 

eşleşmeyecek, dolayısıyla satılmış ürünleri kaydet butonuna bastığımızda çıkan liste otomatikman 

doğru liste olacaktır. 

 

Yapacağımız işin mantığı az çok kafamızda şekillendi ise; geliniz bu işlemleri programımız üzerinde 

nasıl yapacağız adım adım tarif edelim. 



 Sizden ricam; bu işlemlerin eksiksiz hatasız olabilmesi için bu dokümanı bir kâğıda yazdırıp her 

bir işlemi işlem numarası ile karşısına işaret koyarak yaptığımızdan emin olalım ki neticeye doğru bir 

şekilde varalım. 

Hatasız sonuç için bu işlemleri sırası ile ve eksiksiz olarak yapmamız 

çok çok önemli! 

Elimizdeki ürünleri nereye okutacağız? 
1. Program ana sayfasında 1 nolu yere okutacağız. 

2. Eğer başka bir Excel sayfasına okuttuk, masaüstünde hazır okutulmuş kayıtlarımız var ise 

buraya toplu olarak bilgiyi aktarabileceğiz. 

3. Kendi mağazanızda kullandığınız bir otomasyon sistemi var, onların içinde karekodları düzenli 

bir şekilde kaydetti iseniz onları da toplu olarak aktarabileceksiniz. 

Şimdi bu 3 senaryoyu nasıl uygulamaya alacağız? Madde madde bunları izah edelim. 

1. Bizim programımızın içine direkt okutacaksanız; ana ekranda 1 nolu butona basıp açılan 

ekrana karekodları okutunuz. 

2. Masaüstünde bir Excel dosyasına okuttu iseniz bunları programa nasıl dahil edeceğiz? 

 Program ana sayfasında 1 nolu butona bastığımızda açılan sayfada sağ üst köşede MASA 

ÜSTÜNE ŞABLON GÖNDER diye bir butonumuz var. Bu butona bastığımızda masaüstünde bir boş 

Excel sayfası oluşturacak.  Sizin okuttuğunuz Excel sayfasındaki bilgileri kopyalayıp bu şablon 

dosyamıza yapıştırın, kaydedin, kapatın.  

 Tekrar aynı sayfaya döndüğümüzde bu şablon gönderdiğimiz düğmenin yanında ŞABLONDAN 

BİLGİ AKTAR düğmesine bastığımızda bilgiler programımızın içine toplu olarak aktarılacaktır. 

3. Başka programdan bilgi aktarma. Burada da 2. Maddedeki işlemlerin aynısını yapıyoruz. 

 Bu 3 yöntemden size uygun olanını kullanarak, tüm kayıtları okuttuğunuzdan, hepsinin 

tamam olduğundan emin olduktan sonra sayfanın altındaki EXCEL DOSYA KAYDET butonuna 

bastığımızda, masaüstünde TITUBB için gerekli olan Excel dosyası kaydedilmiş olacaktır. Bu dosyayı 

ÜTS ye yükleyebilirsiniz, her şey hazır! 

ÜTS Ekranına Kayıtları Aktarmak: 
TITUBB kayıtlarını okuttuğumuz ekranın alt sağ köşesinde kırmızı ile  

SAYDIKLARIMI ÜTS İÇİN KOPYALA butonuna bastığımızda; karma okuttuğumuz ürünlerin ÜTS 

işlemlerimizi yapacağımız ekrana kopyalanacak ve sizi o ekrana otomatik olarak götürecektir. Buraya 

geçtiğimizde sayım ile ilgili işlemlerimiz bir önceki ekranda tamamlandığı için tekrar sayım 

yapmıyoruz. Bilgiler olduğu gibi buraya hazır olarak geldi.  

Şimdi yapmamız gereken ana sayfadaki ÜTS GELEN LİSTE AKTAR butonuna basarak ÜTSden gelen 

listeyi programımıza yüklemek! 

 



ÜTS den gelecek listeyi nasıl talep ediyoruz? 
 

ÜTS sistemimizi açıyoruz. Ürün hareketleri / Ayrıntılı bilgi sorgulama / Tekil ürün sorgula 

Sağ üst köşede TEKİL ÜRÜNLERİMİ EXCELE AKTAR butonu var. Buraya bastığımızda 5-10 dakika 

zarfında bizim mail adresimize bir link geliyor. Bu linkin süresi 24 saat o yüzden mail size geldiğinde 

bu linki tıklayıp ilgili dosyayı masaüstüne kaydetmeniz lazım! 

 

 

Dosyayı açık olarak gördüğünüzde bizim programımızın algılayabilmesi için FARKLI KAYDET yaparak 

masaüstüne kaydedilmeli!  

Açık dosyada FARKLI KAYDET seçilip, Dosya adı 123, Dosya türü XLSX (Yeni versiyon Excel) seçilmeli 

masaüstünde kayıt yapılmalı! 

Bu dosyanın masaüstüne kayıt olduğunu gördükten sonra, program ana sayfasına geçip,  

ÜTS GELEN LİSTE AKTAR butonuna seçmelisiniz açılan sayfada üst baş tarafta BİLGİLERİ AKTAR 

butonuna bastığımızda gelen listedeki bütün ürünleri, programımızın içine otomatik olarak dâhil 

edecektir. 

Burada şu kontrolü yapmanızı rica ediyorum. 

Bakanlıktan gelen liste tasarım ve formatında geçen hafta gelen listelerle bugün gelen listeler 

arasında farklılık olduğunu tespit ettik. Programımız geçen haftaki gelen formata göre ayarlı olduğu 

için düzgün bir şekilde bilgileri aktarıyordu ama yeni gelen liste formatı farklı tasarlandığı için 

eşleşmelerde karışıklıklar olabiliyor. 

Ürünler aktarıldıktan sonra ekranda ürün numarası, seri numarası, lot numarası, ürün tanımı, adet, 

üretim tarihi, son kullanım tarihi gibi bilgiler görünecektir. İlgili alanların altında yanlış bir eşleşme söz 

konusu olursa; 

A Planı    
ÜTS den gelen listeyi tekrar talep ediniz.  



 

 

 

 

Yeni liste görünümü 

 

 

 

 

 

B Planı. 
Eğer elinizde eski formatta gelen liste mevcut ise programımızda eski format bakanlıktan gelen liste 

diye ikinci bir buton yaptık. Buraya basarsanız sizin elinizdeki dosyadan düzgün bir şekilde bilgi 

çekecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski liste görünümü 



 

Şu an itibari ile hem ÜTSden gelen listeyi yüklemiş olduk. Hem de elimizdeki ürünleri sayıp 

tamamlamış olduk. Şimdi, elimizde görünüp aslında satılan ürünlerin listesini dosya olarak 

kaydetmeye geldi. 

 Bunun için ana sayfaya geçiyoruz. 4 nolu butona basıyoruz. Açılan sayfada bizim sayım 

yaptığımız ürünler ile ÜTS listesinde olan ürünler otomatik olarak eşleşecek ve bunlar YEŞİL renkli 

MEVCUT olarak görünecektir. 

  Elimizde olmayan satılmış olan ürünler ise KIRMIZI renkli SATILDI olarak görünecektir. Burada 

ürün adlarının üzerindeki SIRALA düğmesine bastığımızda Adan Zye tüketiciye verme bildirimi 

yapacağımız yani bizim hesabımızdan silinecek gözlüklerin listesini görebileceğiz. Burada son listeyi 

oluşturmadan evvel her bir ürünü yukardan aşağı marka marka kontrol edip, eğer sayımda unutulan 

elimizde mevcut bir ürünü bu listede görürsek satırın en sağındaki Mevcutlara EKLE butonuna 

basmakla bunları stoğumuza dahil edebiliriz.  

Artık bütün kontrollerimiz tamam; bu ürünleri tüketiciye verme bildirimi yapmak istiyorsak sağ alt 

köşedeki EXCEL DOSYA KAYDET butonuna basarak masaüstünde ÜTS ürünlerimizin listesi hazır 

olacaktır. Bu dosyayı kaydetmekle işimiz bitti mi? Tabii ki hayır!  

 

Maalesef ÜTS kendi oluşturduğu Şablon dosyasından başka bir dosyayı ÜTS işleminde kullandırmıyor 

dolayısıyla burada yapacağımız bir son işlem daha var tekrar ÜTS sayfasını açıyoruz. Ürün hareketleri 

/ verme alma bildirimleri / Toplu Excel ile bildirim diye sayfaya geliyoruz. 

Burada ŞABLON DOSYA İNDİR  butonuna basarak Masaüstüne Şablon dosyayı kaydediyoruz. 



Bizim programımızın oluşturduğu ÜTS Liste Excel dosyasından 2. satırdan itibaren bütün ürünleri 

kopyalayarak şablon dosyasının ikinci alanına tıklayarak yapıştırıyoruz.  

 

Birinci dosyada CTRL C ile kopyala yaptıktan sonra şablon dosyasına geldiğimizde ÖZEL YAPIŞTIR 

seçiyoruz. 

ÖZEL YAPIŞTIR seçenekleri içerisinde DEĞERLER olan seçeneği seçmek suretiyle buraya yapıştırıyoruz. 

Dosyayı kaydediyoruz kapatıyoruz. Tekrar ÜTS sistemine geçiyoruz. Toplu Excel ile bildirimde dosya 

yükleme bölümüne buradaki hazırladığımız şablon dosyasını yüklüyoruz. 

Burada görebileceğimiz olası hatalar şunlar olabilir. 

 



 

 

Dosya yükleme işlemi sonrası görmeyi en çok arzu ettiğimiz ekran görüntüsü ise şu şekilde olmalıdır. 

 

 

Burada üst bölümde hata veren kayıtlar ve sebepleri, 

Alt bölümde ise başarıyla kaydedilen ürünler listelenmektedir.  

Bütün yapacağımız işlem bu kadar! 

 


