
 

STOK 

 
1) Stok Birimleri 

1.1) Ana Birimler 

 
Ana Birimler stok miktarlarını gösterecek çarpım oranı 1 olan stok birimleridir. 

Kullanılacak ana birim sayısı fazla olmayacaktır. Standart olarak kullanılması tavsiye 
edilen ana birimler şunlardır: 

   
KODU ADI 

AD ADET    
LT LITRE 
KG KĐLOGRAM 
MT METRE 

   
   Ana birimleri açmak için Ana Birimleri Aç butonunu kullanabilirsiniz. Birim 
tanım formunda ana birim kaydetmek için Ana Birim işaret kutusunu seçili duruma getiriniz. Eğer bu 
kutu işaretliyse tanımlanan birim ana birim olarak kaydedilir. Đşaretsizse alt birim olarak kaydedilir. 
 
 

1.2) Alt Birimler 
 Alt birimler ana birimlerle orantılı olarak türetilen alternatif biririmlerdir. Her 
birim için ayrı ayrı kod girilir, ana birimi ve ana birime oranı yazılır. Oran olarak “0” 
değeri verilemez. Alt birimin ana birime oranı “0,001” den küçük olamaz. Bu nedenle ana 
birim seçilirken kullanılacak en küçük birimin seçilmesi gerekir. Bunun bir avantajı da 
Oranın 1 ve 1 den büyük olmasının matematik işlemi açısından daha hızlı olmasıdır . 

 
 
 
 
 
  Örnekler:  
   



KODU ADI ANA BĐRĐM ORANI 

KL KOLĐ AD 10 
LT LITRE CL 100 
KG KILOGRAM GR 1000 
MT METRE CM 100 

 
1.3) Birim Listesi 

Ana birimler ile Alt birimlerin birlikte görüldüğe genel birim listesidir. 
 

2) Stok Grupları 

 
 
 Stok Grupları kaydı envanter hesaplarını tanımlar. Her envanter hesabı bu bölümde tanımlanması 
gerekir.  
 
 Alanlar: 
 Grup Kodu: Bütün envanter kayıtlarına basamak sayısı aynı olan sayısaler değer verilmelidir. (5 
hane kullanılması tavsiye edilir.) Programda bu kod default ayarlara göre program tarafından otomatik 
olarak ayarlanır. 
 Aşağıdaki hesaplar program tarafından default ayarlara göre program tarafından otomatik olarak 
açılır. Kullanıcı müdahale edemez. 
 Alış Hesabı, Satış Hesabı, Alış Đade Hesabı, Satış Đade Hesabı : Bu alanlara faturalı stok 
hareketlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması için ilgili muhasebe hesapları yazılır.  
 Gelir Hesabı: Satışta stoğun maliyet mahsubunun işleneceği muhasebe hesabı yazılır. Bu işlemin 
otomatik yapılması için parametrelerden “Maliyet Mahsubunu Yazdır” işaretlenir. 
  
 Grup Adı: Kullanıcı tarafından girilecek açıklayıcı bilgi. 
 

3) Stok Kartı ve Detaylı Stok Kartı 



 

 
detaylı stok kartı 

 
 
 



 
stok tanım formu 

 Stok tanım formu, daha çok yeni stok kartlarını açmak için kullanılır.  
 Detaylı Stok Kartı, var olan stokların detaylarıyla incelenmesi için kullanılır. 
 Alanları: 
 Grup Kodu: Stoğun dahil olduğu envanter grubu kodu (Muhasebe kayıtları bu grubun belirttiği 
hesaba göre olacaktır.).  
 Stok Kodu: Stok kodunun, ilk haneleri (Normalde 5 hane) stok grubunu gösterir. Geri kalan 
haneler de bu gruptaki sıra numarasını gösterir. Yeni stok girilirken Stok grubu girilip Enter tuşuna 
basıldığında otomatik stok kodu getirilir. Bu kodu değiştirmeden stok kartlarını açmanız tavsiye edilir. 
 Konum: Stokun bulunduğu yer hakkında bilgi verilebilir.(Raf numarası gibi.) 
 Birim: Stokun değerini görmek için kullanılacak birim. Birim olarak ana birim ya da alt birim 
kullanılabilir. Fiş girilirken stokun kullandığı birimle ilişkili tüm birimler seçenekler arasında olacaktır. 
Đlk değer olarak stok kaydında verdiğiniz birim değeri gelir. 
 Not: Program bir stoku birden fazla birimden takip edebilecek şekilde yapılmıştır. Ancak bu 
özellik kullanıcı hataları sebebiyle çok büyük hatalara sebep verebilir (Çarpım oranları değişeceğinden 
katlamalı bir fark oluşur). Bu nedenle her stoku en çok kullanılacak birimine göre takip etmeniz tavsiye 
edilir.  
 Birim Maliyeti: Bu alana giriş yapılmaz. Stok alım, satımları yapıldıkça birim maliyet değeri 
hesaplanarak buraya yazılır. Eğer parametrelerden birim maliyet hesabı otomatik olarak 
hesaplanmamışsa  0 yada hatalı değer görülebilir. 
 Para Birimi: Eğer stok alış verişleri ana para birimi dışında bir döviz tipi kullanılarak yapılıyorsa 
bu döviz tipi para birimi alanına yazılır. Verilen stok fiyatları döviz kuruna göre hesaplanarak ana para 
birimi cinsinden fatura birim fiyatı alanına yazdırılır. 
  
 



KDV: Kullanılacak KDV kodu girilir (Sağ tarafındaki kutudan seçilebilir.) . KDV tanımları 
Genel Tanımlar menusun de bulunan KDV Tanımları seçeneği ile belirlenir. Bu sistemle KDV 
oranlarını değiştirmek kolay olacaktır. Çünkü her stok için ayrı ayrı değişiklik yerine sadece KDV 
tanımları bölümünde ki KDV Oranını değiştirmek yeterli olacaktır. Eski kayıtlar eski oranlardan 
görülür. 
 Bar kod: Stokun stok kartında belirtilen birimi için bar kodunu bar kod listesine yazar. 
(Stok kartında kaydet butonuna basılınca.) 
 Alış Fiyatı: Stokun birim alış fiyatı. Eğer alış fiyatları sık sık değişiyorsa bu alanı boş bırakın ve 
fiş girişlerinde faturada belirtilen tutarı manuel yazın. 
 Satış Fiyatı: Stokun birim satış fiyatı. 
 Diğer Fiyatlar butonu: Stok fiyatları  formunu açar. Bu formdan diğer fiyatları girebilirsiniz. 
 Departman stok miktarları listesi: 
 Bu listede departmanlardaki stok miktarları görülür. Listenin altında genel toplamlar görülür. 
 Devir: Devir fişi ile geçen dönemden devreden stok miktarı görülür. 
 Alımlar: “Alış Faturası”, “Alış Fişi”, “Alış Đrsaliyesi” ile girişlerin toplamı. 
 Üretim: Stokun dönem içinde ki “Üretimden Giriş” fişi ile yapılan girişlerinin toplamı. 
 Sair Giriş: Stokun dönem içinde ki “Sair Giriş” fişi ile yapılan girişlerinin toplamı. 
 Satış Đadeleri: Stokun dönem içinde ki “Satış Đade Faturası” ve “Satış Đade Fişi” ile yapılan satış 
iadelerinin  toplamı. 
 Kons.Girisler: Stoğun dönem içinde ki “Konsinye Giriş” fişi ile yapılan girişlerinin toplamı. 
 Mal Sayım: “Mal Sayım Fişi” ’nde yazılan stok miktarıdır. Mal sayım fişi diğer giriş çıkış 
alanları sıfırlar. 
 
 Satışlar: “Satış Fişi”, “Satış Faturası” , “Satış Đrsaliyesi”   ile çıkışların toplamı. 
 Sarf: “Sarf Fişi” ile çıkışların toplamı. 
 Fire: “Fire Fişi” ile çıkışların toplamı. 
 Kons Çıkışlar: “Kansinye Çıkış” fişi ile çıkışların toplamı. 
 Alım Đadeleri: “Alım Đade Fişi” , “Alış Đade Faturası” ile alım iadelerinin toplamı. 
 Sair Çıkış: “Sair Çıkış Fişi” ile çıkışların toplamı. 
 
 Gerçek Stok, Minimum Stok, Maximum Stok 

Gerçek Stok Miktarı yukarıda belirtilen alanlara göre program tarafından hesaplanır. 
Minimum Stok ve Maximum Stok stokun olması gereken aralığı gösterir ve yetkili kişi 

tarafından girilir. 
Gerçek Stok bilgisi Minimum stok, Maximum stok aralığı ile kontrol edilerek stok miktarı 

durumunun uygunluğu görülür. 
 

 Stok kartının altında bulunan liste (Hareket Listesi) dönem içindeki stok giriş-çıkış fişleriyle stok 
miktarındaki değişiklikler görülür.  
  

3.1) Bar Kod Bilgileri 



 
Stok Kartından “Barkodları” butonunu kullanılarak “STOK BARKODLARI” formu açılır.  
Alanlar: 
Stok Kodu: Đlk değer olarak stok kartında görülen stok kodu ekrana gelir. Bar kodu girilecek 

stokun kodu bu alana yazılır.  
Bar Kod: Stokun bar kod bilgisi “Bar Kod Okuyucu” ile okutturulur. 
Birimi: Stokun hangi birimi bu bar koda aitse listeden seçilir. 
 “F2”  tuşu ile kayıt yapılır. Bir stok için birden fazla barkod kaydı yapılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2) Barkod Basım 

 
 

Barkod etiketi basmak için kullanılır. Başlangıç kodu kutusuna basılması istenen barkodların en 
küçüğünün kodu girilir. Bitiş kutusuna da en büyüğünün kodu girilir. Eğer tek barkod basımı olacaksa 
başlangıç ve bitiş koduna basılacak barkod yazılır (yada okutturulur.) . herbir barkodtan kaç adet 
basılmak isteniyorsa “Basım sayısı” kutusuna yazılır. Yazdır butonu ile Barkod basım işlemi yapılır. 
 
 
 



 
3.3) Stok Fiyat Girişi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Detaylı Stok Listesi 

 
 Stok listesi kayıtlı stokları miktarları ile gösteren bir listedir. Üst bölüm de sorgulama alanları 
bulunur. Eğer listeye sadece belirli özellikteki kayıtların gelmesini istiyorsanız buradaki  alanları 
kullanabilirsiniz. Örneğin sadece “YĐYECEKLER” grubunda bulunan stokların listeye gelmesi için 
Grup Adı kutusundan “YĐYECEKLER” işaretlenir.. Formun sağ üst bölümde bulunan sorgulama 
seçenekleri butonları sorgulama derecesini ayarlar. 
 Yok: Hiç sorgulama olmadan bütün stokları lıstelemek için kullanılır. 
 Basit:  Bir stoğu bulmak amacıyla kullanılır. Örneğin “Peynir” isminde kayıtlı stoğu 
görüntülemek için . Sorgulama alanlarından “Stok Cinsi” alanına “Peynir” yazılır. Bu durumda ekrana 

 Stokların fiş girişlerinde otomatik 
olarak gelecek birim fiyatları bu formdan 
tanımlanır. Daha çok satış fiyatlarının 
tanımlanması için uygundur. Programın 
parametreleri ayarlanırsa alış faturası 
girilirken yazılan birim fiyatı bir sonraki 
girilecek ilk fişe ön değer olarak kayda 
geçirilir. Eğer fiyatların manuel olarak 
girilmesi isteniyorsa bu kutular boş 
bırakılabilir.  



stok cinsi “Peynir” olan yada “Peynir” ifadesi ile başlayan stoklar gelir. Birden fazla alana değer girilirse 
listeye gelecek kayıtlarda aranan şartlar da artmış olur. Durumu kutusundan “Eksik” seçtiğinizde 
minimum stok sınırından düşük olan stokları “Fazla” seçtiğinizde de maximum stok sınırından fazla 
olan stokları listelersiniz.  
 
 Normal:  

 
 Bu seçenek ile sorgulada Stok Kodu, Stok Cinsi, Birimi, Miktari ve Konumu alanları listeye 
gelecek kayıtların bir aralık halinde gelmesini sağlar. Örneğin Miktarı Alanının üst hanesine 1.000 alt 
hanesine 2.000 yazıldığında stok miktarı 1.000 ile 2.000 arasında olan kayıtlar gelecektir. Grup adı alanı 
için ayrı bir özellik verilmiştir. Listeye gelecek grupları Grup adı kutusundan işaretleyebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Stok Satıcı Listesi 

 
 Satın alınması gereken bir malın kimden alınabilceği hakkında bilgi almak için kullanılır. Daha 
önce yapılan alış faturaları kaydına bakarak stoğun alındığı firmalar listelenir. Güncelle butonuna 
tıklayarak listeyi son yapılan alış faturalarına göre güncelleyebilirsiniz. 

6) Genel Satıcı Listesi 



 
 Genel satcıı listesi yukarıdaki formun daha genelleştirilimiş halidir. Buradan firmadan alınan 
stokları yada bir stoğun hangi firmalardan alınabileceği gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.  

 
 

7) Satıcı Fiyatları Formu 

 
Satıcı firmaların belirli tarih aralıklarında stoklar için uygulayacakları fiyatlar bu formdan girilir 

(Fiyat anlaşmalarına göre.). Girilen fiyat bilgileri fiyat analiz formu için kaynak bilgileri olur. 
Tanımlanan fiyat bilgileri sipariş formuna da aktarılabilir. Bunun için Fiyat Tablosu 1 butonuna 
tıklanarak fiyat listesi alınır ve aktarılacak bilgi çift tıklanır.  

Listeye yeni kayıt girmek için sıra numarası 0 girilir. Kayıt esnasında bu alana program otomatik 
olarak son kayıt numarasının 1 fazlasını atar. Eğer daha önce girilen bir kaydın sıra numarasını 
yazarsanız eski bilgiler yeni haliyle kayıt edilir (Düzeltilir). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Fiyat Analiz Formu 

 
 Satıcı firmaların stoklara uyguladıkları fiyatları karşılaştırmak için kullanılır. Fiyat bilgileri Satıcı 
fiyatları formundan girilen bilgiler sayesinde liste oluşturulur. 2 şekilde liste alınabilir.   

a) Satıcıya Göre : Stok listesinden en fazla 5 tane olmak üzere fiyatları karşılaştırılacak stoklar 
seçilir. Tarih aralığı ve para bilimi seçilir. Daha sonra listele butonuna tıklanarak liste 
görüntülenir. Bu sayede firmaların seçilen stoklara uyguladıkları fiyatlar görülür. Bu listeyle 
stokların fiyatları birbirleri ile karşılaştırılır. Örneğin değişik markaların meşrubat ürünlerinin 
fiyatlarının karşılaştırılması gibi.  

b) Stoka Göre : Satıcı listesinden fiyatları karşılaştırılacak en fazla 5 tane firma seçilir. Tarih 
aralığı ve para bilimi seçilir. Daha sonra listele butonuna tıklanarak liste görüntülenir. Bu 
liste sayesinde seçilen firmaların değişik ürünlere uyguladıkları fiyatlar karşılaştırılır. 
Böylece stokun hangi firmadan daha ucuza alınabileceği görülür. 

 
  
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9) Fatura, Stok Hareket Fişi 

  
 Fatura Formu Fatura ve Stok Hareket Fişlerinin tanımlanması için kullanılan bölümdür.  
Fatura Fiş Tipleri 

ALI� FATURASI 
SATI� FATURASI 
ALI� İADE FATURASI 
SATI� İADE FATURASI 
TOPTAN ALI� FAT. 
TOPTAN SATI� FAT. 
PERAKENDE SATI� 

 
Stok Fişleri (İrsaliye) 

STOK DEVİR Fİ�İ 
ALI� Fİ�İ 
ALI� İRSALİYESİ 
SAİR GİRİ� 
KONSİNYE GİRİ� 
ÜRETİMDEN GİRİ� 
SATI� İADE Fİ�İ 
SATI� Fİ�İ 
SATI� İRSALİYESİ 



SAİR ÇIKI� 
KONSINYE ÇIKI� 
SARF Fİ�İ 
FİRE Fİ�İ 
ALI� İADE Fİ�İ 

 
TRANSFER Fİ�İ 
MAL SAYIM Fİ�İ 

 
 Fiş giriş ekranında seçtiğiniz fiş tipine göre bazı değişiklikler olur. Fiş girişini örnek vererek 
gösterelim. 
 Örnek: 

Fiş Tipi:ALIŞ FATURASI 
Fiş numarası olarak ilk başta 0 değeri gelir. Enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak bir fiş 

numarası değer verilir. Belge numarasına girişini yaptığınız faturanın numarasını bu kutuya manuel 
olarak girmeniz gerekir. 

Tarih alanına ilk değer olarak program çalışma tarihi ve bilgisayar sisteminin saati yazılır. 
Girişini yaptığınız belgenin üzerinde yazılı olan tarihi bu alana manuel olarak yazmalısınız. 

Departman kutusundan malların girişinin yapılacağı departman seçilir. 
Cari Hesap: Eğer satıcı firmanın cari hesap kodunu biliyorsanız bu kodu yazabilirsiniz. Firma 

kodunu bilmiyorsanız giriş yapmadan Enter tuşuna bastığınızda hesap listesi ekrana gelir. Buradan 
firmayı seçebilirsiniz.Eğer yeni bir hesap açmak isterseniz “F12” tuşuna basarak cari hesap kartı tanım 
ekranına geçiş yapabilirsiniz.  
 KDV: “KDV DAHĐL” yada “KDV HARĐÇ” seçimini yapmanız için kullanılır. 
 Ek Đndirim: Fatura altı indirimi yapmanızı sağlar. Birinci kutu % lik indirim için kullanılır. Đkinci 
kutu tutar olarak indirim yapmanızı sağlar. Bu kutulardan yalnız birisini kullanabilirsiniz. 

 
Fatura Formu Ödeme Bölümü 

 
 Faturayı kapatma (Ödeme):  

Ödeme tipi: Bu kutudan  ödeme seçeneği seçilir.  
PB: Ödeme hesabının parabirimini gösterir.  
Dvz.Oranı: Döviz tipinin o günkü döviz kurunu göstrerir. 
Döviz Tutarı: Ödeme tutarı bu kutuya yazılır ve Enter tuşuna basılarak kaydedilir.  
TL Tutarı: Döviz tutarı X Dvz. Oranı. 
Birden fazla şekilde ödeme yapılabilir. Kaydedilen ödemeler listede satırlar halinde görülür. Bir 

ödemeyi iptal etmek için satırın üzerine tıklayın ve satır sonunda bulunan silme butona tıklayın. 
Değişiklik yapmak için satırı seçin yeni tutarı girip Enter tuşuna basın. Ödeme toplamı fatura formunun 
alt kısmında “Ödeme” başlığıyla görülür. Hemen altında kalan tutar bulunur. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Fatura formu Döviz Kurları Bölümü 

 
Fatura ekranında döviz kurlarını görmek için kullanılır (Önce “KURLAR” sayfasına tıklayın). 

Fatura formu Mahsup Fişi Bölümü 

 
Bu bölümde faturanın muhasebe fişi görülür. Fişi görmek için Auto Mhs. kutusunu işaretlemeniz 

gerekir. Đşaretlediğinizde ekran hemen güncellenir. Auto Mhs. işaretli olduğu zaman her satır kaydında 
bu ekran güncellenir. Ancak bu ekranın güncellenmesi kayıt işlemini yavaşlatır. Bu nedenle fişi görmek 
istediğinizde işaretleyin daha sonra da tekrar işaretini kaldırın.  
 
 Barkod: Bar kod giriş kutusudur. Bar kod ile işlem yapmak için ıçin bu kutuyu işaretlendirin ve 
barkod okuyucu ile stok barkodunu okutturun. Barkod bilgisi kayıtlarda varsa stok kaydı bulunarak fiş 
satırına yazılır. Bar kod giriş kutusunun yanında bulunan işaret kutusu işaretli ise stok miktarına 1 değeri 
yazılarak daha önce tanımlı fiyattan kayıt işlemi yapılır. Daha sonra bar kod kutusu boşaltılarak yeni 
barkod bilgisini okutmanız beklenir. 
Eğer barkod ile giriş yapılmayacaksa bar kod kutusuna giriş yapılmadan enter tuşuna basılarak stok 
kodu alanına konumlandırılır. 
 Stok Kodu: Fiş satırına kaydı yapılacak stoğun kodu bu alana yazılır. Stok listesini açmak için 
giriş yapmadan Enter tuşuna basılır. Bu listeden aradığınız stoğu bulabilirsiniz. Seçtiğiniz stoğu fatura 
ekranına aktarmak için enter tuşunu kullanabilirsiniz. Stok listesinin bir özelliği de birden fazla stoğun 
seçilebilmesidir. Eğer birden fazla stoğu fatura ekranına aktarmayı seçerseniz bu stoklardan otomatik 
olarak 1’er tane kayıt edilecektir. Fatura ekranında stok miktarlarını değiştirmek fazla zor olmayacaktır. 
 Cinsi: Stok kodu alanına girilen stoğun açıklaması bu alanda görülür. 
 Miktarı: Girilecek stok miktarı yazılır (Birim Miktarı olduğu için stok birimine dikkat ediniz. 
Stok miktarlarını farklı farklı birimlere göre kaydetmek kullanıcı hatalarını ortaya çıkarabilir. Bu 
sebeple fiş girişlerinde farklı farklı birimleri kullanmamanız önerilir).  
 KDV: Stoğa uygulanacak KDV Oranı yazılır. Bu alana program tarafından stok kartında 
belirtilen KDV oranı getirilir. 
 Đndirim: Girişi yapılan satırın tutarında yapılacak %lik indirim oranı yazılır. Bir satırda birden 
fazla % indirimi yapabilirsiniz. Her indirim 2 hane olarak yazılır. Örnek giriş: “1005” Önce %10 indirim 
yapılır daha sonra çıkan sonuca %5 indirim yapılır.  
 Birim: Girişin hangi stok biriminden yapılacağını gösterir. Đlk değer olarak stok kartında yazılı 
olan stok birim gelir. Diğer birimler bu birime göre listeye eklenir.  

Birim Fiyatı: Đlk değer olarak stok kartında tanımlı olan fiyat yazılmıştır. Seçilen birime göre 
birim fiyat otomatik olarak yazılır. Özellikle alış faturasında manuel olarak giriş yapmanız gerekebilir. 
Çünkü fatura üzerinde yazılı tutarlar değişebilir. Eski değeri silmek için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz. 
 Tutarı: Stok Miktarı ile Stok birim fiyatının çarpımı Satır tutarı değerini verir. Đndirim ve KDV 
bu değeri etkilemez. Bu alana sayı girişi yaparsanız otomatik olarak birim fiyat hesaplanarak “Birim 
Fiyatı”  alanına yazılır. 



 PB ve Döviz Kuru alanları dövizli işlem yapmak isteyenler için parametrik olarak ekrana 
getirilir. 
 PB: Alış/Satışın hangi para birimi ile yapılacağı yazılır. Stok kartında belirtilen PB değeri bu 
alana otomatik olarak getirilir.  
 Döviz Kuru: Seçili parabiriminin döviz kuru yazılır. Otomatik olarak kayıtlarda tutalan döviz 
kuru gelir. Üzerinde değişiklik yapılabilir (Parametrik). 
 

Fiş satırları butoları (sağ tarafta ki butonlar): 
Yeni: Yeni boş bir satır açar ve barkod kutusuna konumlandırır. (Satırı kayıt yapmaz) 
Kaydet: Fiş satırını kaydeder ve otomatik olarak “Yeni” butonunu çalıştırır. 
Satır Sil: Fiş listesinde işaretli olan satırı/satırları siler.  
Stok: Detaylı stok listesini açar. 
Fiyatlar: Fiyat tablosunu açar.  
 

Fatura bakiye alanları: 
Ara Toplam: Fiş satırlarında yazılı tutarlar toplamını gösterir. 
Đndirimler:Đndirimler toplamını gösterir. 
Toplam: Ara Toplam – Đndirimler 
Toplam KDV: KDV Toplamı 
Net: KDV Dahil ise Toplam’a eşittir. KDV Hariç ise Toplam – Toplam KDV. 
 

Ana butonlar (Formun alt tarafında bulunan butonlar): 
Kaydet: Fişi son haliyle kaydeder (Muhasebe kaydını yapar) ve yeni fiş açar. Eğer Hızlı Kayıt 
seçeneği işaretliyse ana giriş bilgilerini silmeden barkod alanına konumlanır (Fiş numarası 
otomatik olarak verilir).  
Yazdır: Kaydet butonunu otomatik çalıştırır ve Fiş Yazdırma ekranını açar.  
Fişi Sil: Açık fişi tamamen siler ve yeni fiş girişi tanımlama konumunda bekler. 
Muhasebe Fişi: Fiş Mahsubu Yazdırma ekranını açar. 
Çıkış: Fişi kaydederek formu kapatır. 
 

Fiş tipleri hakkında bilgiler 
151,157 Alış faturaları : Fatura üzerinde yazılı olan Belge numarası ve Tarih bilgileri aynen giriş 

formuna yazılır. Satıcı hesabı listeden bulunarak forma aktarılır. Eğer hesap açılmamışsa “Cari Hesap” 
alanında “F4” tuşu ile Cari Hesap Kartı açılır ve fiş giriş formuna aktarılır. KDV dahil/Hariç seçimi 
kontrol edilir. Fatura satırları giriş formuna aslına uygun şekilde aktarılır. Eğer fatura altı indirimi 
yapılmışsa indirim kutusuna değeri yazılarak Enter tuşuna basılır. Fiş bakiye bilgileri kontrol edilir. 
Ödeme yapılmışsa Ödeme bülümünden ödeme bilgisi kayıt edilir. Kaydet butonu ile fiş girişi 
tamamlanır. 

Alış fişleri stok kartlarının “Alış” ve “Gerçek Stok” miktar alanlarını arttırır. 
 
 
 
 
 

152,157 Satış Faturaları : Eğer daha önce yapılmış satış fişi kaydı yapılacaksa Tarih ve belge 
numarası manuel olarak yazılır. Müşteri hesabı bulunur/açılır (perakende satışlarda  perakende satış 
hesabına işlenir). KDV dahil/Hariç seçimi kontrol edilir. Stok satış bilgilei giriş formuna aslına uygun 
şekilde kaydedilir. Eğer fatura altı indirimi yapılmışsa indirim kutusuna indirim yüzdesi/Tutarı yazılır ve 
Enter tuşuna basılır. Fiş bakiye bilgileri kontrol edilir. Müşteri ödeme yapmışsa Ödeme bülümünden 
ödeme şekli seçilir ve ödeme tutarı yazılır. Enter tuşu ile ödeme bilgisi kayıt edilir. Ana buttonlardan 
“Kaydet” butonu ile fiş girişi tamamlanır. 



Satış fişleri stok kartlarının “Satış” alanını arttırır, “Gerçek Stok” alanını azaltır. 
 
153 Alış Đade Faturası : Alış faturasında yapılması gereken işlemler  bu fiş tipinde de uygulanır.  
Alış iade fişleri stok kartlarının “Alış Đade” alanını arttırır, “Gerçek Stok” alanını azaltır. 
 
154: Satış Đade Faturası : Satış faturasında yapılması gereken işlemler  bu fiş tipinde de 

uygulanır.  
Satış iade fişleri stok kartlarının “Satış Đade” ve “Gerçek Stok” alanını arttırır. 
 
161 Alış Fişi, 170 Satış Fişi,  177 Alış Đade Fişi, 168 Satış Đade Fişi : Bu fiş tipleri alış iade fişleri 

gibi girilir. Ancak bu fişler sadece stok kartları üzerinde hareketlendirme yapar. Muhasebe hesaplarına 
işlem yapmaz.  

Not: Bu fişler fiş listesinden işaretlenerek “Auto Mahsup” butonuyla faturalı fişlere 
dönüştürülebilir. Böylece hesap harektleri de yapılır. 

162 Alış Đrsaliyesi, 171 Satış Đrsaliyesi: Bu fişlerde cari hesap bilgisi kayıt edilmez. Sadece stok 
kartlarında hareketlendirme yapar. Fiş listesinden işaretlenerek “Auto Mahsup” butonuyla fatura 
fişlerine dönüştürülebilir. 

163 Sair Giriş : Sair (Diğer) stok girişleri için kullanılır. Stok kartlarının “Sair Giriş” ve “Gerçek 
Stok” miktarlarını arttırır. Muhasebe hesaplarına işlem yapmaz. 

175 Sarf Fişi : Üretim yada diğer ihtiyaçlar karşılanması ile stok çıkışlarının kaydında 
kullanılabilir. Stok kartlarının “Sarf” alanını arttırır, “Gerçek Stok” alanını azaltır. 

167 Üretimden Giriş : Stok kartlarının “Üretim” ve “Gerçek Stok” alanını arttırır.  
164 Konsinye Giriş : Stok kartlarının “Konsinye Giriş” ve “Gerçek Stok” alanını arttırır.  
173 Konsinye Çıkış : Stok kartlarının “Konsinye Çıkış” alanını arttırır ve “Gerçek Stok” alanını 

azaltır. 
180 Transfer Fişi : Departmanlar arası stok transferi için kullanılır. Transfer A departmanından B 

departmanına doğru olur. 
181 Mal Sayım Fişi : Stok kartında ki stok miktarını doğrudan etkiler. Diğer miktar alanlarını 

sıfırlar. 
 

 
10) Maliyet Bilgileri 

Maliyet bilgilerini FIFO, LIFO yada Ağırlık Ortalama maliyet hesaplama sistemine göre 
hesaplatılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Maliyet Sistemi seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Atomatik 
olarak maliyet bilgileri güncelleştirilir. Bu işlem biraz zaman alabilir. Ekrana gelen 2 tane gösterge 
işlemin ne kadarının tamamlandığını ve nekadarının kaldığını gösterir. Bu iki gösterge güncelleme 
işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur.  

Maliyet hesaplama sistemleri: 
7.1) FIFO Maliyet Hesabı (Tüm Stoklar): First In First Out “Đlk giren ilk çıkar”.  
7.2) LIFO Maliyet Hesabı (Tüm Stoklar):  Last  In First Out “Son giren ilk çıkar. 
7.3) A. Ort. Maliyet Hesabı (Tüm Stoklar). 

 
 

11) Envanter 



 
Envanter raporu çıkarmak için kullanılır.  
Envanter seçenekleri: 
 Tarih: Rapor iki tarih aralığı için alınabilir. 
 Grup Kodu: Envanter grubu koduna göre bir aralık verilebilir. 
 Stok Kodu: Stok koduna göre bir aralık verilebilir. 
 Departman: Tek departman seçiliebilir. 
Başla: Raporu hazırlar. 
Yazdır: Hazırlanan Raporu yazdırma ekranını açar. 

 
 
 
 

12) Sayım Raporu 

 
Sayım fişi ile sayım sonucları girildikten sonra envanter raporu hazırlanır. Bu işlemlerden sonra  

Sayım raporu alınabilir. Stok Sayım Listesi sayım sonuçlarını gösteren listedir. Eğer sayım 
yapılmamışsa (sayim fişi yoksa) listedeki sayilan ve fark miktarları “0” oluır. 
 

13) Devir Yap 



 
Marketler gibi çok yoğun işlem hacmi olan yerlerin çok fazla kaydı olacağı için her ay devir 

yapmaları önerilir. Đşlem hacmi düşük olan işletmeler sadece yıl sonunda devir yapmaları yeterlidir. 
Devir işleminden önce sayım yapılması tavsiye edilir. Sayımdan sonra devir yapılır.  

Stok menüsünden Devir Yap seçildiğinde size 2 soru sorar. Olum cevap verirseniz devir yapma 
programları çalışır. Đlk program yeni dönemin klasörünü açar ve 2. bir programı çalıştırır. 2. Programa 
giriş yaptığınızda ekrana kullanıcı sayısını ve tarihi isteyen bir form gelir. Devir tarihini ve son 
kullanıcının numarasını girip “Devire Başla” butonuna basınız. Devir işlemi uzun sürebilir ekrana bir 
gösterge gelir. Bu gösterge yapılan işlemleri ve ne kadar kaldığını gösterir.  

Devir yapıldığında yeni dönem stok kartlarında “Devir” miktarı geçen dönemin “Gerçek Stok” 
miktarını gösterir. Diğer miktar alanları sıfırlanır. “Gerçek Stok” alanı “Devir” miktarına eşittir. Fiş 
listesine bakıldığında sadece her depertman için ayrı ayrı yapılmış 1er tane  “Devir” fişi görülür. 
Muhasebe fişlerine bakıldığında daha önce “150-200” arası fiş tipleri “350-400” arasına taşınmış olarak 
görülür.  

 
 
 
14)  Fiş Listesi 

  
Fiş listesi daha çok daha önce girilmiş fişleri bulmak için kullanılır. Bunun dışında fiş tipi 

kutusundan gelmesi istenilen fişler seçilerek dönem içindeki Alışlar / Satışlar vb. toplamı görülebilir / 
raporlanabilir. Unvan kutusuna Müşteri adı yazılarak müşteri adına kesilmiş fişler bulunur. Bir faturayı 
listeden bulmanın en kolay yolu belge numarası kutusuna fatura üzerindeki numarayı yazmaktır. 
Sorgulama alanları kullanılarak çeşitli raporlar alınabilir. 



 Oto Mahsup Butonu: Bu buton muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlar. Kasiyerlerin kullandığı 
satış programı muhasebe kayıtlarını yapmaz. Bu programdan yapılan fişlerin durumu “KASĐYER 
KAYDI” olarak göürülür. Bu durumdaki kayıtların muhasebeleştirilmesi için “Durumu” kutusundan 
“KASĐYER KAYDI” seçilir, Oto Mahsup butonunun üzerindeki “Tümü için” kutusu işaretlenir ve Oto 
Mahsup butonuna tıklanır. Stok fişlerinin (Alış Fişi, Satış Fişi, Đrsaliye Fişleri,Đade Fişleri) faturalı fişler 
olarak kaydetmek için satırlar işaretlenerek (Tümü için seçerseniz listeye gelenlerin hepsi) Oto Mahsup 
butonuna tıklanır.   
 Aç Butonu: Listede seçili fişi açar.  
 Muh.Fişi butonu: Listede seçili fişin Muhasebe fişini açar. 
 Yeni Butonu: Fiş giriş formunu açar. 
 Sil: Đşaretlenmiş fişleri siler. 
 Yazdır: Listenin yazıcı çıktısını almak için kullanılır. 
 Faturalar seçeneği: Oto Mahsup butonu ile faturali fişlere çevrilmiş fişlerin listelenmesi ile ilgili 
seçenektir. Eğer boş bırakılırsa bu duruma bakılmadan fişler listelenir. “Faturalanmışlar Gelmesin” 
seçeneği muhasebeleştirilmiş fişlerin listeye gelmemesini sağlar. “Faturalanmışlar Gelsin” seçeneği 
sadece muhasebeleşmiş fişlerin listeye gelmesini sağlar. 
  

15)  Fiş Detayları 

 Bu listede daha önce kayıt edilen stok fişlerin satırları görülür. Bir stoktan bir dönem içinde ne 
kadar alınmış/ne kadar satılmış vb. Bir firmadan bir dönem içinde neler alınmış gibi raporlar alınabilir. 
Listenin altında kayıt sayısı, toplam miktar, toplam tutar, toplam maliyet, fark bilgileri bulunur. Fiş tipi 
seçeneğiyle istediğiniz fişlerin listeye gelmesini sağlarsınız. Aşağıda bulunan butonlar fiş listesinde 
anlatıldığı gibi çalışır. Sil butonu fişin tamamını siler. 
Faturalar seçeneği fiş listesinde olduğu gibi çalışır.  
 

16) Özel fiş 



 
Fiş giriş formunu açar ve parametre bölümünde bulunan kullanıcı ayarlarına göre formda bulanan 

kutuları otomatik olarak doldurur.  
17) Sipariş Fişi 

 Sipariş fişlerinin kayıt edildiği formdur. Stok hareket fişlerinde olduğu gibi sipariş fişleri 
numaralandırılmıştır. 

185 VERĐLEN SĐPARĐS FĐŞĐ 
186 ALINAN SĐPARĐŞ FĐŞĐ 
187 KARŞILANAN SĐPARĐS (V) 
188 KARŞILANAN SĐPARĐŞ (A) 

Stok fiş girişlerine benzer. Fiş numarasının otomatik verilmesi için boşken Enter tuşuna basılır. 
Barkod kutusu işaretliyken  malzeme barkodu okuturularak stok kaydı bulunabilir. Hesap butonu hesap 
listesini açar. Sipariş verilecek firma listeden seçilir. Sipariş miktarı girilir. Birim fiyat girilir ve kaydet 
butonuyla sipariş satırı kaydedilir. Fiyat tabloları sipariş kaydını yapmak için çok uygundur. Fiyatlar 
butonu ile fiyat tabloları listelenir. Fiyat karşılaştırması yapılarak uygun firfanın kaydı sipariş formuna 
aktarılır. Aktarılan bilgiler stok kodu, birim fiyatı, para birimi, firma kodudur. Bu bilgiler girilince 
geriye sadece sipariş miktarını girmek kalır. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Sipariş Listesi 

 
Sipariş kayıtlarını listeler. Fiş tipi seçeneği ile sipariş çeşidi seçilir. Stok cinsi kutusuna stok cinsi 

yazılarak bir malzemenin siparişleri bulunur. Unvanı kutusuna firma adı yazılarak bir firmaya verilmiş 
siparişler bulunur. Fişi Aç butonu ile seçili olan sipariş kaydının fişi açılır. Açılan formdan değişiklik 
yapılabilir.  


