
STOK KARTI  

-“STOK -> STOK KARTLARI” bölümünden programımızda kayıtlı olan stok 

kartları listesine ulaşabiliriz.

 

 

*Stok Kartı Ekleme 

-Stok kartları listesi üzerinde sağ tık yaparak açılır menüde “Yeni Kayıt” ‘a 

tıklağımızda karşımıza “Stok Kartları” başlıklı ekran açılır. 

 



-“Stok Kartları” ekranı içinde Stok Adı, Gruplama yapacaksak grubunu, 

Kategori, Marka Model vs. gibi alanlar ile biriminin seçim işlemini 

yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kaydet” ya da “F5” 

kısayoluna basarak stok kartı kayıt işlemi tamamlanmış olur. 

-Sol tarafta yer alan kısımlarda Ürüne ait bir barkod numarası var ise 

barkod girişini yapılabilir, ”Fiyatlar” kısmından ürünün alış-satış cinsinden 

bilgilerini girebilirsiniz. 

STOK KARTINDA MİKTAR GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMİ 

-Bu adımda stoklarımıza ait depomuzdaki giriş-çıkış miktarlarını 

işlememize olanak sağlayan bir adımdır. 

-Bu adıma ulaşmak için sırasıyla “STOK ->STOK İŞLEMLERİ->MALZEME 

YÖNETİM FİŞLERİ”  adımları izlenir. 

 

-Ardından ekranımıza “Malzeme Yönetim Fişleri” ekranı açılır. Ekran 

üzerinde Mouse ile sağ tıklayarak açılır menüde “Yeni Kayıt” adımı seçilir. 



 

 

-Bu pencerede stoklarımıza ait sarf fişi, fire fişi, sayım eksiği-sayım fazlası 

fişi vs. gibi fiş tiplerinde ürünlerin stok adetlerinde oynama yapmamıza 

olanak sağlar. 

-Birden fazla depo mevcut ise depolar arası transfer işlemi yapmamıza 

olanak sağlar. 

-İlgili çıkış yapmak istediğimiz depoya giriş varsa depo giriş fişini veya 

depodan herhangi bir çıkış olmuşsa tip olarak depo çıkış fişi seçilir. 

-Cari hesap ve depo alan bölümlerine giriş yapılır. 

-Ardından giriş-çıkış yapmak istediğimiz stoğa ait bilgiler olan stok kodu, 

stok adı birim, miktar vs. bilgiler girilir. 

-Ekranın sağ üst bölümünde yer alan “Kaydet” ya da “F5” kısayol tuşu 

basılarak işlem tamamlanmış olur. Bu işlemle depomuza giren ya da 

çıkan ürünün kayıt işlemini yapmış oluruz. 

STOK KARTINDA FİYAT GÜNCELLEME İŞLEMİ 

-Mevcut sistemimizde daha önce kayıt altına almış olduğumuz stok 

kartımızın alış-satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapacağımız zaman 

kullandığımız adımdır. 

-“STOK -> STOKKARTLARI LİSTESİ->İLGİLİ STOK KARTI ÜZERİNE 

GELİNEREK SAĞ TIK DÜZENLE” seçeneği seçilir. 

-Stok Kartına ait bilgilerin yer aldığı ekran açılır. 



-Buradan ekranın sol kösesinde yer alan “Fiyatlar” sekmesi tıklanarak 

alış-satış fiyatlarının yer aldığı bölüm karşımıza gelir. 

 

-Karşımıza gelen ekran üzerinde alış-satış fiyatlarında herhangi bir 

değişiklik yapacak isek ilgili fiyatların aktif tiki kaldırılır, yeni fiyatlar bir alt 

sekmesine girilir ve ardından yeni fiyatların aktif tiki işaretlenir. Ekranın 

sağ üst köşesinde yer alan “Kaydet” butonu ya da Mouse ile ekranda sağ 

tuşuna basılarak kaydet denilerek fiyat güncelleme işlemi tamamlanmış 

olur. 

STOK KARTINDA STOK SİLME İŞLEMİ 

-Bu adımımızda stok kartı silme işleminin uygulandığı adımdır. Hareket 

görmüş daha sonra satış işlemi kalkmış bir stok kartının silme işlemi 

sağlanmaz. 

-“Stok ->Stok Kartları->İlgili stok üzerinde sağ tık düzenle -> açılan stok 

kartı ekranının sağ üst köşesinde yer alan çöp kutusu işaretine tıklanır. 

 

-Hareket görmüş bir stoğu silemediğimizi söylemiştik. Bunun çözümü şu 

şekilde olacaktır. “Stok Kartları” içerisinde yer alan stok kodu alanının 



yanındaki aktif tikini kaldırdığınızda ürün siz o tiki aktif hale getirene 

kadar stok kartı listesi içinde yer almayıp gözükmeyecektir. 

-Aktif olmayan stok kartlarını görüntülemek için “Stok ->Stok İşlemleri -> 

Aktif Olmayan Stok Kartlar Listesi” bölümünden ilgili aktifliklerini kaldırmış 

olduğunuz stok kartları listesine ulaşabiliriz. 

 

 

STOK KARTINDA KART ÖZELLİK TANIMI 

-Bu işlem adımında öncellikli olarak stoklarımıza kayıt işlemi sırasında 

veyahut daha sonra kaydedilmiş stoklara gruplama, birim, kategori gibi 

alanlara özellik tanımlama için kullanılır. 

-“Stok->Kart Özellik Tanımları” bölümünden yapmak istediğimiz işlemlere 

göre kart tanımlamaları yapabiliriz. 

 

-İlgili değişiklik ya da kayıt yapmak istediğiniz adım seçilir. 



-Ardından açılan pencere üzerinde Mouse ile sağ tık yaparak “Yeni Kayıt” 

seçeneği seçilir-İlgili kayıt bilgileri girilerek Mouse ile sağ tuş “Kaydet” 

seçeneği seçilip kart özellik tanımlamaları sağlanmış olur. 

 

STOK KARTINDA EXCELDEN STOK AKTARIMI 

-Programımızda sütun başlıklarıyla uyumlu olacak şekilde(stok kodu, stok 

adı vs.) hazırlamış olduğunuz Excel stok listesi tablosunu içeriye 

aktarımını sağlayan metottur. 

-Bunun için sırasıyla “Stok -> Stok İşlemleri ->Stok Kart Aktarımı” 

adımları izlenir. 

 

-Açılan pencerede yükle bölümünden daha önce Excel’de şablon olarak 

hazırlamış olduğumuz datayı bularak ekrana çağırma işlemini sağlarız. 

-Excel tablosuna ait sütunlar yeşil alandaki kısma düşer. 

-Ekranın sağ tarafında program içinde yer alan sütunlarla Excel 

tablosunda karşılık gelen sütunları eşleştirme yaparak sol tarafta yer alan 

kısma düşer. 

-Ardından aktarım işlemini başlatmak için “Aktar” seçeneği başlatılmış 

olur. 



-Aktarım işlemi bittikten sonra “ Kayıt tamamlandı” şeklinde bir uyarı 

alırız ok butonuna basarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. 

 

 

STOK KARTINDA AYRINTILI FİYAT GÖR İŞLEMİ 

-Bu bölümde stok kartlarımıza ait olan alış-satış fiyatlarını ayrıntılı 

görmemize olanak sağlayan adımdır. Buradan tüm stoklarımızın alış veya 

satış fiyatlarını kategorisel veya grupsal olarak görüntüleme 

sağlayabileceğimiz kısımları içerir. 

 

-Bu işlem adımı için “Stok -> Stok İşlemleri -> Ayrıntılı Fiyat Gör” 

seçeneği işaretlenerek bu sayfanın açılması işlemi sağlanır. 

STOK KARTINDA TOPLU ETİKET YAZDIRMA  



 
-Stok kartlarımız için etiket yazdırma işlemi bu adım üzerinden yapılır. 

-“Stok -> Stok Kartları Listesi” bölümü açılır. 

-Stok kartları listesi ekranının sağ bölümünde yer alan “Toplu Etiket 

Yazdırma” kısmı tıklanır. Ekranda etiket yazdırmak istediğimiz ürünler 

seçilerek ilgili toplu etiket yazdır ekranına düşmesi sağlanır. 

-Ardından toplu etiket yazdır ekranının alt kısmında “Seçimleri tek tek 

yazdır” tiki işaretlenerek yazdır butonuna basılır. 

-Seçtiğimiz ürünlerin etiketleri yazdırılmış olur. 

STOK RAPORLARI 

-Bu bölümde stoklarımıza ait envanter, giriş-çıkış raporları, dönemsel 

satış raporu vs. gibi rapor hizmeti alabileceğimiz bir adımdır. 

-Raporlar bölümüne ulaşmak için “Stok -> Stok Raporları” bölümünden 

ulaşabilirsiniz. 



 

-Bu alanda aynı zamanda stoklara ait kalan maliyet raporu, reçete bazlı 

kalan maliyet raporu da almanıza olanak sağlar. 

 

 

 


