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AÇIKLAMALAR
KOD 344MV0029

ALAN Muhasebe-Finansman

DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

MODÜLÜN ADI Stok ve Cari

MODÜLÜN TANIMI

Stok ve cari modül işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Öğrenci “Kurulum ve Genel Tanımlar” modülünü almış
olmalıdır.

YETERLİK
Stok ve Cari işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Stok ve Cari modüllerine ait işlemleri yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Stok modülüne ait işlemleri yapabileceksiniz.
2. Cari modülüne ait işlemleri yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, projeksiyon makinesi, İnternet, Program CDsi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı
uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek, değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

İşletmelerin gelişen teknoloji ve rekabet şartlarında, stok tedarik, üretim ve satış
zincirinde. Stokları, alcıları ve tedarikcileri ile olan ticari ilişkilerinin takibi önem
arzetmektedir.

Muhabese bilgi sistemi işletmelerin stok, cari( müşterleri ve satıcılar) ticari ile
işlerinin takip ediliği modullerdir. Bu modulu kullanırken, tanımlanan bilgilerle işletmelerin
rekabet güçlerine katkı sağlayacak uygun bligilerin üretilmesine imkan sağlaması birinci
önceliğiz olmalıdır.

Bu modülün amacı; sizlere paket programda STOK ve CARİ iş ve işlemlerini
yapabilme becerisi kazandırmaktır. Böylelikle çalışma hayatınızda stoklarınızı ve carilerinizi
zamanında ve doğru olarak takip edebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile; ticari paket programların STOK modüllerine ait işlemleri
yapabilme becerisini kazanabileceksiniz.

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:

 STOK modülünün hangi amaçla kullanıldığını araştırınız.

 STOK modülünde yapabileceğiniz işlemleri araştırınız.

1. STOK
Muhasebe paket programında stok modülü, stok hareketlerinin ve mevcutlarının

bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda stok kartları
tanımlanır, bu kartlarla ilgili stok giriş/çıkış fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan
sonuç raporları alınabilir.

1.1. Stok Modülüne Giriş ve Çıkış

Stok modülünde çalışmaya başlamak için; masaüstünde bulunan kısayol ikonundan
programa giriş yapılarak çalışmak istenilen şirket seçilir. Programa girişi yaptıktan sonra ana
menüde yer alan modüllerden biri olan STOK modülü seçeneği çift tıklanarak aşağıdaki
işlemler penceresi açılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA
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Stok ile ilgili tüm işlemler stok modülüne ait pencereden yapılır. Ana menü çubuğu
olarak adlandırılan aşağıdaki bölüm stok modülünde kısa yolları bulunduran araç çubuğudur.
İşlemler yukarıdaki alandan yapılabileceği gibi bu alandan da yapılabilir.

Durum çubuğu olarak adlandırılan bu bölüm ise; hangi şirkette hangi kullanıcının
çalıştığını gösteren araç çubuğudur.

Stok modülünden çıkmak için ise; programdan çıkış seçeneği kullanılır. Gelen mesaja
“EVET” denilerek modülden çıkılır.
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1.2. Stok Kartı İşlemleri

Stok kartı işlemleri; stok
kartlarının sisteme kaydedilmesi,
gerekli değişiklik ve iptal
işlemlerinin yapılması ve
kartların dökümü için kullanılır.
Stok Kartı menüsü soldaki
resimde görülen bölümlerden
oluşmaktadır.

1.2.1. Yeni Kart Açma

Bu bölümden sisteme yeni stok kartları kaydedilir. Yeni Stok Kartı formu sekiz ayrı
sekmeden oluşmaktadır. Bu sekmeler resimde görüldüğü gibi; Ana sayfa, ek bilgiler, diğer
bilgiler, bağlantılar, kontrol parametreleri, muhtelif parametreler, detay bilgiler ve resimler
bölümünden oluşmaktadır.

Ekranın üst kısmında bulunan kısayol tuşları aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir.
ESC : Programdan çıkış
F1 : Stok kartı hakkında yardım
F2 : Stok kartı kayıt
F3 : Stok kartı iptal (hareket görmemiş)
F4 : Bağlı yazıcıdan yazdırma
F6 : Stok kartları listesi alma
F8 : Stok kartı hareket ayrıntılarını görebilme
F11 : Önceki stok kartını açma
F12 : Sonraki stok kartını açma

Bir örnekle stok kartı açalım.
ÖRNEK: İLKSER Mob. Day. Tük. Mal. Ltd.Şti’nin stoklarına at bilgileri aşağıdaki

gibidir:
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CM01 kod numaralı ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Peşin alış fiyatı: 500, Vadeli alış fiyatı: 600, peşin satış fiyatı: 750, vadeli satış fiyatı:

900 TL’dir. Birimi adettir. Bu stok 153.01, 600 ve 610 nolu hesaplarda izlenecektir. KDV
hariçtir ve KDV oranı %18’dir. Ana depoadn giriş ve çıkışı yapılacaktır. İskonto tutarı
%02’dir.

İlk işlem yapılacak sayfa ANA SAYFA bölümüdür. Stokla ilgili genel tanımlamaların
yapıldığı bölümdür.

Yön ok tuşları ile sağa doğru ilerlediğinizde aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu
ekranda KDV oranı seçimi, KDV Dahil/Hariç seçimi ve fiyat değişikliği olup olmayacağı
işaretlemeleri yapılır.

KDV Dahil/Hariç ve fiyat
değişimi seçimlerini, space bar (ara
çubuğu) veya Mouse yardımı ile
yapabilirsiniz.
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İkinci bölüm ise EK BİLGİLER bölümüdür. Bu bölümde stok ile ilgili açıklamalar,
döviz kod ve türleri, kdv ve iskonto oranları, ürünün bulunduğu raf ve reyon bilgileri girilir.
Örneğimizde KDV oranı %18, iskonto oranı ise %02’dir.

Üçüncü bölüm ise DİĞER BİLGİLER bölümüdür. Bu bölümde ürünün özellikleri, seri
numarası, üretici, tedarikçi firması, ürün özelliği tanımlanabilmektedir.
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Dördüncü bölüm, BAĞLANTILAR kısmıdır. Kartla bağlantılı çalışacak muhasebe
kodlarının, barkod ve benzer kodların tanımlandığı bölümdür.

Beşinci bölüm, KONTROL PARAMETRELERİ bölümüdür. Kartın çalışması ile ilgili
parametreler bu bölümde girilir. Örneğin; indirim yapılacaksa, iade alınıp verilecekse ya da
program en az 3 tane çamaşır makinesi kaldığında veya 10 tane çamaşır makinesi varken
tekrar almak istediğimizde bize uyarıda bulunacaktır.
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Altıncı bölüm MUHTELİF PARAMETRELER ve yedinci bölüm DETAY BİLGİLER
kullanıcının isteğine göre kullandığı bölümlerdir. Bu bölümlerdeki bilgileri kullanıcı istediği
gibi düzenleyebilmektedir. Bilgi ve rapor amaçlı kullanılır.

Sekizinci bölüm ise RESİMLER bölümüdür. Bu bölümde ürüne ait resimler
anasayfada görülecek şekilde eklenebilir.

Resim eklemek için, boş alanda iken mousenin sağ tuşu ile aşağıdaki menü açılır.
Resim ekle seçeneği seçildiğinde açılan pencerede gerekli resim seçilerek “Aç” ikonu ile
resim stok kartına eklenir.

Tüm bilgilerinizi girdikten sonra “F2-Kayıt” \“EVET” ikonları kullanılarak kayıt
işlemi tamamlanır.

Bağlantılar kısmında stok kartının ilgili muhasebe kodu ile entegrasyonu aşağıdaki
ekranda görüldüğü gibi yapılabilir. Bu uygulama da F2-Kayıt tuşuna basılarak kaydedilir.
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Aşağıdaki stok bilgilerinden yararlanarak, stok kartı tanımlayınız.

BM01 kod numaralı ARÇELİK BULAŞIK MAKİNESİ
Peşin alış fiyatı: 300, Vadeli alış fiyatı: 350, peşin satış fiyatı:

600, vadeli satış fiyatı: 700 TL’dir. Birimi adettir. Bu stok 153.02,
600 ve 610 nolu hesaplarda izlenecektir. KDV hariçtir ve KDV oranı
%18’dir. Ana depodan giriş ve çıkışı yapılacaktır. İskonto tutarı
%02’dir.
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1.2.2. Eski Kart

1.2.2.1. Stok Kartında Bilgi Değiştirmek

Bilgi değişikliği yapılması gerektiğinde stok kartı açılarak değişiklikler yapılır ve F2-
Kayıt tuşuna basılarak değişiklikler kaydedilir.

1.2.2.2. Stok Kartı İptal Etme/Kapama

İptal edilmek istenilen kart açılarak F3-İptal tuşuna basılır ve gelen mesaja “EVET”
denilerek iptal veya kapama işlemi tamamlanmış olur.

1.2.3. Stok Kart Listesi

Bu bölümde stok kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde, karşımıza aşağıda
gördüğümüz ekrandaki listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden
kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi F2-Görüntüle tuşu ile alınabilir.

Açılmış olan bir stok kartını görmek
için, Stok Kartı/Eski Kart bölümünü mouse
ile tıklanmalıdır.

Açılan stok kartlarının listesini
görebilmek için F6-Kart Listesi ikonuna
basıldığında aşağıdaki ekran açılır.

Kart listesinde istenilen stok kartının
üzerine gelinip mouse ile çift tıklanarak
kart bilgileri ekranı açılabilir.



11

Stok kartları görüntülendiğinde ekrana aşağıdaki stok kart listesi gelir. Bu ekranda,
listenin yazı tipi değiştirilebilmekte, liste yazdırılabilmekta ve e-mail olarak
gönderilebilmektedir. Stok kartı listesinin birden çok sayfadan oluşması halinde sayfalar
arası geçiş yaparak sayfa kontrolleri ve metin kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.
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Stok kart listesinde sahalar değiştirilebilir, listede yer alması istenmeyen sahalar ra
çıkarılabilir. Saha boylarını tanımlamak için Stok Kart Listesi sayfasında (yukarıda açılan
ekran) F3-Saha Boy. tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran açılır.

Saha tanımlarının yapıldığı bu
ekranda görülmesi istenen bilgilere karakter
sayısı verilmelidir. Örneğimizde, stok
koduna 20, stok cinsine ise 30 karakter
verilmiştir. Böylece stok kodu en fazla 20,
stok cinsi ise en fazla 30 karakter olarak
girilebilecektir. Bu bilgileri F11-Yukarı ve
F12-Aşağı tuşları ile istenilen yere
taşınabilir ve raporda istenilen şekilde
görülebilir.

Listede yer alması istenen bilgilerin
boy kısmında karakter sayısı 0 (sıfır) olarak
belirlenir. Böylelikle 0 (sıfır) karakter
uzunluğu verilen alanlar stok kart listesinde
yer almaz.

Alanlar belirlendikten sonra F2-
Tamam ikonuna basıldığında aşağıdaki
ekran karşımıza gelir.

Bu ekranda dizaynını yaptığımız
stok kart listesinin tanım kodunun ve
adının verilmesi gerekir. Bu bilgiler
girildikten sonra F2-Tamam ikonuna
basarak rapor dizaynı kaydetmiş olur.
Böylece yeni stok kart listesi aynı şekilde
görünmesi sağlanır.

Stok kart listesi menüsünde yapılabilecek diğer bir işlem ise; stok kart listesinin Excel
(XLS uzantılı) dosyası olarak kaydedebilme imkanının olmasıdır. Programın SQL özelliği
sayesinde çalışma bilgileri, kayıtları ve listeleri excel, word gibi MS-Office programlarına
aktarılabilmektedir.
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Stok kart listesini, Excel dosyası
olarak kaydedebilmek için Stok Kart
Listesi menüsünden F5-Excel tuşuna
basıldığında yandaki ekran gelir. Bu
ekranda kayıt yapılacak konumu ve
dosya adını belirlenerek “Kaydet”
seçeneği seçilir. Böylelikle stok kart
listesi seçilen konuma excel dosyası
olarak kaydedilir. Ayrıca stok kart
listeleri F4-Yazdır ikonu ile geçerli
yazıcıdan, sF4-Seç.Yazdır seçeneği ile
belirlenen yazıcıdan ve yine belirlenen
özelliklere göre çıktısı alınabilir.

1.2.4. Toplu Kart Yazdırma

Toplu Kart yazdırma, tüm stok
kartlarının özet veya detaylı olarak
dökümünün alınmasını sağlar. Toplu
kart yazdırma menüsü seçildiğinde
gelen ekrandan F2-Görüntüle
ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran
gelir. Bu ekrandan özet veya detay
seçeneği mouse ile çift tıklanarak
aşağıdaki raporun alınması sağlanır.
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1.3. Stok Hareket Fişi İşlemleri

1.3.1. Stok Hareket Fişi Saha Tanımları ve Özellikleri

Stok fişlerinde yer alacak bilgileri,
kullanıcı istediği gibi düzenleyebilmektedir. Bu
işlem için; düzenlemek istediğimiz fiş, yeni fiş
bölümünden açılır. Örneğin; devir fişinde yer
alan bilgilerin yeniden düzenlenmesi için yeni
fiş kısmından devir fişi mouse ile çift tıklanır ve
açılan fiş ekranında sırasıyla; Servis/Sabit
Tanımlar/Saha Tanımları/ Fiş Saha Tanımları
seçilir ve aşağıdaki ekran açılır.

Bu ekranda devir fişi çift tıklanır ve diğer
ekrana geçilir.

Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte
yer alması istenen bilgiler √ işareti ile
işaretlenir. Sağ tarafta görülen işaretlerin ise
görevi şunlardır:

Tüm seçimler yapıldıktan sonra F2-Kayıt
ikonuna basılarak fiş saha boylarının ayarlaması
yapılmış olur.
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Sol tarafta görüldüğü gibi herhangi bir satır
üzerinde iken mousenin sağ tuşuna basılarak
açılan menüden, hareket fişine satır ekleme, bir
önceki satırı kopyalama, satır silme ve kolon
genişliklerini düzenleme işlemleri yapılabilir.

Kolon genişlikleri, ayrıca iki kolon arasına

gelinerek işareti sağa veya sola kaydırılarak
da yapılabilir.

Hareket fişi üzerinde yer alan ikonların görevleri aşağıda sıralanmıştır. F8-Detay
ikonu ile fişe ait hareketler görülebilmektedir. F8-Detay ikonuna basıldığında aşağıdaki
ekran karşımıza gelir.
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Yan tarafta görüldüğü
gibi bu ekran üzerinde, stok
kartına ait toplam değerleri,
aylık hareket dağılımları, genel
ve depo dağılımları
görülebilmektedir.

Örneğimizde hareket fişi
ile ambara 10 adet çamaşır
makinesi girişi olduğu ve
tutarının 5.000 YTL olduğunu
görülmektedir.

1.3.2. Yeni Stok Hareket Fişi Oluşturma

Yeni stok hareket fişi, stok hareket fişi menüsünden yeni fiş seçeneği seçilerek yapılır.
Yeni fiş seçildiğinde aşağıda bulunan fiş türleri ekranı gelir.
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Bu ekrandan oluşturmak istediğimiz fiş tipi mouse yardımı ile çift tıklanarak açılır ve
gerekli bilgiler yazılarak F2-Kayıt ikonu ile kaydedilir.

Aşağıdaki örnekte, devir hareket fişi düzenleme işlemleri ele alınmışır. En çok
kullanılan alış, satış, alış iade ve satış iade hareket fişleri modül değerlendirme kısmında
düzenlenecektir. Çünkü alım ve satımlarda cari kodlarının da kullanılması gerekir.

Yeni fiş tıklanarak yukarıda görülen pencereden devir fişi üzerine gelinir ve mouse ile
çift tıklanarak fiş açılır ve aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

Bu ekranda 2007 yılından CM01 kodlu Çamaşır Makinesinden 10 adet devir
gerçekleştiğine dair bir hareket fişi düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu ekranda stok kodu kısmında yer alan simgesi kayıtlı stok kartlarının listesini
açar. Burada herhangi bir stoğun seçimi yapıldığında stok cinsi ve birimi otomatik olarak
ekrana gelir. Bu ekranda daha evvel tanımlanmış bilgiler otomatik olarak gelir. Gerekirse
eğiştirilebilir.

Fiş toplamı bölümü girilen miktar ve fiyat
tipine göre hesaplamanın yapıldığı ve kaydedilen
fişin tutar ve miktarını gösteren bölümdür.
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F2-Kayıt ikonuna basılıp kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra, devir fişinin evrak numarası
otomatik olarak program tarafından verilir.

Stok hareket fişlerinde kullanılan yardımcı tuşlar şunlardır:

“*” (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, vade sahasında “*” tuşuna basılarak sistem tarihi
çekilir. Döviz tutarı sahasında basıldığında ise tutar sahasındaki değer üzerinden kur çevrimi
yapılır. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin
belirtilmiş olması ve fiş, döviz veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması
gerekir. Program varsa döviz tarihini, döviz tarihi yoksa fiş tarihini alır, bu da yoksa sistem
tarihini alır.

Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açar.
Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satırı siler.

1.3.3. Eski Stok Hareket Fişi Değiştirme ve İptal Etme

Daha evvel kaydedilen hareket fişlerinin değiştirilip kaydedildiği veya iptal edildiği
bölümdür. Stok hareket fişi menüsünden eski kart seçildiğinde aşağıdaki ekran gelir.

Bu ekranda arama kriterlerini
girip F2-Arama ikonu seçilebilir.

Kriter girmeden listeden fiş
seçebilmek için F7- Fiş Lis. ikonuna
tıklayıp fiş listenin açılabilir.

Bu ekranda istenilen fişin
üzerine mouse ile gelip çift tıklanarak
fiş açılır. Fiş üzerinde değişiklikler
yapılarak F2- Kayıt ikonuna basılır.

Fişi silmek için F3-İptal tuşuna
basılır, gelen mesajlara sırasıyla
“EVET” ve “HAYIR” denilmesi
gerekir.
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1.3.4. Fiş Listesi

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fiş
listesi ekranında bulunan ikonların görevleri şunlardır:

Stok fiş listesi alabilmek için; stok hareket fişinden fiş listesi kısmını seçilir ve gelen
ekranda sağda bulunan ikonlardan F2-görüntüle ikonu seçilerek listenin ekranda görünmesi
sağlanır.

Stok fiş listesinde, fiş seçimi
yapmak için F8- Parametreler
seçeneği kullanılır.

F8- Parametreler ikonuna
basıldığında soldaki ekran açılır.

Bu ekranda görüntülenmesi
istenilen fişleri √ işareti ile
işaretlenip F2-Tamam ikonuna
basılır ve aşağıda yer alan liste
alınır.



20

Hareket Listesi: Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait stok hareketlerinin listesini
alabilmek için kullanılır.

Boyutlu Hareket Listesi: Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait stok kartlarının
boyut bilgilerinin de mevcut olduğu stok hareketlerinin listesini alabilmek için kullanılır.

Hareket listesi ve boyutlu hareket listesinin görüntülenmesi de fiş listesinde olduğu
gibidir.

1.4. Raporlar

Stoklara ait raporların
alındığı kısımdır. Bu bölümden stok
sistemi ile ilgili çok detaylı ve
esnek rapor ve listeler alınır.

Rapor alınması stok kart
listesi veya fiş listesi alınması
gibidir. İstenilen rapor ekranda
görüntülenebilir, yazdırılabilir ve
Excel dosyası olarak kaydedilebilir.

Bu bölümde; stok, bakiye,
envanter, hareket, kar/zarar analizi,
mizan ve mali analiz raporları
alınabilmektedir.

Bu bölümde kullanılan tuşlar ve görevleri aşağıdaki gibidir.
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1.5. Servis İşlemleri

Bu bölümde, stok modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılır.
Servis menüsü dosya işlemleri ve sabit tanımlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

1.5.1. Dosya İşlemleri

Bu menü stok modülü ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır. Dosya
İşlemleri menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 Kayıt Düzeltme: Stok kartlarına ait hareketlerden oluşan muhtelif bilgiler incelenir
ve zaruri olduğu durumlarda değiştirilebilir. Bu bölümden yapılacak düzeltmeler, kartlarla
hareket bilgileri arasında uyumsuzluk yaratacağından zaruri olmadıkça düzeltme işlemi
yapılmamalıdır.

 Kart Hareket Kontrolü: Fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden, belirtilen stok
kartlarına ait mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek olmamakla
beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile stok kartlarına ait mizan değerleri arasında herhangi bir
uyumsuzluk olduğu durumlarda yapılmalıdır.

 Stok Fiyat Değişikliği: Stok kartlarının fiyat bilgileri değiştirilir.

 Birim Maliyet Fiyat Düzenleme: Stok satış hareketlerinde oluşan maliyet fiyatı
Maliyet Fiyatı sahasında belirtilen maliyet hesaplama şekline göre yeniden hesaplanır.

 Stok Kart Aktarma: Çalışılan şirketteki stok kartları belirtilen şirkete aktarılır.

 Stok Fiyat Değişikliği: toplu olarak stok kartlarına ait fiyat değişikliği yapılır.

1.5.2. Sabit Tanımlar

Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit
Tanımlar menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:
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 Parametreler: Bu bölümden, stok sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif
parametrelerin tanımları yapılır.

 Fiş Tip Tanımlamaları: Bu bölümden daha önce Sistem programının Stok Fiş Tip
Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.

 Saha Tanımları: Bu menü stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde ve stok
fişlerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonlarının tanımlanması
için kullanılır. Saha tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

a) Fiyat Saha Tanımları: Bu bölümden stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde
kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar
kullanıcı koduna özgü olarak yapılır.

b) Fiş Saha Tanımlamaları: Bu bölümden daha önce Sistem programının Stok Fiş
Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu
sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna
özgü olarak yapılır.

 Evrak No Tanımları: Bu bölümden stok fiş tiplerine bağlamak için evrak no
grupları tanımlanır.

 Birim Tanımları: Bu bölümden stok kartları ve muhtelif modüllerde kullanılan
birim bilgileri tanımlanır.

 Fiyat Tanımları: Bu bölümden stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde
kullanılacak fiyat başlıkları ve bu fiyatlara ait bilgiler tanımlanır ve fiyat şablonu olarak
kullanılır.

 Muhasebe Bağlantıları: Bu menü muhasebeye entegre fiş kesilirken stok
hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının muhasebe bağlantı gruplarından alınması
istendiğinde, muhasebe hesap kodlarının tanımlanması ve depolara göre muhasebe grup
kodlarının tanımlanması için kullanılır.

 Dizayn Dosyaları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn
dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 Başlık Tanımları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin
tanımlanması için kullanılır.

 Özel Kod Tanımları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif özel kodların
tanımlanması için kullanılır.

 Pozisyon Tanımları: Bu menü stok kartlarına ait pozisyon bilgilerinin
tanımlanması için kullanılır.



23

Dosya İşlemleri ve Sabit tanımlar menüsü ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış
menüdür. Siz öğrencilerimizin bu menüde özellikle saha tanımlamaları bölümünü bilmesin
de fayda vardır. Saha tanımları ise; “Stok Fişi Saha Tanımları ve Özellikleri” konusunda
ayrıntılı olarak verilmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Stok modülüne girişi gerçekleştiriniz.

 Paket programda stok modülü giriş
esaslarını gözden geçirebilirsiniz.

 Stok modülüne giriş ve çıkış uygulamasını
yapabilirsiniz.

 Yeni stok kartı ve stok hareket fişi
açma, işlemlerini gerçekleştiriniz.

 Stok kartı ve stok hareket fişi açma
işlemlerini gözden geçirebilirsiniz.

 Çalıştığınız şirkete ait yeni stok kartı
tanımlayabilirsiniz.

 Tanımladığınız stok kartına ait hareket fişi
oluşturabilirsiniz.

 Stok kartı ve hareket fişlerinde
değiştirme ve iptal işlemlerini
uygulayınız.

 Stok kartı ve stok hareket fişinde değişiklik
yapma ve iptal konularını gözden
geçirebilirsiniz.

 Daha evvel açtığınız stok kartı ve stok
hareket fişindeki bilgileri değiştirebilir ve
F2 ile kaydedebilirsiniz.

 Açtığınız stok kartı ve stok hareket fişini F3
ile iptal edebilirsiniz.

 Stok kartı ve hareket fişlerinde liste
ve rapor alma işlemlerini
gerçekleştiriniz.

 Stok liste alma işlemini gözden geçiriniz.
 Raporlar menüsünü gözden geçiriniz.
 İstediğiniz liste ve raporu ekranda

görüntüleyiniz.

 Stok kartı ve stok hareket fişinde
saha tanımlarını gerçekleştiriniz.

 Saha tanımlarının yapılacağı menüyü
belirleyebilirsiniz.

 Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar
gözden geçirebilirsiniz.

 Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha
tanımlamalarını yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış

1. Stok kartı ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölüm
anasayfa bölümüdür.

2. F8 tuşu ile stok kartının hareket detayına bakılabilmektedir.

3. Stok kartı ek bilgiler bölümünde, KDV ve iskonto oranları
tanımlanabilmektedir.

4. Stok kartında bağlantılar kısmında, muhasebe ile ilişki
kurulacak hesapların tanımlaması yapılmaktadır.

5. Stok kartı bilgilerini değişikliği F3 ile kaydedilir, iptali ise F6
tuşu ile gerçekleştirilir.

6. Stok hareket fişleri; sadece stok girişleri için düzenlenen fiştir.

7. Stok hareket fişinde kriter girmeden listeleme yapılacaksa F7
tuşu kullanılır.

8. Stok hareket fiş listesi alınırken, fiş çeşidi belirtilecekse; F8-
Parametreler ikonu kullanılır.

9. Stok kartı ve stok hareket fişi listeleri ekranda görüntülenmek
isteniyorsa F4 tuşu kullanılır.

10. Stok kartı ve stok hareket fişi raporları, kullanıcılara durum
hakkında bilgi veren raporlardır.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye
çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Stok ve Cari
UYGULAMA FAALİYETİ: Stok Menü
İşlemlerini Yapabilmek

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NO:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır
1. Stok kartı açabiliyor musunuz?
2. Stok kartındaki bilgileri değiştirebiliyor veya kartı iptal

edebiliyor musunuz?
3. Stok kart listelerini alabiliyor ve yazdırabiliyor musunuz?
4. Stok hareket fişlerinde saha tanımlamalarını yapabiliyor

musunuz?
5. Stok hareket fişi seçimini gerçekleştirebiliyor musunuz?
6. Stok hareket fişi girişini yapabiliyor musunuz?
7. Stok hareket fişinde değişiklik ya da iptal işlemini

gerçekleştirebiliyor musunuz?
8. Stok hareket fişi listelerini görüntüleyebiliyor musunuz?
9. Stok modülüne ait raporları edinebiliyor musunuz?
10. Stok modülünün kullanım amacını kavrayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Hepsi “EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu öğrenme faaliyeti ile; cari modülünün işlemlerini yapmayı, liste ve raporlar almayı
ve saha tanımları yapmayı öğrenebileceksiniz.

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:

 Cari modülünün muhasebe açısından önemini ve işlevini araştırınız.

 Cari modülünde neler yapabileceğinizi liste haline getiriniz.

2. CARİ
Cari modül, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili borç-alacak

takiplerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.
Programda cari kartları tanımlanır, bu kartlarla ilgili borç/alacak işlemlerine ait hareket
fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan sonuç raporları üretilir.

2.1. Paket Program SQL Cari Modülüne Giriş ve Çıkış

Cari modülünde çalışmaya başlamak için; masaüstünde bulunan Paket Program SQL
kısayol ikonundan Paket Program SQL programına giriş yapmalısınız. Çalışmak istediğiniz
şirketi seçerek programa girişi yaptıktan sonra ana menüden CARİ modülünü çift tıklayarak,
cari ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

Cari modülü açıldığında aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız. Bu modülde; cari
kart, cari hareket fişi, raporlar ve servis bölümleri bulunmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Cari Kartı İşlemleri

Cari kartı menüsü, cari
kartlarının sisteme kaydedilmesi,
gerekli değişiklik ve iptal
işlemlerinin yapılması ve kartların
dökümü için kullanılır.

Cari Kartı menüsü üç alt
bölümden oluşmaktadır:

 Yeni Kart
 Eski Kart
 Cari Kart Listesi

2.2.1. Yeni Cari Kartı Açma

Bu bölümde sisteme yeni cari kartları kaydedilir. Ayrıca yeni kart üzerinde iken F6-
Kart Listesi ikonu ile sisteme daha önce kaydedilmiş cari kartlarından herhangi birisi
çekildikten sonra cari kodu ve gerekli bilgileri değiştirilerek yeniden kaydedildiğinde kart
kopyalanmış olur. Yeni cari kartı açmak için; cari kart menüsünden yeni karta mouse ile çift
tıklanarak girilir ve aşağıdaki giriş ekranı karşımıza çıkar.
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Cari Kartı formu yedi ayrı bölümden oluşmaktadır:

 Ana Sayfa

 Ek Bilgiler

 Adres/Kimlik Bilgileri

 Muhtelif Parametreler

 Bağlantılar

 Detay Bilgiler

 Resimler



30

Bir örnekle müşteri cari kartı açalım:

IRMAK Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, İLKSER Day. Tük. Mal. Ltd Şti’nin
müşterisidir.

Müşteri Firmanın Kodu : M-IRMAK
Müşteri Firmanın Adresi : Fatih Sultan Mehmet Cd. No:13 Kartal-İstanbul

0 216 470 00 00 – 0 216 470 11 11 (Fax)
irmakbilg@com.tr

Müşteri Firma Yetkilisi : Irmak ÇİÇEK
Müşteri İskonto Oranı : % 05
Hesap Çalışma Tipi ve Kodu : Müşteri – 120 01
Adres Seçimleri : İşyeri
Otomatik Fiyat Bilgileri : 5 ve 6 nolu fiyatlar
Banka Bilgileri : T.C. Ziraat Bankası, Kartal Şb
Hesap Tipi : Normal

Firma kodu, adres ve yetkili bilgilerinin girildiği bölüm ANASAYFA’dır. Bu bölümde
bilgiler girildikten sonra EK BİLGİLER sayfasına geçilir. Ek bilgiler sayfasında açıklama,
ödeme bilgileri, kontrol uyarı bilgileri vb bilgileri girilir ve BAĞLANTILAR kısmına
geçilir.
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Müşteri firmaya ait banka, şube ve hesap kodlarının, muhasebe bağlantı kodlarının ve
adres seçimlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde bilgiler girildikten sonra diğer
bölümlerde bilgilerin girilmesine gerek yoktur. Burada bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra
F2-Kayıt tuşuna basılarak gelen ekrana “EVET” denilerek cari kartı kaydedilir.
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Kaydın tamamlanması için BAĞLANTILAR kısmında tanımlanan Muhasebe Kodu,
Muhasebe modülünde otomatik olarak hesap kartı olarak açılır. Aşağıdaki ekran müşteri
kodunun Tek Düzen Hesap Planında açıldığı göstermektedir. F2-Kayıt tuşuna basılarak
muhasebe kartının da kaydı yapılmış olur.

Satıcı cari kartı açılırken; tek farklılık bağlantılar kısmında, muhasebe bağlantı
kodlarındadır.

Muhasebe kodlarında ise; 2-
Satıcı, muhasebe kodu olarak da 320
01 verilir.

Burada firma kodu verilirken
M yerine satıcı olduğu için
S kullanılabilir.
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Muhasebe kart görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

2.2.2. Eski Cari Kartı İşlemleri

Eski karta girmek için; cari
kartı menüsünden eski kart tıklanır
ve yandaki arama penceresi
karşımıza gelir. Bu pencereden cari
kod girilerek arama yapılabilir. Cari
kod girilmeden cari kartlar
listelenmek isteniyorsa F6-Kart Lis.
ikonuna basılır ve aşağıdaki ekran
karşımıza çıkar.
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2.2.2.1. Cari Kartında Bilgi Değiştirmek

Bilgi değişikliği yapılacak kart açılarak değişiklikler yapılır ve F2-Kayıt tuşuna
basılarak son değişiklikler kaydedilir.

2.2.2.2 Cari Kartı İptal Etme/Kapama

İptal edilmek istenilen kart açılarak F3-İptal tuşuna basılır ve gelen mesaja “EVET”
denilerek iptal veya kapama işlemi tamamlanmış olur.

2.2.3.Toplu Cari Kartı Yazdırma

Toplu Kart yazdırma, tüm cari kartlarımızın özet veya detaylı olarak dökümünün
alınmasını sağlar. Toplu kart yazdırma menüsü seçildiğinde gelen ekrandan F2-Görüntüle
ikonuna basılır ve özet veya detay seçeneği mouse ile çift tıklanarak raporun alınması
sağlanır. Toplu Stok Kartı yazdırma işleminin aynısı olduğu için ekran görüntüsü
verilmemiştir.

2.2.4. Cari Kart Listesi Alma

Bu bölümde cari kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde, karşımıza aşağıda
gördüğümüz ekrandaki listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden
kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi F2-Görüntüle tuşu ile alınabilir.
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Cari kartları görüntülendiğinde aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Bu ekranda,
listenin yazı tipini F3-Yazı Tipi ile değiştirebilir, F4-Yazdır ile listeyi yazdırabilir veya
F5-Postala seçeneği ile e-mail olarak atabiliriz. Stok kartı listesinin birden çok sayfadan
oluştuğunu varsayarsak; sayfalar arası geçişi sayfa kontrolleri bölümünden
gerçekleştirebiliriz.
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Cari kartı listesinde sahaları değiştirmek de mümkündür. Yani istediğimiz bilginin
listede yer almasını, istemediğimizi ise çıkarmayı gerçekleştirebiliriz. Saha boylarını
tanımlamak için Cari Kartı Listesi sayfası geldiğinde (yukarıda açılan ekran) F3-Saha Boy.
tuşuna basarak aşağıdaki ekranı açmaktır.

Saha tanımlarının yapıldığı bu
ekranda görmek istediğimiz bilgilere
karakter sayısı vermemiz
gerekmektedir. Örneğimizde, stok
koduna 20, stok cinsine ise 30
karakter verilmiştir. Yani stok
kodunu en fazla 20 karakter, cinsini
ise 30 karakter olarak girebiliriz
anlamına gelmektedir. Bu bilgileri
F11-Yukarı ve F12-Aşağı tuşları ile
istediğimiz yere taşıyabilir ve raporda
istediğimiz şekilde görünmesini
sağlayabiliriz.

Listede yer almasını
istemediğimiz bilgiler içinse; boy
kısmında karakter sayısını 0 (sıfır)
olarak belirlememiz gerekmektedir.
Böylelikle 0 (sıfır) karakter uzunluğu
verilen alanlar stok kart listesinde yer
almayacaktır.

Alanlarımızı belirledikten sonra F2-Tamam ikonuna bastığımızda yukarıdaki ekran
karşımıza gelecektir. Bu ekranda dizaynını yaptığımız cari kart listesinin tanım kodunun ve
adının verilmesi gerekmektedir. Bu bilgileri girdikten sonra F2-Tamam ikonuna basarak
rapor dizaynımızı kaydetmiş oluruz ve yeni cari kartı listesi aldığımızda şu şekilde
görünmesini sağlarız.
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Cari kartı listesi menüsünden yapılabilecek diğer bir işlem ise; stok kart listesinin
Excel (XLS uzantılı) dosyası olarak kaydedebilme imkanının olmasıdır. Programın SQL
özelliği sayesinde çalışma bilgilerimiz, kayıtlarımız, listelerimiz excel, word gibi MS-Office
programlarına atılabilmektedir.

Cari kartı listemizi, Excel dosyası
olarak kaydedebilmek için Cari Kartı
Listesi menüsünden F5-Excel tuşuna
basarız ve yandaki ekran karşımıza
gelir. Bu ekranda kayıt yapmak
istediğimiz konumu ve dosya adını
belirleyerek “Kaydet” seçeneğini
seçeriz. Böylelikle cari kartı listemiz
seçtiğimiz konuma excel dosyası olarak
kaydedilecektir.

Bunun yanı sıra; cari kartı listelerimizin F4-Yazdır ikonu ile geçerli yazıcıdan çıktısını
alabiliriz. sF4-Seç.Yazdır seçeneği ise belirlediğimiz yazıcıdan belirlediğimiz özelliklere
göre çıktı almamızı sağlar.
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2.3. Cari Hareket Fişi İşlemleri

2.3.1. Cari Hareket Fişi Saha Tanımları
Cari fişlerinde yer alacak

bilgileri, kullanıcı istediği gibi
düzenleyebilmektedir. Bu işlem
için; düzenlemek istediğimiz fiş,
yeni fiş bölümünden açılır.
Örneğin; biz devir fişinde yer
alan bilgileri yeniden düzenlemek
istiyoruz. Yeni fiş kısmından
devir fişini mouse ile çift tıklarız
ve yeni fiş ekranı karşımıza gelir.

Bu ekrandan sırasıyla;
Servis/Sabit Tanımlar/Saha
Tanımları/ Fiş Saha Tanımları
seçilir ve aşağıdaki ekran açılır.

Bu ekranda devir fişi çift tıklanır ve diğer ekrana geçilir.
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Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte yer almasını istediğimiz bilgiler √

işareti ile işaretlenir. Yer almasını istemediklerimiz ise; □ olarak bırakılır. Sağ tarafta
görülen işaretlerin ise görevi şunlardır:

Tüm seçimler yapıldıktan sonra
F2-Kayıt ikonuna basılarak fiş saha
boyları tanımlaması gerçekleşmiş olur.

Herhangi bir satır üzerinde iken
mousenin sağ tuşuna basılarak açılan bu
menüden, hareket fişine satır ekleyebilir, bir
önceki satırı kopyalabilir, satır silebilir ve kolon
genişliklerini düzenleyebiliriz.

Kolon genişlikleri, ayrıca iki kolon

arasına gelinip işaretini kaydırarak da
yapılmaktadır.
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2.3.2. Yeni Cari Hareket Fişi Oluşturma

Yeni cari hareket fişi, cari hareket fişi
menüsünden yeni fiş seçeneği seçilerek
yapılmaktadır. Yeni fiş seçildiğinde aşağıda
bulunan fiş türleri ekranı karşımıza
gelecektir.

Bu ekrandan oluşturmak istediğimiz fiş tipi mouse yardımı ile çift tıklanarak açılır ve
gerekli bilgiler yazılarak F2-Kayıt ikonu ile kaydı gerçekleştirilir.
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Aşağıdaki örnekte, devir hareket fişi düzenlenecektir. En çok kullanılan hareket fişleri
olan alış, satış, alış iade ve satış iade fişleri ise modül değerlendirme kısmında
düzenlenecektir.

Yeni fiş tıklanarak yukarıda görülen pencereden devir fişi üzerine gelinir ve mouse ile
çift tıklanarak fiş açılır ve aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

Aşağıdaki ekranda M-IRMAK kodlu IRMAK Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’nin
2007 yılından 5,500 YTL devrinin gerçekleştiğine dair bir cari hareket fişi düzenledik ve F2-
Kayıt tuşuna basarak hareket fişini kaydettik.

Bu ekranda cari kodu kısmında yer alan simgesi karşımıza kayıtlı olan cari
kartlarının listesini açar. Buradan istediğimiz cari kartın seçimi yapılınca cari bilgileri
otomatik olarak ekrana gelecektir.
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F2-Kayıt ikonuna basılıp kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra, devir fişinin evrak numarası
otomatik olarak program tarafından verilecektir.

2.3.3. Eski Cari Hareket Fişi Değiştirme ve İptal Etme

Daha evvel kaydedilen hareket fişlerinin değiştirilip kaydedildiği veya iptal edildiği
bölümdür. Cari hareket fişi menüsünden eski kart seçildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza
gelecektir.

Bu ekranda arama kriterlerini girip F2-Arama ikonunu seçebiliriz. Kriter girmeden
listeden fiş seçebilmek için F7- Fiş Lis. ikonuna tıklayıp aşağıda bulunan listenin açılmasını
sağlanabilir.
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Bu ekranda istenilen fişin üzerine mouse ile gelip çift tıklandığında fiş açılacaktır. Fiş
üzerinde değişiklikler yapılıp F2- Kayıt ikonuna basıldığında fiş değişiklikleri ile
kaydolacaktır.

Fişi iptal etmek istiyorsak; F3-İptal tuşuna basarak gelen mesajlara sırasıyla “EVET”
ve “HAYIR” dememiz gerekmektedir.

2.3.4. Fiş Listesi

Sisteme daha önce kaydedilmiş cari hareket fişlerinin listesini alabilmek için bu bölüm
kullanılır. Fiş listesi ekranında bulunan ikonların görevleri şunlardır:

Cari fiş listesi alabilmek için; cari hareket fişinden fiş listesi kısmını seçeriz ve gelen
ekranda sağda bulunan ikonlardan F2-görüntüle ikonunu seçerek listemizin ekranda
görünmesini sağlarız. Siz, bu işlemi daha evvel Stok Fiş Listesi bölümünde uygulamıştınız.
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Cari fiş listesinde, fiş seçimi yapmak
istiyorsak F8- Parametreler kısmını
kullanmamız gerekmektedir.

F8-Parametreler ikonuna basıldığında
soldaki ekran açılacaktır.

Bu ekranda görüntülemek istediğimiz
fişleri √ işareti ile işaretleyip F2-Tamam
ikonuna basarız ve aşağıda bulunan liste
karşımıza çıkar.

2.3.4.1. Hareket Listesi

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait cari hareketlerinin listesini alabilmek için bu
bölüm kullanılır. Cari hareket menüsünden hareket listesi seçilir ve aşağıdaki ekran
karşımıza gelir.
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Gelen bu ekranda F2-Görüntüle denildiği zaman rapor şu şekilde karşımıza çıkacaktır.
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2.4. Raporlar

Carilere ait raporların alındığı kısımdır. Bu bölümden cari sistemi ile ilgili çok detaylı
ve esnek rapor ve listeler alınır.

Rapor alınması cari kart listesi veya fiş listesi alınması gibidir. İstenilen rapor ekranda
görüntülenebilir, yazdırılabilir ve Excel dosyası olarak kaydedilebilir.

Bu bölümde; Cari Kart Listeleri, Bakiye Listeleri, Vade Farkı Listeleri,
Ödeme/Yaşlandırma Raporları, Hareket Raporları, Yazışma, Mizan Raporları, Mali
Analizler raporları alınabilmektedir.

Bu bölümde kullanılan tuşlar ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Örneğin;

Yazışma bölümüne girilerek mutabakat mektubu yazdırılabilir. Mutabakat mektubu
oluşturulması tüm cari kartlar için otomatik olarak yapılmaktadır.

Aşağıdaki ekranda F2-Görüntüle tuşuna basılır ve bir sonraki ekran görüntülenir.
Mektup yazdırılmak istenirse F4-Yazdır seçeneği kullanılır.
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Gelen bu ekranda Mutabakat mektubu çift tıklanarak mektubun oluşturulması
sağlanmış olur ve mektup aşağıdaki gibi yer alacaktır.
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2.5. Servis İşlemleri

Servis işlemleri menüsü, stok modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım
işlemleri yapılması için kullanılır. Servis menüsü dosya işlemleri ve sabit tanımlar olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır.
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2.5.1. Dosya İşlemleri

Bu menü cari modülü ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır. Dosya
İşlemleri menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 Kayıt Düzeltme
 Kart Hareket Kontrolü
 Vade Farkı Fişi Oluşturma
 Kur Farkı Fişi Oluşturma
 Cari Kart Aktarma

Kayıt Düzeltme: Cari kartlarına ait hareketlerden oluşan muhtelif bilgiler incelenir
veya zaruri olduğu durumlarda değiştirilebilir. Bu bölümden yapılacak düzeltmeler kartlarla
hareket bilgileri arasında uyumsuzluk yaratacağından zaruri olmadıkça düzeltme işlemi
yapılmamalıdır.

Kart Hareket Kontrolü: Fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden belirtilen cari hesap
kartlarına ait borç-alacak mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek
olmamakla beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile cari kartlarına ait borç-alacak mizan
değerleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu durumlarda yapılmalıdır.

Vade Farkı Fişi Oluşturma: Cari kartın hareketlerinden oluşan vade farkını yansıtmak
için vade farkı fişi oluşturulur.

Kur Farkı Fişi Oluşturma: Cari kartın hareketlerinden oluşan kur farkını yansıtmak
için kur farkı fişi oluşturulur.

Cari Kart Aktarma: Çalışılan şirketteki cari kartlar, belirtilen şirkete aktarılır.

2.5.2. Sabit Tanımlar

Bu menü cari sistemi ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit
Tanımlar menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 Parametreler
 Fiş Tip Tanımlamaları
 Saha Tanımları
 Evrak No Tanımları
 Muhasebe Bağlantıları
 Dizayn Dosyaları
 Başlık Tanımları
 Özel Kod Tanımları
 Sektörel Bilgi Kodları
 Derece/Uyarılar
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 Parametreler: Cari sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif
parametrelerin tanımları yapılır.

 Fiş Tip Tanımlamaları: Daha önce Sistem programının Cari Fiş Tip Tanımları
bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.

 Saha Tanımları: Daha önce Sistem programının Cari Fiş Tip Tanımları
bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların
grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna
özgü olarak yapılır.

 Evrak No Tanımları: Cari fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları
tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar sayesinde programın fiş kayıt işlemi esnasında
fişlere ve fiş kalemleri satırlarındaki hareketlere otomatik numara vermesi
sağlanır.

 Muhasebe Bağlantıları: Muhasebeye entegre fiş kesilirken kullanılacak, cari
işlem tiplerine ait muhasebe hesap kodları tanımlanır.

 Dizayn Dosyaları: Cari modülü ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn
dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 Başlık Tanımları: Kart, fiş ve rapor başlıklarının tanımlandığı bölümdür.

 Özel Kod Tanımları: Cari modülü ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması
için kullanılır.

 Sektörel Bilgi Kodları: Cari kartlarına ait sektör grupları tanımlanır. Tanımlanan
sektör grup kodları cari kartlarında tanımlanarak cari kartlarının sektör
kategorisinde belirli şekillerde gruplanması sağlanabilir.

 Derece/Uyarılar: Cari kartlarına ait müşteri derecesi ve uyarı mesajlarının
tanımlanması için kullanılır. Böylelikle müşteriye ait değerlendirme kriteri
tanımlanır. Örnekte; 1- İYİ MÜŞTERİ (Güvenilir, zamanında ödeme yapan), 2-
ORTA (Yüksek tutarlı kredi açılırken dikkat edilmesi gereken), 3- RİSKLİ
(Tahsilatta sorun yaşanan ve kredi limiti düşük olan) MÜŞTERİ olarak
derecelendirilmiştir.
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Dosya İşlemleri ve Sabit tanımlar menüsü ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış
menüdür. Siz öğrencilerimizin bu menüde özellikle saha tanımlamaları bölümünü bilmesin
de fayda vardır. Saha tanımları ise; “Cari Hareket Fişi Saha Tanımları ve Özellikleri”
konusunda ayrıntılı olarak verilmiştir.



52

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Cari kart ve cari hareket fişi açma
işlemlerini gerçekleştiriniz.

 Cari kart ve cari hareket fişi açma
işlemlerini gözden geçirebilirsiniz.

 Çalıştığınız şirkete ait yeni cari kartları
tanımlayabilirsiniz.

 Tanımladığınız cari kartlarına ait hareket
fişi oluşturabilirsiniz.

 Cari kartı ve hareket fişlerinde
değiştirme ve iptal işlemlerini
uygulayınız.

 Cari kartı ve cari stok hareket fişinde
değişiklik yapma ve iptal konularını gözden
geçirebilirsiniz.

 Daha önce açtığınız stok kartı ve stok
hareket fişindeki bilgileri değiştirebilir ve
F2 ile kaydedebilirsiniz.

 Açtığınız stok kartı ve stok hareket fişini F3
ile iptal edebilirsiniz.

 Cari kartı ve hareket fişlerinde liste
ve rapor alma işlemlerini
gerçekleştiriniz.

 Cari liste alma işlemini gözden geçiriniz.
 Raporlar menüsünü gözden geçiriniz.
 İstediğiniz liste ve raporu ekranda

görüntüleyiniz.

 Cari kartı ve cari hareket fişinde saha
tanımlarını gerçekleştiriniz.

 Saha tanımlarının yapılacağı menüyü
belirleyebilirsiniz.

 Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar
gözden geçirebilirsiniz.

 Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha
tanımlamalarını yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış
1) Cari, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili

borç-alacak takiplerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan
tanıyan bir program modülüdür.

2) Ek Bilgiler, müşteri firmaya ait banka, şube ve hesap kodlarının,
muhasebe bağlantı kodlarının ve adres seçimlerinin yapıldığı
bölümdür.

3) Toplu Kart yazdırma, tüm cari kartlarımızın özet veya detaylı
olarak dökümünün alınmasını sağlar.

4) Cari kartı listemizi, Excel dosyası olarak kaydedebilmek için
Cari Kartı Listesi menüsünden F6 tuşuna basarız

5) Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte yer almasını
istediğimiz bilgiler √ işareti ile işaretlenir.

6) Eski fiş menüsünde kriter girmeden listeden fiş seçebilmek için
F4- Fiş Lis. ikonuna tıklanır

7) Cari fiş listesinde, fiş seçimi yapmak isteniyorsa F8-
Parametreler kısmını kullanılır.

8) Bakiye Listeleri, Vade Farkı Listeleri, Ödeme/Yaşlandırma
Raporları, Hareket Raporları, Yazışma, Mizan Raporları, Mali
Analizler raporları “Raporlar” kısmından alınabilir.

9) Servis işlemleri menüsü, stok modülü ile ilgili muhtelif
tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılması için kullanılır.

10) Cari kartlarına ait müşteri derecesi ve uyarı mesajlarının
tanımlanması için kullanılan bölüm dosya işlemleri
bölümlerinden biridir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye
çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet,
uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

MODÜL ADI: Stok ve Cari
UYGULAMA FAALİYETİ: Cari Menü
İşlemlerini Yapmak

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NO:

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır
1. Cari kartı açabiliyor musunuz?
2. Cari kartındaki bilgileri değiştirebiliyor veya kartı iptal

edebiliyor musunuz?
3. Cari kart listelerini alabiliyor ve yazdırabiliyor musunuz?
4. Cari hareket fişlerinde saha tanımlamalarını yapabiliyor

musunuz?
5. Cari hareket fişi seçimini gerçekleştirebiliyor musunuz?
6. Cari hareket fişi girişini yapabiliyor musunuz?
7. Cari hareket fişinde değişiklik ya da iptal işlemini

gerçekleştirebiliyor musunuz?
8. Cari hareket fişi listelerini görüntüleyebiliyor musunuz?
9. Cari modülüne ait raporları edinebiliyor musunuz?
10. Mutabakat mektubu oluşturabiliyor musunuz ?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Hepsi “EVET” ise bir sonraki ögrenim faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

1. İLKTEM Day. Tük Mal. Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 2008 yılında İLKTEM kodu ile
programa kayıt edilmiştir. İşletme adresi: Yunus Emre Cd. No 16 Uğurmumcu Kartal
İstanbul’dur. İşletme 7/A hesap grubunu kullanmaktadır. İşletmenin kullandığı modüller ise
şunlardır: Stok, cari, fatura, muhasebe, çek-senet, banka, kasa, irsaliye, sipariş.

 ŞİRKET AÇILIŞ İŞLEMİNİ YAPINIZ.

2. Beyaz eşya alım-satımı yapan İLKTEM Day. Tük Mal. Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’nin
stoklarına ait bilgileri aşağıdaki gibidir:

ÜRÜN 1 ÜRÜN 2 ÜRÜN 3

KODU TV-37 TV-70 CM-07

CİNSİ 37 EKRAN TV 70 EKRAN TV 7 KG ÇAMAŞIR MAK.

DEVİR MİK. 10 ADET 20 ADET 15

ALIŞ FİYATI 100.- YTL 400.- YTL 600.- YTL
SATIŞ FİYATI 150.- YTL 550.- YTL 980.- YTL
KDV %18 HARİÇ %18 HARİÇ %18 HARİÇ
İSKONTO %5 %3 %5

MUH KODU
ALIŞ: 153 01
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

ALIŞ: 153 02
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

ALIŞ: 153 03
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

ÜRÜN 4 ÜRÜN 5 ÜRÜN 6

KODU BM-01 ÜT-01 BZ-01

CİNSİ BULAŞIK MAK BUHARLI ÜTÜ BUZDOLABI

DEVİR MİK. 8 ADET 40 ADET 15 ADET

ALIŞ FİYATI 350.- YTL 50.- YTL 800.- YTL
SATIŞ FİYATI 600.- YTL 80. YTL 1250.- YTL
KDV %18 KDV HARİÇ %18 KDV HARİÇ %18 KDV HARİÇ
İSKONTO %5 %5 %2

MUH KODU
ALIŞ: 153 04
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

ALIŞ: 153 05
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

ALIŞ: 153 06
SATIŞ: 600
SATIŞ İADE: 610

Bu bilgilere göre;

 STOK KARTLARINI AÇINIZ.
 DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.
 STOK BAKİYE LİSTELERİNİ GÖRÜNTÜLEYİNİZ.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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3. Cari kartlarına ait bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
M-SÜNAL kodlu Müşteri Selin ÜNAL, 120.01 nolu muhasebe kodu ile işlemleri

gerçekleştirilmektedir. Tahsilatları, nakit, çek ve senet şeklinde yapılmaktadır. HSBC Kartal
şubesi ile ödemelerini gerçekleştirmektedir. Devir bakiyesi 2,500.- YTL’dir. Hesap tipi
normaldir ve müşteri iyi bir müşteridir.

M-GÜL kodlu Müşteri Gülenay Mobilya, 120.02 nolu muhasebe kodu ile
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tahsilatları, nakit, çek ve senet şeklinde yapılmaktadır.
Akbank Kartal şubesi ile ödemelerini gerçekleştirmektedir. Devir bakiyesi 7,800.- YTL’dir.
Hesap tipi normaldir ve müşteri iyi bir müşteridir.

S-TAN kodlu Satıcı TAN Day Tük Mal. San ve Tic Ltd Şti, 320.01 nolu
muhasebe kodu ile işlemleri gerçekleştirilmektedir. Devir bakiyesi 5,000.- YTL’dir.
Ödemeleri, nakit, dekont çek ve senet şeklinde yapılmaktadır. Yapı ve Kredi Bankası
Beşiktaş şubesi çalışmaktadır. Hesap tipi normaldir.

 CARİ KARTLARI AÇINIZ.
 DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.
 CARİ GENEL BAKİYE LİSTELERİNİ GÖRÜNTÜLEYİNİZ.

4. Şirketin günlük işlemleri şu şekildedir:
a. 15.01.2008: S-IRMAK kodlu Satıcı IRMAK Ltd Şti’nden ES-01 kodu ile alış

fiyatı olan 200 YTL, satış fiyatı 300 YTL olan 10 adet Elektrik Süpürgesi alımı
(%18 KDV Hariç)

b. 16.01.2008: müşteri Selin ÜNAL’a BZ-01 kodlu buzdolabından 2 adet CM-07
kodlu çamaşır makinesinden 5 adet satım (%18 KDV Hariç)

c. 18.01.2008: satıcı TAN Ltd Şti’nden TV-70 kodlu stoktan 5 adet kredili alım
(%18 KDV Hariç)

 İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİNİZ.

 SON DURUM BAKİYE RAPORLARINIZI ALINIZ.

DEĞERLENDİRME

Uygulama sonuçlarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış uyguladığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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PERFORMANS TESTİ

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Stok Modülü ile ilgili olarak;

A) Stok kartı açabiliyor musunuz?

B) Stok hareket fişi açabiliyor musunuz?
C) Eski stok kartı ve fişi bilgilerini değiştirebiliyor musunuz?

D) Stok kartını ve fişini iptal edebiliyor musunuz?

E) Stok liste ve raporlarını alabiliyor musunuz?

F) Stok kart ve fiş saha tanımlarını yapabiliyor musunuz?

Cari Modülü ile ilgili olarak;
A) Cari kartı açabiliyor musunuz?
B) Cari hareket fişi açabiliyor musunuz?
C) Eski cari kartı ve fişi bilgilerini değiştirebiliyor musunuz?
D) Cari kartını ve fişini iptal edebiliyor musunuz?

E) Cari liste ve raporlarını alabiliyor musunuz?

F) Cari kart ve fiş saha tanımlarını yapabiliyor musunuz?

G) Mutabakat mektubu oluşturabiliyor musunuz?

H) Müşteri derecelendirmesi tanımını yapabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- D
3- D
4- D
5- Y
6- Y
7- Y
8- D
9- Y
10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- Y
3- D
4- Y
5- D
6- Y
7- D
8- D
9- D
10- Y

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Modul değerlendirme sorularınızın cevapları aşağıdaki gibidir.

 ŞİRKET AÇILIŞ İŞLEMİNİ YAPINIZ.
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 STOK KARTLARINI AÇINIZ.

TV-37
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TV-70
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CM-07
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BM-01
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ÜT-01
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BZ-01
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 DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.

 STOK BAKİYE LİSTELERİNİ GÖRÜNTÜLEYİNİZ.
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 CARİ KARTLARI AÇINIZ.
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 DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.
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 CARİ GENEL BAKİYE LİSTELERİNİ GÖRÜNTÜLEYİNİZ.

 İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİNİZ.
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 SON DURUM BAKİYE RAPORLARINIZI ALINIZ.



78



79

KAYNAKÇA

 ETA BİLG. SAN. TİC. LTD ŞTİ, Eğitim CD ve Dökümanları, İstanbul, 2007

 www.eta.com.tr

KAYNAKÇA


