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Gerekli bilgiler doldurulup  butonuna tıklanır. 

 

 
 
Eğer stok girişi yapılacak ürün koli ise ve parçalı olarak satışı yapılacaksa “Girdiğiniz 
karekod koli ise parçalamak istiyor musunuz?” seçeneği işaretlenir. Sadece stok girişi 
yapılacak kolinin karekodu okutulur. Böylelikle kolinin içerisindeki ürünlerin stok girişi 
yapılmış olunmaktadır. Eğer koli olarak stok girişi yapılacak ve koli olarakta satışı yapılacak 
ise belirtilen seçenek işaretlenmeden koli karekodu okutulur.  
 



“Ürün/Paket Kare kod Giriş İşlemleri” bölümünde ürün-koli bazında her bir ürünün kare kodu 

okutuldukça   butonuna tıklanır.   

 

 

 

“Ürün/Paket Kare Kod Bilgisi” okutulan tüm ürünlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

Karekod bilgisi eklendikçe alttaki listede bu karekoda ait Barkod, Son Kullanma Tarihi, Sıra 
Numarası, Parti Numarası ve Kayıt İşlem Durumu bilgileri yer almaktadır. Kayıt İşlem 
Durumu okutulan karekodun stok kaydının yapılıp yapılmadığı durumunu ifade etmektedir. 
Eğer bu karekod bilgisi yanlış girilmiş veya belirtilen ürün depoda mevcut ise Kayıt İşlem 
Durumunda stok kayıt durumu başarısız şeklinde belirtilmektedir. Eğer kayıt durumu 
“Mevcut kayıt” olarak görünüyor ise kayıt işlemi başarılıdır.  

İlk sayfaya dönmek için  butonuna tıklanır. Açılan sayfada belirtilen 
kriterlere göre “Arama” yapılarak girişi yapılan ürünün stok bilgisinin detay bilgilerine 
ulaşılabilir. 
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Stok bilgisi silinmek isteniyorsa  Sil butonuna tıklanır. Yapılan işlemlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

BAYİ İADE BİLDİRİMİ 

STOK ÇIKIŞI 

 

 Ana Menü     Bayi İade Bildirimi sekmesine tıklanır.  
 

 

Yeni Stok Çıkışı Ekle: Yeni stok çıkışı eklemek için  butonuna 
tıklanır. 
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İşlem için “Gerçek Kişi” veya “Tüzel Kişi Vergi No”  veya “İşletmenin Adı” bölümleri 
doldurulup “Arama” butonuna tıklanır. Listede seçimi yapılacak işletmenin başındaki 
kutucuk işaretlenir. Böylelikle “İşletme” seçilmiş olur. “Seçimi Onayla” butonuyla işlem 
bitirilir. 

 

 

 

Gerekli bilgiler doldurulup  butonuna tıklanır. 

 

 
 



 
 
 
“Ürün/Paket Kare kod Giriş İşlemleri” bölümünde ürün-koli bazında her bir ürünün kare kodu 

okutuldukça   butonuna tıklanır.   

 

 
 

“Ürün/Paket Kare Kod Bilgisi” okutulan tüm ürünlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

Karekod bilgisi eklendikçe alttaki listede bu karekoda ait Barkod, Son Kullanma Tarihi, Sıra 
Numarası, Parti Numarası ve Kayıt İşlem Durumu bilgileri yer almaktadır. Kayıt İşlem 
Durumu okutulan karekodun stok kaydının yapılıp yapılmadığı durumunu ifade etmektedir. 
Eğer bu karekod bilgisi yanlış girilmiş veya belirtilen ürün depoda mevcut ise Kayıt İşlem 
Durumunda stok kayıt durumu başarısız şeklinde belirtilmektedir. Eğer kayıt durumu 
“Mevcut kayıt” olarak görünüyor ise kayıt işlemi başarılıdır.  

İlk sayfaya dönmek için  butonuna tıklanır. Açılan sayfada belirtilen 
kriterlere göre “Arama” yapılarak çıkışı yapılan ürünün stok bilgisinin detay bilgilerine 
ulaşılabilir. 



 

 

Arama Seçenekleri: Bayi İade Bildiri mi sayfasında işletme adı otomatik olarak gelir. 
Arama seçeneklerinde ise İrsaliye Numarası ve İrsaliye tarihi ile aratma yapılabilir.  

 

 
 
 

  butonuyla stok çıkış bilgilerine ait ilgili değişikler yapılabilir.  
 

 
 

Stok bilgisi silinmek isteniyorsa  Sil butonuna tıklanır. Yapılan işlemlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

 



BAYİ ÇİFTÇİYE SATIŞ 

ÇİFTÇİYE ÜRÜN SATIŞ İŞLEMİ (BAYİ) 

 

Ana Menü     Bayi Çiftçiye Satış sekmesine tıklanır.  
 

 

Yeni Stok Çıkışı Ekle: Yeni stok çıkışı eklemek için  butonuna 
tıklanır. 

 

 

 

 

 



 

 

İşlem Tipi Sekmesinde “Stok Çıkışı (Satış)” seçeneği belirtilir. İlgili sekme tıklanır.  

 

 

İşlem için “Gerçek Kişi” veya “Tüzel Kişi Vergi No” bölümleri doldurulup “Kişi Ara” veya 
“Kurum Ara” butonuna tıklanır. “Ser-Sıra No” ve “Fatura Tarihi” bölümleriyle açıklama 

kısmı doldurulur ve  butonuna tıklanır. 

 

 

 
 



 
 
 
“Ürün/Paket Kare kod Giriş İşlemleri” bölümünde ürün-koli bazında her bir ürünün kare kodu 

okutuldukça   butonuna tıklanır.   

“Ürün/Paket Kare Kod Bilgisi” okutulan tüm ürünlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

Karekod bilgisi eklendikçe alttaki listede bu karekoda ait Barkod, Son Kullanma Tarihi, Sıra 
Numarası, Parti Numarası ve Kayıt İşlem Durumu bilgileri yer almaktadır. Kayıt İşlem 
Durumu okutulan karekodun stok kaydının yapılıp yapılmadığı durumunu ifade etmektedir. 
Eğer bu karekod bilgisi yanlış girilmiş veya belirtilen ürün depoda mevcut ise Kayıt İşlem 
Durumunda stok kayıt durumu başarısız şeklinde belirtilmektedir. Eğer kayıt durumu 
“Mevcut kayıt” olarak görünüyor ise kayıt işlemi başarılıdır.  

İlk sayfaya dönmek için  butonuna tıklanır.  



 

 

Arama Seçenekleri: Bayi Çiftçiye Satış sayfasında işletme adı otomatik olarak gelir. Arama                     
seçeneklerinde ise Fatura Numarası, Fatura tarihi, ilacın satışının yapıldığı kişinin TC Kimlik 
No/Vergi No ile aratma yapılabilir.  

 

  butonuyla satış bilgilerine ait ilgili değişikler yapılabilir.  
 

 
 

Stok bilgisi silinmek isteniyorsa  Sil butonuna tıklanır. Yapılan işlemlerden sonra

 butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 

 


