


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 

ETA : ENTEGRE V-7 
 

ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLER Đ 
 

KULLANIM K ĐTABI 
 
� 
 
 
 
 
 

 

 

YAYIN NO : 12 

ETA B ĐLGĐSAYAR 
YAYINLARI  



Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar 
adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım 
bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup, satın 
alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve 
donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, 
Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü şahıs ve 
firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu 
konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak belirtmeden, bu kitabın herhangi bir 
bölümü, herhangi bir amaçla, çoğaltılamaz; herhangi bir biçimde, fotokopi ve 
kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle 
başka bir ortama aktarılamaz. 
 
 
 
 
 
 
ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 12 
 
 
 
Copyright  2007 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Tüm hakları 
saklıdır. 
 
 
 
8. Sürüm 
 
 
Birinci Basım  : Kasım 2007, Đstanbul 
 
 
MS Excel, MS Word, MS Access, Windows 98, Windows XP, Windows NT, 
MSDE, Express Edition, SQL Server, Microsoft Internet Explorer ve Borland 
Database Engine tescilli markalardır. 
 
 
 
 
Metin   : Nursal Yıldıran 
Sayfa Tasarımı : Sevdi Küley 
Baskı / Cilt : Nilsu Matbaacılık 
 





 

KULLANIM HAKKI 
 
 
Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım 

hakkı sadece _________________________________________ firmasına 

Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup satın alındığında 

müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde 

çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı 

tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü şahıs ve firmalara 

devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi 

ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve işletim 

sisteminin değiştirilmesi ETA BĐLGĐSAYAR SAN. ve TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin yazılı 

iznine ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma teslim aldığı 

programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti 

halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71, 72 ve 73. maddeleri 

ve Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 244. maddeleri’ne göre ETA BĐLGĐSAYAR 

SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. gerekli kanuni işleme başvuracaktır. 

 





 

KULLANIMDAN DO ĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT 
 
 
ETA BĐLGĐSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde 

geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik 

imkanlar nispetinde arındırılmış bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara rağmen son 

derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden 

(toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla 

oluşabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket 

vs., yazıcı bağlantılarında oluşabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan 

(işletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar) 

dolayı düşük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluşması imkan dahilinde 

bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı 

oluşabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluşabilmekte ve kuIlanıcı bi-

haber çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari 

Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve 

kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altında 

bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın 

kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı doğrudan veya 

dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma 

başlarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak 

talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

 
 





 

DĐKKAT ÖNEML Đ NOT ! 

 
 
BĐLGĐSAYARDA KESĐNLĐKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIŞILMAMALIDIR. 
KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BĐR MAKĐNADA PROGRAMINIZ 
HER NE KADAR %100 GÜVENLĐ OLSA DA HER AN BĐR DONANIM ARlZASI 
OLUŞABĐLĐR VEYA EHLĐYETSĐZ BĐR KĐŞĐ SORUMLULAR FARKETMEDEN 
SĐSTEMĐN BAŞINA GEÇEREK ZARARLI BĐR KOMUT VEREBĐLĐR VE UZUN 
MESAĐ SAATLERĐ VERĐLEREK YÜKLENEN BĐLGĐLERĐNĐZ ANSIZIN VE ĐKAZ 
VERĐLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABĐLĐR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE 
PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENLĐ YEDEK ALINMALI, ŞU VEYA BU 
SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA KESĐNLĐKLE ÇALIŞMA 
YAPILMAMALIDIR.  
 
ETA BĐLGĐSAYAR LTD. DÜZENLĐ YEDEKLEME YAPILAMAYAN BĐR 
SĐSTEMDE BĐLGĐ KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK 
VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. 
 
YUKARIDAKĐ UYARILARA ĐLAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA 
YAYGINLAŞAN BĐLGĐSAYAR VĐRÜSLERĐNE VE SAĐR PROBLEMLERE 
KARŞI ŞU KURALLARA KESĐNLĐKLE UYUNUZ; 
 
1- Virüs tehlikesine karşı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele 

sağdan soldan kopyalanmış programlar, özellikle oyun programları 
kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi 
virüslere rastlanabilmektedir! 

 
2- Sisteminizde oyun programı çalıştırmayın, sisteminizi eğlence için riske 

atmayın. 
 
3- Sisteminizin başına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her 

ne sebeple olursa olsun sair kişileri KESĐNLĐKLE oturtmayın. Bilhassa 
bilgisayardan anladığını zanneden ve iddia eden kişiler aylar boyu emek 
verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta 
bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda 
oluşan zarardan ETA sorumlu tutulamayacağı gibi ETA Personelinin 
çalışma mesaisinin karşılığı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir . 

 
4- Altın Kural olarak BĐLGĐSAYARINIZA YABANCI DĐSKET/CD 

TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN, BĐLGĐSAYARINIZA ETA PERSONELĐ 
HARĐCĐNDEKĐ YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYĐN ! 
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ETA Entegre Ticari Programları ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin Türk 
Mikrobilgisayar ve Mikrobilgisayar Yazılımı piyasasında şiddetle hissedilen kaliteli 
yazılım ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği Entegre Ticari Program Paketlerinden 
oluşmaktadır. 
 
ETA Entegre Ticari Programları aşağıda detayı verilen ürün standardına göre 
hazırlanmıştır. 
 
- ETA Entegre Ticari Program Dizisi; teknik özellikler, genel dizayn ve kullanım rahatlığı 
bakımından en son metod, teknik ve prensipler uyarınca hazırlanmıştır. Buna örnek 
olarak "Context Sensitive Help Option"ı (kullanıcının programda bulunduğu noktayı 
sürekli takip ederek takıldığında bulunduğu yere ilişkin yardım veren sistem) ve program 
yazılımında kullanılan özel "Program Geliştirme Ortamı"nı verebiliriz.  
 
- ETA Entegre Ticari Program Dizisine dahil programlar teknik yönden bilgisayarın bütün 
kapasite ve hızını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu amaca ulaşmak üzere 
programlar doğrudan bilgisayarın işletim sistemine kumanda eden fonksiyonlarla 
donatılmış ve ticari uygulamaların temelini oluşturan dosya işlemleri (dosyaya yazma ve 
okuma) tamamen kontrol altına alınarak her türlü kısıtlamadan arındırılmıştır. Dosya 
işlemlerinde böylece elde edilen imkanlara örnek; dosyaların hiçbir kısıtlamaya tabi 
olmadan kayıt ortamı doluncaya kadar büyüyebilmesidir.  
 
- ETA Entegre Ticari Program Dizisinin diğer önemli bir özelliği, program modüllerinin 
(ETA:STOK, ETA:CARĐ, ETA:FATURA, ETA:ÇEK/SENET, ETA:MUHASEBE vs.) kendi 
içlerinde tam fonksiyonlu birer program paketi olmasına ilaveten istendiğinde diğer ETA 
Entegre Program Modülleri ile ENTEGRE olarak kullanılabilmesidir. Entegrasyon 
tamamen otomatik olarak sağlanmakta, program modülleri işletmenin ihtiyacına cevap 
verecek şekilde seçilerek aynı harddisk bölümünde kullanılmaya başlanması ile 
ENTEGRE kayıt imkanı elde edilmekte, aynı bilginin defalarca değişik program 
dosyalarına işlenmesi ihtiyacı kalmamaktadır. Örneğin; bir fatura kesildiği zaman Stok, 
Cari, Fatura ve Muhasebe kayıtları anında yapılmaktadır. Arzu edildiğinde yarı bağımsız 
ya da tam bağımsız çalışma imkanı da korunmaktadır. 
 
- ENTEGRE kayıt şekli "Direkt Kayıt" olup, ara dosya yaratılması, ara ya da ana 
dosyaların transferi gibi dolaylı ve geçerliliğini yitirmiş yöntemler kullanılmamaktadır. 
 
- ETA Entegre Ticari Program Dizisine dahil programların bir diğer özelliği ise "User-
Friendly" (Kullanıcı Dostu) olmalarıdır. Program ve dosya yapılarının en üstün teknik 
standartta oluşturulmasından başka, bu imkanlara kullanıcının rahatlıkla hakim olması 
bakımından programların "User Interface"i (Kullanıcı Arayüzü) en ince detayına kadar 
seri, rahat ve güvenli kullanım sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
 
- ETA Entegre Ticari Programları özel bir eğitim servisi ile desteklenmekle beraber, 
temelde kullanıcının herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan Kullanım Kılavuzu 
aracılığı ile programı bilgisayara yükleyip, programa alışma devresini kendi başına 
tamamladıktan sonra çalışmalarını sürdürmesi amaçlanmış ve öngörülmüştür. Bütün 
bunlara rağmen kullanıcı arzu ederse ETA Eğitim Servisinin imkanlarından her zaman 
faydalanabilecektir. 
 



 

- ETA Entegre Ticari Programları satın alındıkları tarihten itibaren bir sene boyunca 
ücretsiz eğitim ve teknik bakım desteğine sahiptir. Daha sonra söz konusu destek arzu 
edilirse Bakım Anlaşmaları ile uzatılabilmektedir. 
 
- ETA Entegre Ticari Programları Batıdaki hızlı gelişmeyi yakından takip etmek üzere 
sürekli olarak geliştirilmektedir. Programların yeni ve ileri versiyonları muhtelif fasılalarla 
kullanıcılara ulaştırılır. Böylelikle kullanıcı alıştığı çalışma sistemini değiştirmeden en son 
teknik imkanları kullanma şansına sahip olmaktadır. 
 
 
OT.1.   Tuş Kullanım Tablosu 
 
Sağ Ok   Bir hane sağa 
Sol Ok         Bir hane sola 
Üst Ok         Bir satır yukarıya 
Alt Ok         Bir satır aşağıya 
Home           Ekranın sol üst köşesi 
End            Ekranın sağ alt köşesi 
PgUp           Bir üst sayfa 
PgDn           Bir alt sayfa 
Insert         Araya koyma 
Delete         Silme 
Space          Tutar/döviz girişi sırasında üç sıfır (000) yazma 
Ctrl+Sağ Ok    Sağdaki saha 
Ctrl+Sol Ok    Soldaki saha 
Ctrl+Home      Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sol üst köşesi 
Ctrl+End       Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sağ alt köşesi 
Alt+Y          Kelime başı 
Alt+Z          Kelime sonu 
Alt+V          Saha başı 
Alt+W          Saha sonu 
Alt+X          Saha silme 
Alt+U          Bulunduğun yerden sona kadar silme 
Alt+1          Hesap makinesinden rakam transferi 
ESC            Bir önceki menü 
F1             Yardım 
Shift+F1       Genişletilmiş yardım 
F2             Kayıt 
Shift+F2       Kayıt ve yeni kayda geçiş 
Ctrl+F2        Kayıt ve bir sonraki kayda geçiş 
Alt+F2         Kayıt ve bir önceki kayda geçiş 
F4             Yazıcı çıkışı 
Shift+F4       Genişletilmiş yazıcı çıkışı 
F8             Detay bilgi 
Shift+F8       Genişletilmiş detay bilgi 
F9             Yardımcı işlemler 
Shift+F9       Son çağrılan yardımcı işlemi tekrar çağırma 
F10            Programdan çıkış 



 

F11            Kopyala 
F12            Yapıştır 
Shift+F10      Ana menüyü yükleme 
Alt+F10        Özel Menüden program yükleme 
Ctrl+F10       Genişletilmiş Özel Menüden program yükleme 
 
 
OT.2.   Sistemin Açılması ve Programların Yüklenmesi 
 
OT.2.1.    Tarih ve Saat Bilgilerinin Girilmesi 
 
Programları kullanırken bilgisayarın tarih ve saat bilgileri doğru olmalıdır. Bu bilgiler 
kayıtlara işlendiğinden yanlış olması durumunda kayıtların da hatalı olacağı aşikardır. 
Bilgisayar ilk açıldığında gelen tarih ve saat bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmeli, 
gerekirse düzeltilmelidir. 
 
 
OT.2.2.   ETA Programlarının Bilgisayarın Harddiskine Yükl enmesi 
 
Şimdi bilgisayarımıza işletim sisteminin yüklendiğini ve çalışmaya başladığını 
varsayalım. Bundan sonra yapacağımız işlem bilgisayara ETA Ticari Uygulama 
Programlarından bir veya birkaçını yüklemek olacaktır. 
 
Bu iş ETA personeli tarafından veya ETA'yı temsil eden bir ETA Bayisi tarafından 
yapılacaktır. Buna rağmen arzu edilirse bilgisayarın işletim sistemini iyi tanıyan bir kişi 
aşağıdaki açıklamaları takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilir. 
 
ETA-7 setinin; Windows95, Windows98, Windows2000, WindowsNT veya bunlarla 
uyumlu işletim sistemleri altında yükleme işlemini yapmak için aşağıdaki adımlar takip 
edilir.  
 
CD Cd-okuyucusuna yerleştirilir, kapak kapatıldığı zaman karşınıza ETA kurulum 
menüsü çıkar bu menüden istenen ETA program versiyonu seçilerek kurulum işlemine 
başlanır. Not : CD otomatik olarak açılmadığı takdirde Bilgisayarım ikonuna basılarak 
veya Windows Gezgini programını kullanılarak CD sürücüsü seçilir (muhtemelen D:\, 
duruma göre E:\ veya F:\ de olabilir). Karşınıza çıkan programlardan SETUP.EXE 
programı çalıştırılarak versiyon seçim işlemine geçilebilir.  
 
- Karşınıza gelen ilk ekrandan “ Đleri”  butonuna basılarak bir sonraki ekrana geçilir. 
 
- Bu ekranda yapılmak istenen işlem belirtilir. 
 
DEMO SETĐ  : Programlar bilgisayara demo modunda yüklenir.  
YENĐ MÜŞTERĐ SETĐ : Programlar bilgisayara ilk defa yüklenecekse bu seçenek kullanılır.  
 
EXE YENĐLEME  : Bilgisayara daha önceden yüklenmiş olan modüllerde 
yenileme işlemi yapmak için bu seçenek kullanılır.  



 

 
MODÜL EKLEME  : Kullanıcı programları daha önceden yüklemiş olmasına 
rağmen sisteme yeni modüller eklenmek istenirse bu seçenek kullanılır.  
 
- Bir sonraki ekranda “config.eta” kuruluş dosyasının bulunduğu ve programların yükleme 
işleminin yapılacağı bölümler ayrı ayrı belirtililir. (Kuruluş Dizini ve Hedef Dizin)  
 
DEMO SETĐ: “config.eta” dosyası CD üzerinde bulunmaktadır, programlar c:\demo7 
bölümüne yüklenir.  
 
YENĐ MÜŞTERĐ SETĐ: “config.eta” dosyası CD ile beraber verilen disket üzerinde 
olmalıdır, bu nedenle sürücü adı “a:\” olarak belirtilmelidir. Programlar bilgisayarda 
c:\eta7 bölümüne yüklenir  
 
EXE YENĐLEME: Programlar bilgisayara daha önceden yüklenmiş olduğu için 
“config.eta” dosyası ve programlar aynı bölüme yüklenir.  
 
MODÜL EKLEME: Sisteme yeni modüller ekleneceği için “config.eta” dosyası disket 
sürücüsünde olmalıdır, programlar ise yükleme işleminin daha önceden yapıldığı bölüme 
yüklenir.  
 
-“config.eta” dosyası belirtilen bölümde mutlaka bulunmalıdır, aksi takdirde yükleme 
işlemine devam edilemez. Programların yükleneceği bölüm ise mevcut dizinler arasından 
seçilebilir veya yeni bir dizin yaratılarak kullanılabilir. 
 
- Bir sonraki ekranda yükleme yapılacak modüller belirtilir, program “config.eta” 
dosyasında kayıtlı olan modülleri otomatik olarak işaretler, kullanıcı isterse bu listede 
değişiklik yapabilir. 
 
- Daha sonra gelen ekranda modüllerin içinde bulunan dosyalar özelleştirilerek seçilir, 
yani kullanıcı ya tüm dosyaları seçer veya konulara göre bazı grupları seçebilir. 
 
- Daha sonra gelen ekran kopyalama işlemine başlamadan önceki son ekrandır, bu 
aşamada “Geri”  butonu kullanılarak yapılan tanım, seçim ve tercihlerde değişiklik 
yapılabilir. Son butonuna basılarak dosyaların CD’den Harddisk’e kopyalanması işlemi 
başlatılır. Yapılan işlem ekranın altında bulunan ilerleme çubuğundan izlenebilir. 
 
- Kopyalama işlemi bittiği zaman karşınıza muhtelif mesajlar içeren son ekran gelir. 
“Çıkı ş” butonuna basılarak programdan çıkılır. 
 
Notlar:  
Programlar ilk defa yükleniyorsa (Yeni Müşteri/Demo Seti) ve Demo Data modülü 
işaretlenmişse program DEMO adlı bir şirket yaratır ve dataları bu şirkete yükler.  
 
Program yükleme sonunda başlat menüsüne “ETA Bilgisayar Programları” grubunu ve 
bu grubun altına ilgili seçeneği kendiliğinden yükler, ayrıca masaüstüne kısayol ikonu 
oluşturur. Bunlar kullanılarak programa kolaylıkla girilebilir.  
V-7 Demo Seti yüklendiğinde veya tüm versiyonlarda exe yenilemesi yapıldığında 
enstelasyon yapılması gerekli değildir, diğer durumlarda “install7” programı kullanılarak 



 

enstelasyon işlemi yapılmalıdır. ETA Install Departmanı’na 0212 – 444 1 382 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz. 
 
 
OT.2.3.    ETA Programlarının Enstelasyonu 
 
Bu noktaya kadar anlatılan işlemler yerine getirildiğinde ETA programları diskin ETA 
bölümüne yüklenmiş ve ana bölümde ilgili ETA programını çalıştıracak komut dosyası 
(batch file) yükleme programı tarafından oluşturulmuş olacaktır. ETA komut dosyası ETA 
komutu verildiğinde çalışacak ve ilgili ETA programını çalıştıracaktır. Bu aşamada ETA 
programınız çalıştığında ekranın silindiğini görecek ve "Hatalı Konfigürasyon" mesajı ile 
karşılaşacaksınız. Şimdi yapılması gereken işlem, ETA programları ile birlikte ETA 
bölümüne kopyalanmış olması gereken INSTALL7 programını çalıştırmak ve şirketimizin 
ENSTELASYON telefonlarını arayarak ETA programlarının enstelasyon işlemini 
tamamlamaktır. ETA programları ancak enstelasyon işlemi başarı ile tamamlandıktan 
sonra çalışır duruma gelecektir. 
 
 
OT.2.4.    CONFIG.SYS Dosyasında Files ve Buffers Parametreleri 
 
 
ETA programlarının doğru çalışabilmesi amacıyla FILES=nn tanımında nn en az 20 
olmalıdır. Çok kullanıcılı ortamlarda nn parametresi kullanıcı başına 20 olacak şekilde 
belirlenmelidir. Ayrıca Windows 95 ve 98 işletim sistemlerinde çok kullanıcı çalışmaya 
imkan verecek DOS komutu “share.exe” önceden çalıştırılmış olmalıdır. BUFFERS=nn 
tanımında ise nn en az 10 olmalıdır. 
 
 
OT.2.5.    Programları Kullanmaya Başlarken 
 
Program bilgisayara yüklendikten sonra ETA ekranı sizi karşılayacak, bu ekranı ENTER 
tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde geçtikten sonra karşınıza ETA 
programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal hususları hatırlatan bir ekran 
gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra yine ENTER tuşuna 
bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari Programlarının 
girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap vereceksiniz. Daha 
sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile değiştirebilirsiniz. 
 
Şifreyi girdikten sonra ENTER tuşuna basacaksınız. Bu arada program bazı veri 
dosyalarını bulamadığı için sizi uyaracak, bu uyarılara “E” tuşuna basarak yanıt verecek 
ve ANA MENÜ ekranına ulaşmış olacaksınız. 
 
Bu aşamada karşınıza gelen ekranda(ETA Ticari Uygulama Programları Ana Menüsü) 
çalıştırabileceğiniz programların bir listesini ve bu programlara kolay ulaşım için 
basmanız gereken harf tuşlarını (parlak olarak yazılan harfler) bulacaksınız. 
 



 

OT.3.   Dosyaların Yedeklenmesi 
 
Bilgisayar sisteminizin veri kayıt ve okuma itibarı ile çok hassas ve güvenilir bir ortam 
oluşturmasına rağmen, çok düşük de olsa belli oranda hata yapma şansına sahiptir. 
Kayıt ortamına yazılan verinin doğru okunamaması şeklinde oluşacak hata, veri 
dosyalarınızın belli bir kısmının ya da tamamının çalışmaz hale gelmesine sebep olabilir. 
Böyle istenmeyen bir durumdan mümkün olduğu kadar uzak durmak için bilgisayar 
sisteminizi sigara dumanı, toz ve sarsıntı gibi harici etkilerden koruyunuz. 
 
Bilgisayar kullanımında yukarıda bahsedilen durumlara karşı korunmanın yolu veri 
dosyalarının periyodik olarak yedeklerinin (backup) alınmasıdır. Yedekleme işlemi ile 
belirli aralıklarda (genellikle 1 gün ila 1 hafta arasında değişen sürelerle yedekleme 
yapılır) veri dosyaları kullanılmayan disket ya da "tape" ünitesi gibi yardımcı bir kayıt 
ortamına çekilir. Herhangi bir aşamada dosyalarda arıza belirirse, yedek dosyalar 
çalışılan kayıt ortamına çekilerek, yedekleme tarihinde kalındığı yerden itibaren 
çalışmalara devam edilir  (bu arada girilen veriler kaybedildiği için yedekleme 
aralıklarının mümkün olduğu kadar kısa olması gereklidir). 
 
Yedekleme sırasında kullanılacak disketlerin hazırlanması, bilgisayar diskindeki bilgilerin 
bu disketlere yedeklenmesi ve gerekli olduğu zaman yedeklerin bilgisayar diskine geri 
yüklenmesi ile ilgili detaylı bilgi MENÜ programının yardım bölümünde anlatılmıştır. 
 
 
OT.4.   Yardımcı Tuşların Kullanımı 
 
Bu bölümde programlarda sıkça kullanılan tuşların açıklamaları verilecektir. 
 
ESC 
Bu tuş, bir işlemi yarıda kesmenizi ya da bulunduğunuz menüden bir önceki menüye geri 
dönmenizi sağlar. Herhangi bir bilgi girişi, kayıt, döküm gibi işlemler yapılırken ESC 
tuşuna basılması işlemin kesilmesi anlamına gelir. 
 
PgUp/PgDn 
Çok sayfalı ekranlarda sayfa değiştirme ve kayıtların üzerinde çalışırken dosyadaki bir 
önceki (PgUp) ve bir sonraki (PgDn) kayda ulaşım imkanı tanır. 
 
HOME 
Bilgi girişinde alanın en başına, fatura ve muhasebe fişinde ise evrakın başına gider. 
 
END 
Bilgi girişinde alanın en sonuna, fatura ve muhasebe fişinde evrakın sonuna gider. 
 
SPACE 
Tutar ve döviz giriş sahalarında boşluk tuşuna basıldığında ekrana yanyana 3 sıfır (000) 
gelir. Yalnız bu işlemin çalışması için Menü programının Servis/Ortak Tanımlar 
ekranında bulunan BĐLGĐ GĐRĐŞĐNDE OTOMATĐK FORMATLAMA parametresine “E” 
verilmesi ve tutar/döviz girişi yapılıyor olması gerekmektedir. Hesap makinesinde rakam 
yazılırken de aynı şekilde boşluk tuşuna basıldığında 3 sıfır kendiliğinden ekrana gelir. 



 

 
F1-YARDIM 
Programların herhangi bir yerinde basılırsa bulunduğunuz bölümdeki fonksiyon tuşlarının 
kullanım yerlerinin kısaca açıklandığı bir pencere çıkar. 
 
SHIFT+F1 GENĐŞLETĐLMĐŞ YARDIM 
Programlar hakkında detaylı bilgi verir. Çalıştığınız bir modülün herhangi bir yerinde shift 
ile beraber F1 tuşuna bastığınızda, ekrana “Yardım Almak Đstediğiniz Programı Seçiniz!” 
mesajı gelir. Geniş yardım almak istediğiniz modülü belirttikten sonra ekrana seçtiğiniz 
modülün konu başlıklarını belirleyeceğiniz pencere gelecektir. Bu pencere yardımıyla 
dilediğiniz başlığı seçip o konuyla ilgili detaylı açıklama alabilirsiniz. 
 
F2-KAYIT/L ĐSTE 
Ekrandaki bilgilerin kaydını sağlar. Ayrıca liste alınan ekranlarda listenin başlatılması ve 
sayfanın sürdürülmesi için kullanılır. 
 
SHIFT+F2 KAYDET VE YEN Đ KAYDA ATLA 
Shift tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik 
olarak yeni bir kayda atlanmış olur. 
 
CTRL+F2 KAYDET VE B ĐR SONRAK Đ ESKĐ KAYDA ATLA 
Ctrl tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik 
olarak dosyada yer alan bir sonraki kayda geçilir. Bu tuş özellikle dosyada kayıtlar 
üzerinde sırasıyla düzeltme işlemleri yapılırken kullanılır. 
 
ALT+F2 KAYDET VE B ĐR ÖNCEKĐ ESKĐ KAYDA ATLA 
Ctrl+F2 tuşunun aksine kayıttan sonra bir önceki kayda geçilir. 
 
F3-ĐPTAL 
Üzerinde çalışmakta olduğunuz kartı ve/veya bu karta bağlı hareket kayıtlarını siler. 
 
F4-YAZDIRMA/TOPLU FATURA BASIMI 
Listeleme ekranlarında listenin yazıcıdan alınmasını, ayrıca FATURA modülünde kesilen 
faturaların toplu olarak yazıcıdan basılmasını sağlar. F4 tuşu ile default olarak belirtilmiş 
yazıcı tanımlarına göre döküm alınır. Bu tanımları YAZICI TANIMLARI bölümünden 
değiştirebilirsiniz. 
 
SHIFT+F4 GENĐŞLETĐLMĐŞ YAZICI KULLANIMI 
Yazıcıdan döküm alınması istenilen ekranlarda F4 yerine Shift+F4 tuşuna basıldığında 
ETA:MENÜ programının Servis/Yazıcı Tanımları bölümünde yapılmış olan çeşitli cihaz 
ve dosya tanımlarına göre döküm alma imkanı elde edilir. Bu sayede standart yazıcı 
haricindeki yazıcılara ulaşabilir ve dosyaya döküm alabilirsiniz. 
 
Örnek 1: Bir çek giriş bordrosunu dosyaya aktarabilmek için Shift+F4 tuşuna basarak 
ekrana gelen pencereden DOSYA 'yı seçiniz. Ekrana gelen ikinci pencereye ise 
gönderilecek olan dosyanın ismini yazarak ENTER tuşuna basınız. Ayrıca giriş/çıkış 
bordrolarında üçüncü bir pencerede firma adresini girme veya değiştirme imkanı da 
verilmiştir. Ayrıca bu giriş bordrosunu DĐREKT DOSYA ETA.NOT seçeneğini kullanarak 
hiç bir işlem yapmadan direkt “eta.not” sayfasına aktarabilirsiniz. 



 

 
Bu dosyaları F9-Yardımcı Đşlemler/F4-Not Sayfası seçeneğiyle ekranda görüntüleyip, 
dosyada saklayabilirsiniz. Ayrıca bu raporları sistemdeyken COPY 
SIRKET\RAPOR.NOT PRN komutu ile yazıcıdan dökümünü alabilir, EXCEL veya 
WORD'e veya herhangi diğer bir programa aktarabilirsiniz. 
 
F5-HAREKETLER/ARAMA/POZ ĐSYON 
Bu tuş çalıştığınız kartla ilgili hareketleri ekranda listeler. Kayıt arama ekranlarında ise 
kayıtları tek tek arayıp görüntüleme imkanı verir. Ayrıca çek/senet hareketleri bölümünde 
F5-POZĐSYON tuşuna basıldığında programda kullanılan pozisyonların listesi ekrana 
gelir. Bu pozisyonlar Entegre Hesaplar/Çek-Senet Pozisyonları bölümünde bünyeye 
uygun olarak düzenlenebilir. 
 
F6-KART L ĐSTESĐ 
Çalıştığınız ekranla ilgili sistemde kayıtlı kartların kod ve cinslerini bir pencere içinde 
listeler. 
 
SHIFT+F6 HAREKET KONTROL EKRANI 
Stok hareket fişi ekranında bu tuşa basıldığında, çalışmakta olduğunuz kartlarla ilgili 
yapılan giriş/çıkış hareket miktar, 2.birim ve tutar toplamları kontrol amacı ile ekranda bir 
pencere içinde görüntülenir. Ayrıca FATURA modülünde giriş/çıkışı yapılan stok 
miktarlarını ve ilgili stok kartlarında tanımlanmış olan ağırlık, ambalaj ve ambalaj 
miktarları ekranda görüntülenir. 
 
F7-KAYIT L ĐSTESĐ/FATURA L ĐSTESĐ/ÇEK-SENET L ĐSTESĐ 
Çalışılan modüldeki hareket kayıtlarının listesini ekrana getirir. 
 
F8-DETAY/VADE/KRED Đ-RĐSK 
Ekranda giriş/çıkış hareketleri yapılan kayıtların, ilgili kartlarını detay bilgi olarak 
görüntüler. Ayrıca girişi yapılan çek veya senetlerin toplu olarak vade farklarını hesaplar. 
Cari hareket modülünde ise F8-KREDĐ/RĐSK tuşu, ekrana çağırılmış olan 
müşteri/satıcının çek/senet riski, kredi ve toplam risk durumunun incelenmesi için 
kullanılır. 
 
Shift+F8 DETAY B ĐLGĐ 
Program modüllerinin herhangi bir yerinden Shift+F8 (Shift ile beraber F8) tuşuna 
bastığınızda karşınıza gelen ekrandan seçim yaparak diğer program modüllerinde kayıtlı 
olan bilgiler hakkında detaylı bilgi alıp, ESC tuşu ile tekrar çalıştığınız ekrana geri 
dönebilirsiniz.  
 
F9-YARDIMCI ĐŞLEMLER 
Kullanıcıya çeşitli kolaylıklar sağlaması açısından düşünülmüş olan YARDIMCI 
ĐŞLEMLER bölümüne programların herhangi bir bölümündeyken F9 tuşuna basarak 
ulaşabilirsiniz. Şimdi ok tuşları yardımı ile veya direkt fonksiyon tuşları ile 
çalıştırabileceğiniz Yardımcı Đşlemlerin alt seçeneklerini inceleyelim. 
 
F9/F2-TAKV ĐM/AJANDA 
Bu seçenekle, sistemde geçerli olan gün, ay ve yılı gösteren bir takvim ekrana gelir. 
 



 

Takvim üzerindeki ay ve yılları PgUp/PgDn ve Sağ/Sol Yön tuşları ile değiştirebilirsiniz. 
Ayrıca isterseniz SCROLL LOCK tuşuna basarak yön tuşları ile takvimi ekranın herhangi 
bir yerine (grafik ortam hariç) taşımanız mümkündür. Takvimle işiniz bittiğinde ESC 
tuşuna basarak çalışmanıza devam edebilirsiniz. Takvim ekranında ajanda bilgileri de 
tutulabilir. Not yazılacak gün ENTER tuşu ile seçilir. Ekrana o güne ait ajanda penceresi 
açılır. Ajanda ekranı 24 saate bölünmüştür. Bu ekrana gerekli bilgiler girildikten sonra 
ESC tuşu ile kayıt edilerek çıkılır. 
 
F9/F3-SAAT 
Bu bölümde ekrana sistemi açtığınızda verdiğiniz veya sistemin otomatik olarak verdiği 
bir saat çıkacaktır. Bu saati de SCROLL LOCK konumunda yön tuşları ile ekranın çeşitli 
yerlerine taşımanız (grafik ortam hariç) mümkündür. Eğer sisteminizde CMOS saat var 
ise saati ve tarihi değiştirmek için kullanacağınız komutlar DATE ve TIME'dır. 
 
F9/F4-NOT SAYFASI 
Bu seçenekte karşınıza 150 kolon ve 10 000 satırdan oluşan bir not sayfası çıkacaktır. 
Eğer daha önce herhangi bir not saklanmadı ise “Dikkat Yeni Dosya” şeklinde bir uyarı 
alacaksınız. Sistem bu durumda SERVĐS bölümünün ORTAK PARAMETRELER 
kısmında belirlediğiniz not sayfasının yazılması gereken bölüme ETA.NOT isminde bir 
dosya açacaktır. Artık bu sayfada istediğiniz notları ve metinleri yazabilirsiniz. Eğer yeni 
bir dosya ile çalışmak istiyorsanız F3-YÜKLE tuşuna basarak “Yüklenecek Dosya Adını 
Giriniz” mesajının karşısına dosyaya vermek istediğiniz ismi yazmanız gerekmektedir. 
Ayrıca F3-YÜKLE tuşuyla disk veya disketinizdeki herhangi bir dosyayı yükleyerek 
ekrana getirip F2-SAKLA tuşuyla kaydedebilir, F4-YAZDIR tuşuyla yazıcıdan alabilirsiniz. 
F5-DOSYA SĐLME tuşu ile yaratılmış dosyalardan istenmeyenleri silebilir, F6-DOSYA 
LĐSTESĐ tuşuyla da mevcut dosyaların listesini alabilirsiniz. 
 
F9/F5-KUR TABLOSU 
Bu tuşla ETA:KUR TAKĐBĐ programı yardımıyla girilmiş döviz kurları bir pencere içinde 
görüntülenir. PgUp ve PgDn tuşları yardımıyla kurların görüntülendiği tarih değiştirilebilir. 
 
F9/F6-KUR ÇEVRĐMĐ 
Bu tuşa basıldığı zaman karşınıza çapraz kur çevrimi yapan bir ekran gelir. Çevrim 
yapılacak dövizin miktarı DÖVĐZ DEĞERĐ sahasına, birimi DÖVĐZ sahasına ve kuru 
belirleyecek olan tarih ĐŞLEM TARĐHĐ sahasına girilir. Çapraz kur hesaplanacak dövizin 
cinsi de ÇEVRĐLECEK DÖVĐZ sahasına girilip Enter tuşuna basıldığında en altta bulunan 
ÇEVRĐM DEĞERĐ sahasına hesaplanan çapraz kur değeri gelir. DÖVĐZ ve 
ÇEVRĐLECEK DÖVĐZ sahaları üzerinde iken F6 tuşuna basıldığında sistemde kayıtlı 
döviz cinsleri bir pencere içinde ekrana gelir, bu ekrandan istenen döviz cinsi üzerine 
gidilip Enter tuşuna basılarak doğrudan döviz cinsi seçimi yapılabilir. 
 
F9/F9-HESAP MAK ĐNESĐ 
Bu tuşla ekrana çeşitli matematiksel işlemleri yapabileceğiniz bir hesap makinesi 
gelecektir. 
 
Hesap makinesi ekranından elde edilen değeri Alt-1 tuşuna basmak suretiyle çalışma 
ekranına aktarabildiğiniz gibi çalışma ekranındaki bilgiyi de F11 tuşu ile hafızaya alarak 
F12 tuşuyla hesap makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca SCROLL LOCK konumunda bu 
hesap makinesini de ekranın herhangi bir yerine taşıyabilme (grafik ortam hariç) 



 

imkanına sahipsiniz. Hesap makinesinde kullanılan F1 tuşu hafızaya alınan rakamların 
toplamını verir, F2 tuşu sayıyı veya toplamı hafızadan çıkarır, F3 tuşu sayıları tek tek 
hafızaya alarak toplar ve F4 tuşu da hafızaya alarak çıkartma işlemi yapar. F5 tuşu 
ekrandaki sayının karesini, F6 kare kökünü, F7 tersini hesaplar, F8 tuşu ise sayıyı 
negatif ya da pozitif hale getirir, “R” şeridi yok eder veya çıkarır, “D” hesap makinesi 
tiplerini değiştirir. SPACE (boşluk) tuşu ekrana üç sıfır (000) yazar. 
 
F9/F10-SĐSTEME GEÇĐCĐ ÇIKIŞ 
Bu seçenek yardımı ile çalıştığınız program modülünden geçici olarak sisteme çıkıp, 
çeşitli DOS işlemleri yaptıktan sonra EXIT (exit) komutu ile tekrar çalıştığınız modüle geri 
dönebilirsiniz. Eğer hafızada çok yer kaplayan bir program çalıştırılmak istenirse 
"Program too big to fit in memory" uyarısı verir. Bu durumda programdan normal yol ile 
(F10 tuşuna basarak) çıkmalısınız. Diğer bir uyarı ise programdan geçici olarak çıktıktan 
sonra mutlaka EXIT (exit) komutu ile geri dönmelisiniz. Geri dönülmediği takdirde, 
programda daha sonra yapılacak kayıtlarda sorun çıkabilir. Yardımcı işlemlerle ilgili son 
bir özellik ise, programların herhangi bir yerinde Shift tuşuyla beraber F9 tuşuna 
bastığınızda, YARDIMCI ĐŞLEMLER menüsünde en son kullandığınız seçenek 
çalıştırılmış olacaktır. 
 
F10-PROGRAMDAN ÇIKIŞ 
Herhangi bir ekranda çalışırken F10 tuşuna basıp, “Programdan Çıkmak Đstediğinızden 
Emin misiniz?” mesajına “Evet” cevabını vererek programdan sisteme çıkabilirsiniz. 
 
SHIFT+F10 ANA MENÜYE DÖNÜŞ 
Shift+F10 tuşunun yardımı ile Ana Menü ekranına ulaşabilirsiniz. 
 
ALT+F10 PROGRAMDA DALLANMA 
Bu tuşa bastığınızda kullanmakta olduğunuz modüller ve bu modüllerin bazı Alt-
Bölümleri ekrana gelir. Bu ekranda Ana Menüye dönmeden ok tuşları kullanılarak 
istenilen modülün ekranda görünen Alt-Bölümlerine ulaşılır. PgUp ve PgDn tuşları 
kullanılarak bir sonraki veya bir önceki ekrana geçilir. 
 
CTRL+F10 HIZLI ULA ŞIM MENÜSÜ 
Bu tuşa bastığınızda ekrana kullanmakta olduğunuz modüllerin bir listesi gelir. Bu 
listeden ulaşılmak istenen program ok tuşları yardımıyla belirlendikten sonra ekrana 
seçilen modülün tüm Alt-Bölümleri gelir. Buradan Ana Menüye dönmeden ok tuşları 
kullanılarak istenilen bölüme ulaşılır. PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak bir sonraki veya 
bir önceki ekrana geçilebilir. 
 
F11-F12 KOPYALA-YAPI ŞTIR 
Herhangi bir bilgi giriş sahası içindeyken F11 tuşuna basıldığında ekranda bulunan bilgi 
hafızaya alınır, daha sonra başka bir sahada F12 tuşuna basılarak bu bilgi kullanılabilir. 
Hafızaya alınan bilgi hesap makinesi kullanılarak işlem yapılırken de yine F12 tuşuyla 
ekrana alınabilir. Hafızadaki bilgi üzerinde çalışılan program boyunca kullanılabilir, başka 
bir programa geçildiğinde kullanılamaz. 
 
CTRL+K KOD GEN ĐŞLĐĞĐ 
Ekrandan alınacak dökümlerde kod genişliğini düzenlemek için SAHA BOYU tuşu 
olmayan bazı listeleme aralıkları ekranlarında bu tuş kullanılabilir. 



 

CTRL+Q L ĐSTELEME PARAMETRELER Đ 
Ctrl+Q tuşu ekrandan veya yazıcıdan alınmasını istediğiniz dökümlerin parametrelerini 
tanımlama imkanı verir.Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır. 
 
RAPOR TANIM DOSYASI : Đleride kullanım için ayrılmış olup şimdilik kullanılmaz. 
 
RAPOR BAŞLIĞI : Bu sahaya yazılan başlık rapor başlığının yerine geçer, boş 
bırakılırsa her rapor için program içinde tanımlanmış olan başlık gelir. 
 
RAPOR DĐP NOTU : Bu sahaya yazılan bilgi yazıcıya alınan dökümlerde her sayfanın 
sonuna dipnot olarak basılır. 
 
SAYFA ARALARI : Bu sahaya “E” verilirse yazıcı çıktılarında döküm sayfalar halinde 
basılır, “H” verilirse tüm rapor tek sayfa olarak basılır, sayfa atlama yapılmaz. Bilhassa 
dosyaya çıktı alırken kullanılır. 
 
SADECE TOPLAM : Bu sahaya “E” verilirse sadece döküm sonunda bulunan toplamlar 
ekrana veya yazıcıya bastırılır, “H” verilirse döküm normal şeklinde tüm detaylarıyla 
basılır. 
 
EKRAN SONUNDA BEKLEME : Ekrana alınan uzun dökümlerde sürekli olarak F2-
LĐSTEYE DEVAM tuşuna basmak zor olabilir, bu parametreye “H” verildiğinde her sayfa 
sonunda program beklemek yerine 1 saniye duraklar daha sonra ekrana listelemeye 
sanki F2 tuşuna basılmış gibi devam eder. 
 
RAPORDA TARĐH VE SAAT : Bu parametreye “E” verilirse yazıcıya alınan çıktılarda 
rapor başlığının yanında işletim sisteminden alınan tarih ve saat bilgileri çıkar. Yevmiye 
defteri veya işletme defteri gibi sistem tarihinin raporda çıkmasının istenmediği 
durumlarda bu parametreye “H” verilir. Bu durumda rapor başlığının yanında tarih ve 
saat çıkmaz. 
 
DÖVĐZLĐ RAPORLAR : Bu sahaya “E” verilmesi durumunda raporlardaki tutar sahaları 
döviz cinsinden verilir. Bu konuda detaylı bilgi aşağıda OT.6.6. DÖVĐZLĐ RAPORLAR 
başlığı altında anlatılmıştır. 
 
CTRL+F1 PROGRAM HAKKINDA B ĐLGĐ 
Bu tuş yardımıyla ekrana kullanılan program hakkında bilgi gelir. 
 
ALT+F3 D ĐĞER ĐŞLEMLER MENÜSÜ 
Bu tuş yardımıyla bulunduğunuz yerden Genel Yardım, Detay Bilgi, Yardımcı Đşlemler, 
Hızlı Yardımcı Đşlemler, Çıkış, Ana Menüye Ulaşım, Hızlı Ulaşım, Özel Menü, Program 
Hakkında Bilgi gibi bölümlere ulaşabilirsiniz. 
 
ALT+F4 YARDIMCI TUŞLAR 
Bu tuş yardımıyla ekrana gelen pencereden kullanılmak istenen tuş seçilir.Önce alt ve 
üst ok tuşlarına basarak karakterin durumu belirlenir. (Normal, Shift, Alt, Ctrl), daha 
sonra TAB tuşuna basarak ekranın diğer tarafına geçilir. Burada ok tuşları kullanılarak 
karakter seçilip ekrana getirilir. 
 



 

ALT+F8 MAKRO KULLANIMI 
Bu tuş yardımı ile Alt+F9 tuşu ile tanımlanan makroların kullanımı gerçekleştirilir. 
 
ALT+F9 MAKRO TANIMI 
Bu tuş yardımı ile makro tanımı yapılır. Programda 20 ayrı ve sınırsız kullanıcı tanımlı 
makro tanımlama imkanı vardır. Makro tanımlamak için Alt+F9 tuşu kullanılır. Ekrana 
gelen pencerede ALT+A dan ALT+T’ye kadar tuşlar bulunur. Makro tanımlanacak tuş bu 
ekrandan seçildiğinde ekrana “Makro Açıklamasını Giriniz!” mesajı gelir. 
 
Makro açıklaması girildikten sonra Enter tuşuna basılır. Bu işlemden sonra makro 
tanımlama işlemi başlamıştır. Ardarda yapılacak işlemler sırasıyla bir defaya mahsus 
olmak üzere tanımlanır. Makro tanımlama işlemi bittiği zaman Alt+F9 tuşu ile makro kayıt 
edilmiş olur. Bu işlemden sonra tanımlanan makro kullanılmaya hazır olmuştur. 
 
Eğer makro tuşlarının tümü tanımlıysa KULLANICI TANIMLI MAKRO seçilir. Bu 
işlemden sonra ekrana “Makro Adını Giriniz!” mesajı gelir. Bu ekranda yeni bir makro adı 
yazılıp Enter tuşuna basılır, istenirse F6-MAKRO DOSYA LĐSTESĐ tuşu yardımıyla 
ekrana gelen pencereden eski tanımlanan makro seçilerek üzerine yeni tanım yapılır. 
Makro adı girildikten sonra “Makro Açıklamasını Giriniz!” mesajı gelir. Makro açıklaması 
da girildikten sonra makro tanımı başlamış olur. Ard arda yapılacak işlemler sırasıyla bir 
defaya mahsus olmak üzere tanımlanır. Makro tanımlama işlemi bittiği zaman Alt+F9 
tuşu ile makro kayıt edilmiş olur. Bu işlemden sonra tanımlanan makro kullanılmaya 
hazır olmuştur). Kullanıcı tanımlı makro dosyaları sistemde “.MKR” uzantısı altında 
tutulur. 
 
Tanımlanan makro dosyası Alt+F8 (MAKRO KULLANIMI) tuşu ile kullanılabilir. Eğer Alt 
tuşları ile tanımlanan makrolar kullanılacaksa bu menüye gerek kalmadan Alt+A, Alt+B ... 
tuşları veya Alt+F8 tuşu ile seçim yapılarak tanımlanan makro kullanılır. 
 
 
OT.5.   Işıklı Sahalarda Kolaylık Sağlayan Tuşlar  
 
Bu bölümde, ekranda ışıklı sahalara bilgi girerken kolaylık sağlayan tuşların kullanıldığı 
yerlere göre açıklamaları verilecektir. 
 
 
OT.5.1.    Genel Tuşlar  
 
Alt+V     Işıklandırılmış sahanın başına gider. 
Alt+W     Işıklandırılmış sahanın sonuna gider. 
Alt+Y     Kelimenin başına gider. 
Alt+Z     Kelimenin sonuna gider. 
Alt+U     Đmlecin bulunduğu yerin sağını siler. 
Alt+X     Işıklandırılmış sahanın içini siler. 
 
 



 

OT.5.2.    Fatura/Muhasebe Fişi Ekranlarında Geçerli Tu şlar 
 
Ctrl+Home   Ekranın başına gider. 
Ctrl+End     Ekranın sonuna gider. 
Ctrl+Sağ    Sağdaki sahaya ulaştırır. 
Ctrl+Sol     Soldaki sahaya ulaştırır. 
Ctrl+I        Araya satır girer. 
Ctrl+D       Üzerinde çalışılan satırı siler. 
Ctrl+Y       Satırın başına gider. 
Ctrl+Z       Satırın sonuna gider. 
*            Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder. 
 
 
OT.5.3.    Sadece Muhasebe Fişinde Geçerli Tuşlar 
 
Ctrl+R     Satırı istenilen yere taşır. 
Ctrl+N     Satırı istenilen yere kopyalar. 
Ctrl+K     Đşaretlenen satırların toplamının KDV'si hesaplanarak, gösterilen yere  

yazılır. 
Ctrl+L     Üzerinde bulunduğu toplamdan KDV ayıklanır. 
Ctrl+U     Bir fişte işaretlenen alandaki benzer kodlu hesapları tek satırda toplar. 
Ctrl+T     Başlangıç ve sonu işaretlenen alandaki tutarları toplar. 
Ctrl+V     Đşaretlenen alandaki fişleri hesap kodu, borç ve alacağa göre sıralar. 
Ctrl+X     Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisi sırasında işlemden vazgeçme  

imkanı verir. 
*K        Tutarı karşı hesaba yazarak fişi kapatır. 
 
 
OT.6.   Diğer Yardımcı Bilgiler 
 
OT.6.1.    Listeleme Aralıkları 
 
ETA:ENTEGRE program modüllerinde her rapor veya listeden önce bir LĐSTELEME 
ARALIKLARI ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu ekrana vereceğiniz değerler elde 
edeceğiniz listenin çeşitli şekilde düzenlenmesi imkanını verecek ve programınızı  
ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde kullanabileceksiniz. 
 
Listeleme aralıklarını bir örnekle izah edelim; diyelim ki STOK LĐSTESĐ alıyoruz, aralıklar 
ekranına değer vermeden doğrudan F2 tuşuna basarsak bütün listeyi alırız. Sadece “E” 
harfinden sonra gelen kodlu malların listesini istiyorsak 1. Değer olarak “E” vermemiz 
gereklidir. Eğer baştan itibaren “G” harfine kadar olan kayıtları görmek istiyorsak 1. 
Değeri boş bırakır 2. Değer olarak “G” verebiliriz. Sadece “E” ile “G” arasında kalan 
kayıtları görmek istiyorsak 1. Değere “E”, 2. Değere ise “G” vermemiz gerekecektir. 
 
Listeleme aralıkları ekranının bir diğer özelliği ise CTRL+K (CTRL tuşuyla beraber K 
tuşu) tuşlarına basıldığında ekrana gelen pencerede, görüntülenecek kod boyunun 
seçilebilmesidir. Belirli ekranlarda geçerli olan bu imkan sayesinde normalde genişliği 20 



 

hane olan kod genişliği arzu edildiğinde ekrana gelen dökümde diğer bilgilere yer açmak 
amacı ile 20 haneden daha düşük bir genişliğe indirilebilmektedir. Örneğin, Ctrl+K 
penceresinden kod genişliği olarak 5 verilecek olursa bundan sonra alınacak dökümlerde 
kodun sadece ilk 5 hanesi görüntülenecektir. 
 
Listeleme aralıklarından bahsederken Shift+F4 tuşunun işlevini tekrarlayalım. Shift+F4 
tuşu listeleme aralıkları ekranlarında daha önce Servis/Yazıcı Tanımları ekranından 
yapılmış tanımlara göre standart yazıcı çıktısı haricinde değişik ortamlara değişik 
özelliklerde çıktı verme imkanına sahiptir. 
 
 
OT.6.2.    Özel Karakterler 
 
Özel karakterler programların kod arama işlemlerinde seri şekilde aranılan koda ulaşma 
imkanı veren bir kolaylık unsurudur. Özel karakterler Yıldız (*) ve Soru Đşareti (?) 
karakterinden oluşmakta ve bilgisayarın işletim sistemindeki çalışma tarzında 
çalışmaktadır. Özel karakterlerin çalışma şeklini bir örnekle açıklayalım; CIVATA-22 
kodlu mala ulaşmak istiyoruz. Đlgili haneye örneğin CI* ibaresini verirsek sırayla CI ile 
başlayan CIVA, CIVATA-12, CIVATA-22 gibi mallar karşımıza gelir. Aramaya F5 tuşu ile 
devam edip istediğimiz kaydı F6 tuşu ile seçebiliriz. Soru işaretinin çalışma tarzını 
örneklemek gerekirse; CIVATA-?3 şeklinde verilecek bir kıstas CIVATA-03, CIVATA-23, 
CIVATA-43 gibi kodları karşımıza getirecektir. Sonuç olarak sistem "?" karakterini 
gördüğü yere herhangi bir karakteri koyarak tarama yapacaktır. Son olarak "*" ve "?" özel 
karakterlerinin aynı anda kullanılabileceğini ve KOD'la birlikte CĐNS ve ÜNVAN gibi 
hanelerde de özel karakterlerin kullanılabileceğini hatırlatalım. 
 
 
OT.6.3.    Tarih Giri şi 
 
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinde kolaylık sağlaması amacı ile tarih girişleri birden 
fazla formda kabul edilmektedir. Aşağıda geçerli tarih formlarından örnekler verilmiştir. 
 
  22/3/2001 
  22-3-2001 
  22:3:2001 
  22 3 2001 
  22.3.2001 
  22 3 001 
  22,3,01 
  22/3/01 
  22.3.01 
 
OT.6.4.    Evrak No 
 
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinde evrak numaralarının otomatik olarak program 
tarafından verilmesi imkanı sağlanmıştır. Fatura nosu, fiş nosu gibi evrak noları arzu 
edilirse belirli bir nodan itibaren müteselsil no alabilir. Söz konusu noya ayrıca bir öntakı 
ilave etme imkanı mevcuttur. EVRAK NO ile ilgili tanım her program modülünün 



 

Servis/Sabit Tanımlar Alt-Bölümünde verilecektir. Bu bölümlerde belli bir no tanımlanırsa 
bilgisayar bu nodan itibaren evrak nosu vermeye başlar, söz konusu hane boş 
bırakılacak olursa otomatik evrak no verme opsiyonu çalıştırılmamış olur. 
 
 
OT.6.5.    Özel Kodlar 
 
Özel Kodlar, ETA:ENTEGRE Ticari Uygulama Programları genelinde kullanılmaktadır. 
Özel kodlar stok kartı, cari kartı gibi kayıtlar için kullanılabildiği gibi, stok hareketi ve cari 
hareketi gibi kayıtlarda da kullanılabilmektedir.  
 
Özel kod kullanımını bir örnekle anlatalım. Cari hesap takibi yaptığımızı ve cari hesaplar 
için belli bir kodlama sistemine sahip olduğumuzu varsayalım. Bu kodlama sistemi 
haricinde cari hesaplarımızı bölgelere göre bir ayrıma tabi tutmak istersek bu fonksiyon 
için Özel Kodları kullanabiliriz. Örneğin, her cari hesap kartını tanımlarken 1 numaralı 
özel koda müşterinin vilayetinin plaka numarasını koyacak olursak daha sonra 
müşterilerimizle ilgili vilayetler bazında rapor alma imkanına sahip oluruz. Aynı anda 
2.Özel Kod da başka bir amaçla kullanılabilir. Örneğin, 2.Özel Kodu da tahsilat memuru 
gönderilmesi gereken müşterilerle banka havalesi ile çalışılan müşterileri ayırmak için 
kullanırsak herhangi bir rapordan önce örneğin, bakiye listesinden önce listeleme 
aralıkları ekranına ilgili özel kod kıstaslarını vererek belli bir bölgeyi dolaşacak tahsildara 
verilmesi gereken bakiye durum raporunu elde edebiliriz. 
 
Özel Kodların kullanımı ile ilgili ÖNEMLĐ bir hatırlatma yapalım; stok kartı, cari kartı ve 
hesap planında birden fazla özel kod kullanılmakta olup, buralarda 1 nolu Özel Kod 
Dövizli ve Đkinci Birimli çalışmalarda Döviz/2.Birim belirlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı 
şekilde iskonto tablosunun kullanıldığı durumlarda stok ve cari kartlarındaki 1.Özel Kod, 
iskonto gurubu belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu uygulamaların devreye sokulacağı 
durumlarda 1 nolu özel kodun bu amaçlar için kullanıma ayrılması ve sair amaçlar için 
diğer özel kodların kullanılması gerekmektedir. 
 
OT.6.6.    Dövizli Raporlar 
 
DÖVĐZLĐ RAPORLAR opsiyonu açık olan bir program setinde (Kullanıcı program siparişi 
verirken bu durumu belirtmiş olmalıdır) temel modüllerin hepsinde (Stok-Cari-Fatura-
Muhasebe-Çek/Senet-Đrsaliye-Đmalat-Sipariş) ve yardımcı veya sektörel modüllerin bir 
kısmında (Bütçe-Taksitli Satış-Depo-Demirbaş-Müstahsil-Kambiyo Senetleri-Oto Satış-
Adisyon) rapor alınırken fiyat ve tutar değerleri belli bir döviz birimine çevrilerek 
listelenebilir. Bunun için Ctrl+Q (Listeleme Parametreleri) ekranında ilgili sahaya “E” 
verilir.  
 
OT.6.7.    Barkod Đle Çalışma Opsiyonu 
 
Bilindiği gibi Fatura-Đrsaliye-Sipariş-POS-Müstahsil Makbuzu gibi toplu mal giriş/çıkışı 
yapılan programlarda kullanıcıya kolaylık sağlamak üzere barkod okuma cihazı 
kullanılabilir. Bu durumda kullanıcı sadece barkod cihazını barkod etiketinin üzerinde 
gezdirmek suretiyle mala ait gerekli bilgileri (kod-cins-birim-miktar-fiyat-tutar-kdv oranı) 
ekrana getirip bir alt sıraya geçebilir. 



 

OT.6.8.    Hata Kodları 
 
ETA:ENTEGRE Program Modülleri her türlü kullanıcı ve donanım hatalarına karşı çeşitli 
seviyelerde koruyucu önlemler içermekte, program kontrolü haricinde bir kullanıcı ya da 
donanım hatası oluşursa özel bir Hata Yakalama Sistemi hatayı tespit etmekte, 
operatörü bir hata kodu ile uyarmaktadır. Söz konusu hata kodlarının açıklamaları 
aşağıda verilmiştir; 
 
-1,1,2 SEBEP  * Config.sys'de tek kullanıcılı makinelerde files=20, çok kullanıcılılarda 

(network) files=99 tanımlanmadığı için bilgisayar dosyayı açamıyor. 
               * Dosya yaratılmadan içine kayıt yapılmaya çalışılıyor. 
               * Şirket seçimi yapılmamış veya default şirket tanımlanmamış. 
               * Dosyalarla ilgili path tanımlarında tutarsızlık bulunması. 
               * Dosyalarda okuma veya yazma önceliği olmaması. 
ÇÖZÜM   * Config.sys dosyasında files komutu doğru şekilde tanımlanarak  

sistem kapatılıp tekrar açılır. 
               * Config.sys doğru ise yeni şirket yaratılıp, default şirket tanımlanır. 

* ETA:MENÜ programının Servis/Path Tanımları gözden geçirilir,  
normalde bunların tümü boş olmalıdır. 
* Ana bölümden başlayarak dosyalara kadar okuma/yazma öncelikleri  
kontrol edilir. Dosyaların hem okuma ve hem de yazmaya açılabilir  
olması gereklidir. 

 
5 SEBEP  * Bilgisayar sabit diskte okuma-yazma işlemi yapamıyor. 
ÇÖZÜM   * Programlar ile bir ilgisi olmayıp bilgisayar satan firma aranarak bu  

arızanın giderilmesi sağlanmalıdır. Muhtemelen formatlama işlemi  
sorunu çözer. 

 
9 SEBEP  * Olmayan bir dosya üzerinde işlem yapılmak isteniyor. 
ÇÖZÜM   * 2 kodlu hata oluştuğu zaman programdan çıkılıp bu hatanın  

giderilmesi ve daha sonra programın tekrar çalıştırılması  
gerekmektedir. Eğer bu yapılmazsa ve dosya olmadığı halde işleme  
devam edilirse bu hata oluşur. Programdan derhal çıkılıp dosyaların  
açılır hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

 
13 SEBEP  * Ulaşılmak istenen dosya başkası tarafından kilitlenmiş. 
ÇÖZÜM   * Genelde çok kullanıcılı sistemlerde oluşur. Sistem kapatılıp tekrar  

açılır. 
 
18 SEBEP  * Disk üzerinde bozuk alan oluşmasından dolayı okuma/yazma işlemi  

yapılamıyor. 
ÇÖZÜM   * Yeniden indeksleme yapılarak bozulmuş olan dosya düzeltilir. 
 
22 SEBEP  * Dosya içindeki bilgilerde bozulma veya indeks/data arasındaki  

uyumsuzluk oluşuyor. 
ÇÖZÜM   * Servis bölümünden yeniden indeksleme yapılmalıdır. 
 



 

24 SEBEP  * Yeteri kadar dosya açılamıyor. 
ÇÖZÜM   * Config.sys dosyasında files çok kullanıcılı uygulamalarda kullanıcı  

sayısı ile 20'nin çarpımı olmalıdır. 
 
28 SEBEP  * Diskte yeterli boş alan kalmadığı için kayıt yapılamıyor. 
ÇÖZÜM   * Diskteki gereksiz programlar silinir. Eğer bu şekilde diskte yer  

açılamıyor ise devir yapılarak yer açılması sağlanabilir. 
 
39 SEBEP  * Muh.fiş dosyaları bozulduğu için kayıt yapılamıyor. 
ÇÖZÜM   * ETA'yı arayınız. 
 
101 SEBEP *  Diskin dolmasından veya disk üzerindeki arızadan dolayı yapılmakta  
102, 103 olan kayıt işleminin yarıda kalması ile dosya boyunun bozulması. 
ÇÖZÜM   * Yeniden indeksleme, düzelt ve boyayar programları ile data boyu  

düzeltilir. 
 
Bu hata kodları ile karşılaşıldığında eğer hatanın sebebi tespit edilip problem 
halledilemiyorsa muhakkak sisteminizin bakımı ile sorumlu ETA Yetkili Satıcısı veya ETA 
BĐLGĐSAYAR Eğitim/Destek Departmanı ile temasa geçiniz. 
 





 

ETA:MENÜ ; şirket işlemlerinizi, devir işlemlerinizi, dos işlemlerinizi ve kullandığınız tüm 
modüllerde geçerli olacak servis işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz programdır. 
 
Programınızı çalıştırdığınızda (programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için 
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı 
gelecek, bu ekranı Enter tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde 
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal 
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra 
yine Enter tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari 
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap 
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile 
değiştirebilirsiniz. Şifreyi girdikten sonra Enter tuşuna basacaksınız. Bu arada program 
bazı veri dosyalarını bulamadığı için sizi uyaracak, bu uyarılara “E” tuşuna basarak yanıt 
verecek ve ANA MENÜ ekranına ulaşmış olacaksınız. 
 
Bu aşamada karşınıza gelen ekranda (ETA Ticari Uygulama Programları Ana Menüsü) 
çalıştırabileceğiniz programların bir listesini ve bu programlara kolay ulaşım için 
basmanız gereken harf tuşlarını (parlak olarak yazılan harfler) bulacaksınız. 
 
MENÜ programında iken ALT+F1 tuşuna bastığınızda karşınıza eğitimcinizden 
talepleriniz konusunda bilgi veren bir ekran gelir. Bu ekrandaki bilgileri F4-YAZDIRMA 
tuşuna basarak yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
Bu ekrandan herhangi bir program modülünü çağırmadan önce, ekranın altında görülen 
ve birtakım seçenekleri ifade eden fonksiyon tuşlarını tanıyalım. 
 
 

ME.1.   Şirket Seçimi 
 
Bu bölüm yardımıyla tanımını yapacağınız şirketlere ait bölümlere girebilecek ve o 
şirkete ait işlemler yapabileceksiniz. 
 
F2 tuşuna bastıktan sonra ya daha önce tanımladığınız şirket kodlarından birini sisteme 
vermeniz ya da F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşuna basarak ekrandaki pencereden ok tuşları ile 
arzu ettiğiniz şirketi seçmeniz ve şirket şifresini girmeniz gerekecektir. Đlgili şirketi seçer 
seçmez bu şirketi tanımlarken belirlediğiniz program modülü seçenekleri karşınıza gelir, 
kullanılacak program modülü bu ekrandan seçilir. Modül seçerken ok tuşları 
kullanılabileceği gibi parlak yazılı harflerle işaret edilen harflere de basarak istenilen 
modüle hızlı ulaşım sağlanır ve Enter tuşuna basılarak o modüle geçilir. 
 
 
ME.2.   Şirket Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde ŞĐRKET ĐŞLEMLERĐ, YENĐ YILA DEVĐR ĐŞLEMLERĐ, TÜM 
ŞĐRKETLERE AĐT ĐŞLEMLER, ÜZERĐNDE ÇALIŞILAN ŞĐRKETE AĐT TANIMLAR, TL-
YTL ÇEVRĐMĐ ve DEVĐR DEĞERLERĐ AKTARMA Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 



 

ME.2.1.   Şirket Đşlemleri 
 
Bu bölüm ŞĐRKET AÇMA, ŞĐRKET KAPAMA, ŞĐRKET BĐLGĐLERĐ, DEFAULT ŞĐRKET 
ve ŞĐRKET LĐSTESĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
ME.2.1.1.   Şirket Açma 
 
Yeni bir şirket açmak için bu bölüm kullanılır 
 
Bu ekranda; 
 
ŞĐRKET KODU : En fazla 8 haneli şirket kodu, ACARLAR, RAN gibi; 
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ : Şirketin kısa ismi, 
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ : Şirketin uzun ismi 1.kısım, 
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ : Şirketin uzun ismi 2.kısım, 
ŞĐRKET ADRESĐ : Şirketin adresi 1.kısım, 
ŞĐRKET ADRESĐ  : Şirketin adresi 2.kısım, 
 
bilgileri doldurulur. Ekranda bulunan DOSYALARIN BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ ve 
SETUP TANIMLARININ BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ haneleri program tarafından 
otomatik olarak tanımlanır. Kullanıcı bu bölümü değiştirmemelidir. ŞĐRKET ÖZEL KODU 
sahasına açılacak şirkete ait özel kod yazılabilir, bordro ve işletmede birden fazla şirkette 
işlem yaparken bu özel koda göre işlem yapılabilir. 
 
Tanımı yapılan şirketi kayıt etmek için F2-ŞĐRKET KAYDI tuşuna basılır. “Ekrandaki 
Bilgiyi Kayıt Ediyorum Emin misiniz?” mesajına “E” cevabı verildikten sonra karşınıza 
ETA program modüllerinin listesi gelir. 
 
Bu listede kullanılacak olan program modüllerinin karşılarına "E" yazılarak F2-ŞĐRKET 
AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM tuşuna basılır, ekrana "Bu Şirkette Yukarıda Belirtilen 
Dosyalar Açılacaktır, Emin misiniz?" mesajı gelir. Daha sonra çalışmak istenilen ilk yılın 
girileceği ilk yıl girişi ekranı gelir. Bu ekranda çalışılacak tarih (yıl bazında) yazıldıktan 
sonra gelen mesaj "Evet" ile geçilir. Ekrana gelen şirket parametreleri penceresinden 
kullanılacak opsiyonlar işaretlenir, ardından gelen mesajlar uygun şekilde geçildikten 
sonra Muhasebe modülüne “E” denilmişse "Yeni Dosya Açma Đşlemi Sonunda Tekdüzen 
Hesap Planının Kendiliğinden Açılmasını Đster misiniz?" mesajı ile karşılaşılır. Eğer bu 
mesaj "Evet" ile geçilirse maliyet hesaplarında kullanılacak grubun seçileceği ekran gelir. 
Bu ekranda muhasebe hesap planı grubu tanımlanır. "2" verilirse sadece 7A'ya uyan 
hesaplar (700-789 arası), "3" verilirse sadece 7B'ye uyan hesaplar (790-799 arası) 
hesap planına dahil edilir. Bu aşama da geçildikten sonra “Bu Şirkette Çalışmak 
Đstediğiniz Türk Lirası Şeklini Belirtiniz!" şeklinde seçim ekranı gelir. Bu ekranda "1" 
verilirse TL kullanılacağı, "2" verilirse YTL kullanılacağı belirtilmiş olur. Normalde 2004 
yılı ve öncesine şirket açıldığında "1" (TL), 2005 yılı ve sonrasına şirket açıldığında "2" 
(YTL) seçilmelidir. Ancak 2004 yılındaki bir şirketi 2005 yılına devretmek amacıyla yeni 
bir şirket açılıyorsa "1" (TL) olarak açılmalı, eski şirketteki bilgilerin açılan yeni şirkete 
devir işlemi tamamlandıktan sonra yeni şirket için TL-YTL ÇEVRĐMĐ yapılmalıdır. Bu 



 

seçim ekranı geçildikten sonra gelen mesaja uygun şekilde cevap verilerek şirket açma 
işlemi tamamlanmış olacaktır. 
 
Şirket açma esnasında kullanıcı şirket adına kayıtlı olan modüller ve parametreler işaretli 
olarak gelir. Bilgisayarda yüklü olmayan bir modüle “E” yazılsa bile bu programın 
menüden daha sonra çalıştırılamadığı görülecektir. 
 
 
ME.2.1.2.   Şirket Kapama 
 
Bu bölüme girildiğinde ekrana “Bilgileri Silinerek Kapatılacak Şirket Kodunu Girin!” 
mesajı gelir 
 
Bu ekranda iptal edilecek ŞĐRKET KODU yazılır veya F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ ekranından 
seçim yapılabilir. Ekranda iptal edilecek şirkete ait şirket bilgileri görüntülenir. Şirketi iptal 
etmek için F3-ŞĐRKET ĐPTALĐ tuşu kullanılır. Ekrana gelen uyarı mesajlarına uygun 
cevaplar verilerek iptal işlemi gerçekleştirilir. Đptal edilen bu şirkete ait bütün bilgiler 
program tarafından silinir ve tekrar kurtarılması mümkün değildir. 
 
 
ME.2.1.3.   Şirket Bilgileri 
 
Bu bölümde, daha önce tanımlanmış bir şirketin bilgilerine ulaşıp bu bilgiler üzerinde 
değişiklik yapma imkanı elde edilmektedir. Normal şartlar altında tanımlamalarla ilgili 
işlem yapma ihtiyacı oluşmamakta, tipik olarak bir şirkette kullanılan program modülleri 
değiştirilmek istenirse bu bölüm kullanılmaktadır. Şirket kodu vererek ulaştığınız ilgili 
ekranda şirket bilgileri iki ekran halinde verilmekte, bir ekrandan diğerine PgUp, PgDn 
(sayfa değiştirme) tuşları ile geçilmektedir. Değişiklik işlemi yapıldıktan sonra F2-ŞĐRKET 
KAYDI tuşu ile kayıt yapılır. 
 
 
ME.2.1.4.   Default Şirket 
 
Bu seçenek ile MENÜ programı ilk çalıştırıldığında devreye girecek şirket sisteme 
tanıtılacaktır. Bu ekranda ilgili şirketin kodu verilip ENTER tuşuna basılarak veya F6-
ŞĐRKET LĐSTESĐ ekranından seçim yapılarak işlem tamamlanmış olacaktır. 
 
 
ME.2.1.5.   Şirket Listesi 
 
Bu bölümde açılmış olan şirketlerin bilgileri listeleme aralıkları ekranında bulunan 
ŞĐRKET KODU, ŞĐRKET KISA ĐSMĐ ve ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ 1-2 sahalarına göre ekrana 
veya yazıcıya listelenebilir. Ayrıca listesi alınacak şirket bilgilerine ait sahalar kullanıcı 
isteğine bağlı olarak seçilerek listelenebilir. Şirket listesi F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4-
YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya alınır. 
 



 

ME.2.2.   Yeni Yıla Devir Đşlemleri 
 
Bu bölümde çalışılan tüm modüllerin şirket olarak yıllık devir işlemleri yapılır. Bu bölüme 
girildiğinde karşınıza "Yeni Yıla Devir Yapılacak Şirket Kodunu Girin!" mesajı gelir. Bu 
mesaja devri yapılacak şirket kodu girilir (Devir yapılacak şirket kodu F6-ŞĐRKET 
LĐSTESĐ tuşu ile de seçilebilir). Şirket kodu girildikten sonra ekrana devir yapılacak şirket 
bilgileri gelir. F2-DEVĐR ĐŞLEMĐ tuşuna basarak işleme devam edilir. Ekrana gelen 
mesaja uygun cevap verilir. Ardından "Devrin Yapılacağı Yeni Şirketin Adını Girin!" 
mesajı gelir. Devrin yapılacağı yeni şirket, şirket listesinde mevcut ise F6-ŞĐRKET 
LĐSTESĐ seçeneği ile seçilir, mevcut değilse yeni ŞĐRKET KODU verilerek şirket bilgileri 
girilir ve F2-DEVĐR ĐŞLEMĐ seçeneği kullanılarak devir işlemine devam edilir (Bu 
işlemden sonra ekrana gelen mesajlara dikkatle cevap verilmesi gerekir). Ekrana gelen 
"........ Şirketindeki Bilgileri Yeni Açılacak Olan/Önceden Mevcut Olan ........ Şirketine 
Devrederek Transfer Yapmak Đstediğinizden Emin misiniz?" mesajına “Evet” cevabı 
verilir. Eğer daha önceden var olan şirketin üzerine devir yapılıyorsa "........ Şirketinde 
Bulunan Tüm Bilgiler Silinecektir Emin misiniz?" mesajına da “Evet” cevabı verilir. 
Ardından eski şirkette bulunan tüm dosyaların yeni şirkete kopyalanacağı belirtilir. Bu 
mesaja Đsteğe bağlı olarak cevap verilir. Bundan sonra "Devir Đşlemine Başlıyorum Emin 
misiniz?" mesajına “Evet” cevabı verilir ve program çalışmak istediğiniz ilk yılın 
girilmesini bekler. Çalışılacak yıl bu sahaya yazılır. Gelen mesaja “Evet” cevabı verilir. 
Ekrana "Devir Yapılacak Program Modüllerini Đşaretleyin!" mesajı ile birlikte tüm 
modüllerin isimleri gelir. Burada devir yapılacak modüllerin karşıları “E”, çalışılmayacak 
modüller “H” olarak işaretlenmelidir. Bu işlemden sonra F2 tuşu ile yeni yıla devir 
işlemine devam edilir. Gelen mesaja “Evet” cevabı verilir. Bundan sonra ekrana sırasıyla 
“E” olarak işaretlenen modüller gelir. Ekrana gelen modüllerin yıllık devir istenen tarihleri 
girilerek devir işlemine başlanır. Gelen mesajlara uygun cevaplar verilerek devir işlemi 
tamamlanır. 
 
 
ME.2.3.   Tüm Şirketlere Ait Đşlemler 
 
Bu bölümün alt-bölümlerinde tüm şirketlerde ortak olarak kullanılacak tanımlar yapılır. Bu 
bölüm BORDRO TANIMLARI, GELĐR VERGĐ DĐLĐMLERĐ, TEK DÜZEN HESAP PLANI, 
BANKA/ŞUBE TANIMLARI ve VERGĐ ĐADE DĐLĐMLERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
ME.2.3.1.   Bordro Tanımları 
 
Bu bölümde ekrana girilen muhtelif bordro sabitleri birden fazla firmaya aynı anda 
kaydedilir. Bunun için önce ekranda görülen başlıkların yanına geçerli değerler yazılır. 
F2-KAYIT tuşuna basıldığı zaman işleme alınacak şirketlerin minimum ve maksimum 
değerlerinin belirtildiği bir pencere gelir. Bu pencereden F2 tuşuyla geçilir, program şirket 
onayı istenip istenmediğini sorar, daha sonra işlem aralıklarına uyan ve bordro kullanılan 
tüm şirketlerin bordro sabitlerini bir önceki ekranda girilen değerlerle değiştirir. Böylelikle 
asgari ücret, SSK taban ve tavan değerleri gibi sık değişen rakamların birden fazla 
şirkete aynı anda kaydedilmesi sağlanmış olur. 
 



 

ME.2.3.2.   Gelir Vergi Dilimleri 
 
Bu bölümde gelir vergisinin hesaplanmasında kullanılacak matrah ve yüzde bilgileri 
yıllara göre girilir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza yılı, dönemi, tipi ve tarifesini 
girebileceğiniz bir ekran gelir. Bu ekranda dilimlerin ait olduğu yıl bilgisi “YYYY” formunda 
girilir. DÖNEMĐ sahasına; gelir vergi dilimleri bir yıl boyunca aynı olarak kalırsa “0” 
girilmelidir, yıl içinde vergi dilimlerinde herhangi bir değişiklik olursa (1998 yılında olduğu 
gibi) sırasıyla ilk 6 aylık dönem için “1”, ikinci 6 aylık dönem için “2” girilmelidir. TĐPĐ 
sahasına “1” verilirse kurumlar, “2” verilirse şahıslar için uygulanacak gelir vergi dilimleri 
girilir. TARĐFE sahasına eğer bölgelere göre farklı bir tarife uygulanıyorsa o bölgenin 
tarife numarası yazılır. Şu an için tüm Türkiye’de kullanılan tarife no 1’dir.  
 
Tüm bilgi girişleri yapıldıktan sonra karşınıza 10 ayrı dilim halinde gelir vergi matrah ve 
yüzdelerinin girileceği bir ekran gelir. Bu ekran uygun bir şekilde doldurulur ve F2-KAYIT 
tuşuna basılarak dosyaya kaydedilir.  
 
 
ME.2.3.3.   Tek Düzen Hesap Planı 
 
Bu bölüm tekdüzen hesap planı dosyası üzerinde tadilat olanağı sağlar. F2 tuşuyla 
yapılan değişiklikler kaydedilir. Bu işlemden sonra açılan her yeni şirket bu hesap planını 
kullanır. 
 
 
ME.2.3.4.   Banka/Şube Tanimları 
 
Bu bölüm, şirketin çalışmış olduğu bankaların tanımlanması için düzenlenmiştir. 
Buradaki ön çalışma ile amaç, müşterilerden alınan çeklerin üzerindeki barkod kodları 
okutularak barkod makinası yardımı ile sisteme otomatik olarak kaydının yapılmasıdır. 
 
 
ME.2.3.5.   Vergi Đade Dilimleri 
 
Bu bölümde 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye uygun olarak 
ücretlilerin vergi iade hesaplamasında kullanılacak vergi iade dilimleri girilir. 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza vergi iade dilimlerinin girileceği yılı girebileceğiniz bir 
ekran gelir. Bu ekranda dilimlerin ait olduğu yıl bilgisi "YYYY" formunda girilir. 
 
Yıl girişi yapıldıktan sonra karşınıza 10 ayrı dilim halinde vergi iade matrah ve 
yüzdelerinin girileceği bir ekran gelir. Bilgi girişi yapılırken getirilen fatura tutarı aralığına 
göre iade yüzdeleri belirtilir. 
 
Not:  Vergi iade dilimleri, 2004 yılı için de dahil olmak üzere YTL olarak girilmelidir. 
 
Bu ekran uygun bir şekilde doldurulur ve F2-KAYIT tuşuna basılarak dosyaya kaydedilir. 
 
 



 

ME.2.4.   Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar 
 
Bu bölümün alt-bölümlerinde yapılan tanımlamalar sadece üzerinde çalışılan şirket 
tarafından kullanılır. Bu bölüm ENTEGRASYON TABLOSU, ĐSKONTO TABLOSU, 
ĐŞYERĐ BĐLGĐLERĐ ve ĐŞYERĐ PARAMETRELERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
ME.2.4.1.   Entegrasyon Tablosu 
 
Bu bölümde ENTEGRE çalışacak hesaplar tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde ekrana 
"Entegrasyon Dosya Đsmini Girin!" mesajı gelir. Eğer entegrasyon dosyası bir tane ise 
aktif olarak "entegre.dat" dosyası yazılı olarak ekrana gelir. 
 
Yeni bir entegre tanımı yapmak için bu sahaya dosya ismi yazılır ve Enter tuşuna basılır. 
Daha önceden tanımlanmış entegre dosyası üzerinde değişiklik yapılacaksa F6-DOSYA 
SEÇĐMĐ tuşuna basarak mevcut entegrasyon dosyaları ekrana çağrılır. Işıklı çubuğu ok 
tuşları ile hareket ettirerek arzu edilen dosyanın üzerine getirip ENTER tuşuna basarak 
bu dosyaya ulaşılmış olunur. 
 
Entegrasyon tablosu bölümü kendi içinde GENEL ĐRTĐBATLAR, BANKALAR, 
ÇEK/SENET POZĐSYONLARI ve ENTEGRASYON DOSYA TABLOSU Alt-Bölümlerine 
ayrılır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim. 
 
 
ME.2.4.1.1.   Genel Đrtibatlar 
 
Bu bölümde ETA:ENTEGRE Ticari Sisteminde kullanılacak entegrasyonla ilgili irtibat kod 
bilgilerinin bir kısmı verilmektedir. Bu bölüm toplam beş ekranlık bilgi ihtiva etmekte olup 
PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak ekranlar seçilir. 
 
Đlk ekranda ALIŞ FATURASI ve SATIŞ FATURASI başlıkları bulunur. Başlıkların altında 
bulunan Ambalaj, Nakliye, Sandık/Pul, Kalem Đskontoları, Đskonto-1, Đskonto-2, KDV, 
KDV Alış Đskontosu ve KDV Tevkifatı sahalarının karşılarına muhasebe hesap planında 
tutulan hesap kodları yazılır, kullanılmayan haneler boş bırakılır. 
 
Đkinci ekranda ALIŞ ĐADE FATURASI ve SATIŞ ĐADE FATURASI başlıkları bulunur. Eğer 
iade işlemleri sırasında farklı alış ve satış hesapları kullanılmıyorsa, birinci ekranda 
girilen alış faturasındaki muhasebe kodları bu ekrandaki SATIŞ ĐADE FATURASI başlığı 
altında bulunan aynı isimli sahalara girilir, aynı şekilde satış faturasındaki muhasebe 
kodları da bu ekrandaki ALIŞ ĐADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli 
sahalara girilir. 
 
Üçüncü ekranda STOK ve CARĐ modüllerinin entegre tanımı yapılır. STOK 
entegrasyonunun doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse STOK ENTEGRASYONU 
opsiyonuna "K”, eğer entegrasyonun muavin hesaba yapılması istenirse "M" harfi yazılır. 
Aynı şekilde CARĐ ENTEGRASYONU için de ilgili sahalara "K" veya “M” ibareleri konur. 
Buna bağlı olarak stok entegrasyonu "K" ise stok kebir entegrasyonunun SATIŞ KEBĐR 



 

KODU'na muhasebe hesap planında bulunan MAL SATIŞ HESABI’nın kodu, ALIŞ 
KEBĐR KODU'na da MAL ALIŞ HESABI’nın kodu yazılır. 
 
Stok entegrasyonu "M" ise stok muavin entegrasyonunun SATIŞ KOD ÖN TAKISI'na ve 
ALIŞ KOD ÖN TAKISI'na MAL ALIŞ ve MAL SATIŞ HESABI'nın kodları yazılır. Buraya 
yazılan kodlara kartlardaki muhasebe kodları eklenerek bu hesap çalışır. 
 
Yine aynı şekilde cari entegrasyonu "K" ise cari kebir entegrasyonunun MÜŞTERĐ ve 
SATICI KEBĐR KODU'na muhasebe hesap planında bulunan SATICILAR HESABI ve 
MÜŞTERĐLER HESABI'nın kebir kodları yazılır. Cari entegrasyonu "M" ise cari muavin 
entegrasyonunda MÜŞTERĐ ve SATICI ÖN TAKISI'na muhasebede bulunan 
MÜŞTERĐLER ve SATICILAR ™HESABI’nın ön takı kodları yazılır. 
 
Dördüncü ekranda ise ÇEK/SENET modülünden MUHASEBE’ye ve CARĐ’ye entegre 
kayıt yapılırken kullanılan hesap kodları ve muhtelif işlem parametreleri tanımlanır. 
 
Burada belirtilen sahaların karşılarına muhasebe hesap kodları yazılır. Sahaların 
karşılarında bulunan DETAY [E/H] sütununa dikkat edilmesi gereklidir. Bu sütuna "E" 
değeri verilecek olursa, muhasebe entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili kesilecek 
muhasebe fişlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar muhasebe kalemi 
gelecektir. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde elde edilen mahsup 
fişinde detay dört satır halinde alınacaktır. Ancak buna karşın DETAY ”H” verilirse girişi 
yapılan çeklerin toplamı tek satırda detaysız olarak yer alacaktır. 
 
Son ekranda ise faturada birden fazla KDV kullanılması durumunda ve farklı KDV 
oranları için farklı muhasebe hesaplarının çalışması istenirse, kullanılacak hesap kodları 
belirtilir. Bu ekranda farklı KDV oranları başlıkları bulunur. Bu başlıkların altındaki 
sahalara KDV oranları ve muhasebe hesap planında karşılık gelen hesap kodları yazılır. 
 
Bu ekrandaki hesapların çalışması için ilk ekrandaki KDV hanelerinin boş bırakılması 
gerekmektedir. Yani firmada yapılan işlemlerde tek KDV varsa ilk ekran doldurulur, farklı 
KDV hesapları varsa burası doldurulur. 
 
Đşlemler bu şekilde tamamlandıktan sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. Tüm ekranlarda F6-
KART/HESAP LĐSTESĐ tuşu kullanıldığında ekrana bir pencere gelir. Listeleme için bir 
ön değer girilir, Enter tuşuna basıldığı zaman ekrana hesap listesi gelir. Işıklı çubuk 
hareket ettirilerek istenilen kodun üzerine getirilip Enter tuşuna basılarak bu karta ulaşılır, 
kartın kodu ekrana kopyalanır. 
 
 
ME.2.4.1.2.   Bankalar 
 
Bu bölümde ENTEGRE modüller tarafından kullanılacak banka bilgileri yer almaktadır. 
Bu bölüm kendi arasında BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ve BANKA KREDĐ/TEMĐNAT 
KODLARI olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölümde de işletmenin kullandığı banka 
hesapları için birer BANKA KODU tanımlanmakta, muhasebe hesap planında karşılık 
gelen ilgili hesapların tanımları verilmektedir. 
 
 



 

BANKA CAR Đ / TAHSĐL KODLARI  
Bu bölümde işletmenin kullanacağı banka hesapları için birer banka kodu, banka adı, 
şubesi ve hesap nosu tanımlanır. Firma çek çıkışı sırasında çek nolarının otomatik 
olarak ekrana gelmesi isteniyorsa firma çekleri ön takısı ve çek no sahaları doldurulur. 
Banka hesaplarının takibi MUHASEBE modülünde tutulduğu gibi aynı zamanda cari 
hesap kartlarında da tutulabilir. Bankaların CARĐ modülünde açılan cari kart kodu, CARĐ 
HESAP CARĐ PROGRAM KODU hanesine gerekirse yazılabilir. 
 
Genel irtibatlar bölümünde olduğu gibi DETAY[E/H] sorusuna isteğe göre cevap verilir. 
Muhasebe hesap planında açılmış olan borç çekleri hesabı, BORÇ ÇEKLERĐ 
MUH.PROG.HESAP KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Muhasebedeki 
Banka Cari Hesabı kodunda bulunan aynı bankanın muhasebe kodu, CARĐ HESAP 
MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Son olarak yine aynı 
bankanın Muhasebe Hesap Planı'ndaki Tahsil Senetleri Hesabında bulunan muhasebe 
program kodu, TAHS.SENETLERĐ MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Yine detay 
sütunu belirtilir. 
 
Banka tanımlarına bir örnek vermek gerekirse; AKBANK ÇOBANLI şubesinde 1345 nolu 
bir cari hesabımız olduğunu varsayalım. Bu hesap için BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI 
ekranında bir satır tanımlayacak, BANKA KODU olarak uygun bir kısaltma örneğin AK-
1345 veya AK-ÇOBAN kullanacağız. Bu hanenin hemen yanına bu hesapla irtibatlı 
olarak cari hesap programımızda bir cari hesap kartı takip edilecekse, bu cari kartın kodu 
buraya yazılacaktır. Bu cari hesap kartının kodunun da AKBANK-1345 olduğunu 
varsayalım. Aynı satıra devam edecek olursak bu bankanın muhasebedeki hesap 
kodunu ve bu hesaba tahsil için senet veriyorsak ilgili Tahsil Senetleri Hesabının yine 
Muhasebe Kodunu belirleyeceğiz. Bankanın Muhasebe Kodunun 102 001 ve ilgili Tahsil 
Senetleri Hesabının da 121 004 olduğunu kabul edersek bu örnekte yapılan tanım 
ekranda şu şekilde görünecektir; 
 
AK-1345  AKBANK-1345   102 001    121 004 
 
Bu bölümde tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tüm tanımlar kayıt edilir.  
 
BANKA KRED Đ / TEMĐNAT KODLARI  
Aynen Banka Cari Hesaplarında olduğu gibi doldurulacaktır. Tek farkı bu bölümde Cari 
programında çalışacak paralel bir cari hesap kartı tanımlanması söz konusu 
olmamaktadır. KREDĐ HESABI sütununa, Banka Kredileri Hesabının alt hesabı olarak 
açılan bankaların muhasebe hesap kodları yazılır. DETAY [E/H] sorusu yine isteğe bağlı 
olmak üzere cevap verilir. TEMĐNAT SENETLERĐ sütununa ise Muhasebe Hesap 
Planında yer alan Teminat Senetleri Hesabı'nın alt hesabı olarak açılan bankaların 
muhasebe hesap kodu yazılır. Detay sütunu belirtilir. 
 
 
ME.2.4.1.3.   Çek/Senet Pozisyonları 
 
Bu bölümde takibi yapılan çek/senetlerle ilgili, sistemde öngörülen pozisyon kodlarına 
ilave kodların tanımlanması imkanı verilmiştir. ÇEK/SENET programının el kitabında da 
izah edildiği gibi çek/senet pozisyonları, çek ve senetlerin takibatı sırasında çek veya 



 

senedin o an bulunduğu durumu belirlemek için kullanılan bir parametredir. Örneğin; bir 
çek sisteme portföy pozisyonu ile gelir daha sonra bu pozisyon ciro vb. şeklinde değişir. 
 
Sabit pozisyonlar haricinde başka bir çek veya senet kodu (pozisyonu) gerek görülürse 
ÇEK POZĐSYONLARI ve/veya SENET POZĐSYONLARI bölümlerinde tanımlanır. 
 
ÇEK POZĐSYONLARI 
Bu bölüm, çekin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin; 
müşteriden alınan çek portföy pozisyonu ile işleme girer, daha sonra bir satıcıya 
verildiğinde ise ciro olarak işlem görür, böylece işlemlere devam edilir, ancak bir önceki 
ekranda belirlenen sabit kodların dışında bir işlem yapılması gerekirse o zaman bu 
ekranda belirtilen kodlardan (pozisyonlar) bir tanesi seçilebilir. Verilen bu koda karşılık 
gelen muhasebe hesap kodu, ekrandaki MUHASEBE KODU hanesine yazılır. 
 
SENET POZĐSYONLARI 
Senet pozisyonları da senedin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. 
Đşlem biçimi çek pozisyonları ile aynı şekilde kullanılır. 
 
SAB ĐT POZĐSYONLAR 
Bu bölümde çek/senet takibinde kullanılan pozisyonların kodları yer alır.Bu kodlar isteğe 
bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak yaptıkları işlem değişmez. 
 
Portföy, ciro, tahsil gibi standart pozisyon kodları SABĐT POZĐSYONLAR seçeneğinde 
tanımlanmış olarak gelmekte ve bu pozisyonlarla birlikte GENEL ĐRTĐBATLAR 
bölümünde verilen Muhasebe Hesap Kodları çalışmaktadır. Đstenilirse bu pozisyon 
tanımları değiştirilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, portföye çek girişinde sistemde 
SABĐT POZĐSYONLAR bölümünde öngörülen portföy pozisyonu değil de örneğin KASA 
pozisyonunun kullanılması isteniyorsa bu pozisyonun SABĐT POZĐSYONLAR bölümünde 
tanımlanması gerekmektedir. Sabit pozisyonlar ekranı; MÜŞTERĐ ÇEK POZĐSYONLARI, 
FĐRMA ÇEK POZĐSYONLARI, MÜŞTERĐ SENET POZĐSYONLARI ve FĐRMA SENET 
POZĐSYONLARI olarak dört bölümde incelenir. Bu başlıklar altında yer alan sahalara 
pozisyon kodları tanımlanır. Buraya yazılan kodlardan yapılmakta olan işlemle ilgili olanı 
Çek/Senet modülü tarafından okunarak çek/senet kartlarındaki pozisyonların en altına 
yazılır. 
 
 
ME.2.4.1.4.   Entegrasyon Dosya Tablosu 
 
Bu bölüm, bir şirkette birden fazla bulunan entegrasyon dosyalarının isimlerini saklar. Bu 
bölüme girildiğinde ekrana "Entegrasyon Dosya Seçiminde Kullanılacak Dosya Đsimlerini 
Giriniz" mesajı gelir. Burada entegrasyon dosya isimleri tanımlanır ve F2 tuşu ile 
kaydedilir. 
 
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinin ENTEGRE kullanılmaları halinde çeşitli ticari 
işlemler değişik program modüllerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıda, kullanılan 
modüllere göre işlemlerin hangi modüllerden yapılması gerektiğini gösteren bir tablo 
bulacaksınız. 
 



 

ME.2.4.2.   Đskonto Tablosu 
 
Đskonto tablosu kapsam olarak oldukça geniş tutulmuştur. Cari hesaplar 120 farklı gruba 
ayrılmış olup, her grup için 600 ayrı stok grubu belirleme imkanı getirilmiştir. Her kategori 
için ise ayrıca beş ayrı iskonto oranı tanımlama olanağı getirilmiştir. Stok ve cari kartların 
ait oldukları iskonto kategorileri kartlardaki 1 No'lu Özel Koda bağlı olarak seçilmektedir. 
Tablomuz yakından incelenecek olursa belli bir cari hesap özel koduna ve yine belli bir 
stok özel koduna bağlı olarak yukarıdan aşağıya dizilmiş beş ayrı iskonto oranı 
tanımlama olanağının verildiği görülecektir. Fatura kesilirken belli bir müşteri iskonto 
gurubuna ve belli bir mal iskonto grubuna göre iskonto hanesine *1, *2,.. *5 verilerek 
tabloda tanımlı iskonto oranlarından istenilen uygulanabilmektedir. 
 
Đskonto tablosunun bir diğer özelliği ise sadece stok kartlarına veya cari kartlarına bağlı 
olarak çalışabilmesidir. Örneğin, iskonto sistemimizde sadece cari kartlara göre farklı 
iskonto uygulanmaktadır ve bu oran satılan malın cinsine göre değişmemektedir. Böyle 
bir durumda tablomuzda Stok Özel Kodları bölümü boş bırakılacak ve programımız 
iskonto tablosunun sadece birinci yatay bölümü olan ilk beş iskonto satırını Cari Kart 
Özel Kodlarına bağlı olarak kullanacaktır. Aynı durumun tersinde ise sadece satılan mal 
bazında iskonto yapılacak, cari kart bazında ayrım uygulanmayacaksa bu defa Cari Kart 
Özel Kodları doldurulmayacak ve programımız bu kez en soldaki sütun üzerinde 
belirlenen iskonto oranlarını Stok Özel Kodlarına bağlı olarak kullanacaktır. 
 
Đskonto tablosunun çeşitli bölgelerine ulaşmak için PgUp, PgDn, Home ve End tuşları 
kullanılacaktır. 
 
 
ME.2.4.3.   Đşyeri Bilgileri 
 
Bu bölümde işyeri ile ilgili adres ve benzeri sabit bilgiler tanımlanır. Ekranda dört sayfa 
halinde görüntülenir. Birinci sayfada genel bilgiler ve gelir vergisi ile ilgili sahalar, ikinci 
sayfada kimlik bilgileri ve açıklama girilebilecek sahalar, üçüncü sayfada iş ve ev adresi 
bilgileri, son sayfada da beyannameyi veren ve hazırlayan kişiye ait bilgiler yer alır. 
 
 
ME.2.4.4.   Đşyeri Parametreleri 
 
Bu bölümde üzerinde çalışılan şirkete ait Yeni Türk Lirası ile ilgili parametreler 
tanımlanır. Ayrıca TL veya YTL olmak üzere farklı bir para birimi ile çalışılan bir şirkete 
ait kapanış fişi veya kapanış mizanından çalışılan şirket içerisinde açılış fişi 
oluşturulması esnasında borç ve alacak toplamları arasında oluşabilecek olumlu veya 
olumsuz fark tutarının işleneceği hesap kodları belirtilir. 
 
Yeni Türk Lirası Đle Çalışma 
Üzerinde çalışılan şirkette YTL kullanılıp kullanılmadığı takip edilir. Yeni şirket açılışında 
belirtilen TL veya YTL para birimine göre bu saha program tarafından düzenlenir. Ayrıca 
TL-YTL ÇEVRĐMĐ işlemi sonrası program tarafından otomatik olarak "E" yapılır. Bu 
parametreye, bilgi kayıplarına yol açabileceğinden zaruri olmadıkça kullanıcı tarafından 
müdahale edilmemelidir. 



 

Tutarda Kuru ş Hane No [0-9] 
Tutar (Toplam) sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Fiyatta Kuru ş Hane No [0-9] 
Fiyat sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Dövizde Kuru ş Hane No [0-9] 
Döviz sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Olumlu/Olumsuz Muhasebe Fark Hesabı 
TL veya YTL olmak üzere farklı bir para birimi ile çalışılan bir şirkete ait kapanış fişi veya 
kapanış mizanından çalışılan şirket içerisinde açılış fişi oluşturulması esnasında borç ve 
alacak toplamları arasında oluşabilecek olumlu veya olumsuz fark tutarının ek bir satırda 
işleneceği hesap kodları belirtilir. Oluşturulan açılış fişinde borç toplamı fazla ise olumlu 
fark hesabı alacaklı olarak çalıştırılır, alacak toplamı fazla ise olumsuz fark hesabı borçlu 
olarak çalıştırılır. 
 
Kdv Matrahında Yuvarlama 
Bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV 
hesaplaması yaparken KDV matrahını bulduktan sonra belirtilen ondalık hane sayısına 
göre yuvarlama işlemi yapar KDV tutarını yuvarlama sonrası değeri kullanarak hesaplar. 
Parametreye H verilirse ise matraha yuvarlama işlemi yapılmadan KDV tutarı hesaplanır. 
 
Kdv Matrahında Gruplama 
Bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV 
hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları 
ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları 
toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her 
satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam kDV tutarı bulunur. Đki yöntem arasında 
girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir. 
 
 
ME.2.5 .   TL-YTL Çevrimi 
 
Bu bölümde belirtilen listeleme aralıklarına uyan şirketlere ait veri dosyalarındaki TL 
değerleri YTL'ye çevrilir. Çevrim işlemi fiyat ve tutar sahalarındaki ilgili değerlerden altı 
sıfır atılarak gerçekleştirilir. 
 
Daha önce YTL'ye çevrilmiş bir şirketin veya YTL kullanılan bir şirketin çevrim işlemine 
kesinlikle dahil edilmemesi gerekir. Çevrim işlemi sonucu oluşan yeni verilerden 
hareketle geri dönmek kesinlikle mümkün olmadığından işlem öncesi mutlaka YEDEK 
ALINMALIDIR. 
 
Đşleme başlamadan önce 1. değer ve 2. değer şirket bilgisi aralıkları belirtilebilir. 
 
Tutarda Kuru ş Hane No [0-9] 
Yeni oluşacak tutar (toplam) sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısı belirtilir. 
 



 

Fiyatta Kuru ş Hane No [0-9] 
Yeni oluşacak fiyat sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısını belirtilir. 
 
Dövizde Kuru ş Hane No [0-9] 
Döviz sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısı belirtilir. 
 
Transfer Kontrolü [E/H/S] 
YTL'ye çevrilecek şirketlerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Bu parametreye "E" 
verilirse şirketlerin kontrolü yapılır ve daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL olarak 
açılmış şirketler çevrim işlemine katılmaz. "H" verilirse şirketlerin kontrolü yapılmaz ve 
daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL olarak açılmış şirketler tekrar çevrim işlemine 
katılır. "S" verilirse şirketlerin kontrolü yapılır ve daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL 
olarak açılmış bir şirket bulunursa, bu şirket için tekrardan çevrim işlemi yapılıp 
yapılmayacağına dair kullanıcının onayı alınır. 
 
Şirket Onayı [E/H] 
Bu parametreye "E" verilirse listeleme aralıklarına uyan her şirket için çevrim işleminin 
yapılıp yapılmayacağına dair kullanıcının onayı alınır. "H" verilirse şirketler için 
kullanıcının onayı alınmaz. 
 
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-ĐŞLEM tuşu ile TL-YTL 
çevrim işlemi başlatılır. 
 
 
ME.2.6.   Devir Değerleri Aktarma 
 
Bu bölümde bir şirketteki stok ve cari kartlarına ait devir değerleri istenilen başka bir 
şirkete aktarılır. Yeni yıla geçişte, devir bakiyeli olarak yeni şirkete devir işlemi 
yapıldıktan sonra eski şirketteki devir değeri olarak kullanılmış dönem sonu bakiyelerinde 
bir değişiklik olduğu takdirde yeni şirketteki devir değerleri anlamsız hale gelecektir. Đşte 
bu değişen devir değerlerinin yeni şirkete aktarılarak bakiyelerin güncellenmesi amacıyla 
bu işlem kullanılır. Stok ve Cari kartlarının bakiyesiz olarak yeni şirkete aktarılıp yeni 
şirkette çalışmaya başladıktan bir süre sonra, eski şirketteki gerçek dönem sonu 
değerleri tespit edildiğinde bu değerlerin devir değeri olarak yeni şirkete aktarılması için 
de bu işlem kullanılır. 
 
Eski şirketteki devir değerlerini yeni şirkete aktarabilmek için ilk olarak eski şirketteki 
bilgiler ara bir şirkete devredilir. Devir işlemi sonrası ara şirkette oluşan devir değerleri de 
bu bölümden yeni şirkete aktarılır. Đşlem sonrası istenirse ara şirket iptal edilebilir. 
 
Aktarım esnasında kaynak şirket ile hedef şirkete ait TL veya YTL çalışma şekli program 
tarafından kontrol edilir. Şirketler farklı para birimi ile çalışıyorlarsa aktarma işlemi 
esnasında TL-YTL veya YTL-TL çevrim işlemi otomatik olarak yapılır. 
 
Kaynak Şirket 
Devir değerlerinin alınacağı kaynak şirket (ara şirket) kodu ve bu şirkete ait bilgilerin 
bulunduğu bölüm belirtilir. Şirket kodu belirtildiğinde ilgili bölüm program tarafından 
PATH/YOL sahasına otomatik olarak taşınır. F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu ile de şirket 
seçimi yapılabilir. 



 

Hedef Şirket 
Devir değerlerinin aktarılacağı hedef şirket (yeni şirket) kodu ve bu şirkete ait bilgilerin 
bulunduğu bölüm belirtilir. Şirket kodu belirtildiğinde ilgili bölüm program tarafından 
PATH/YOL sahasına otomatik olarak taşınır. F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu ile de şirket 
seçimi yapılabilir. 
 
Stok Kartları 
Bu sahaya "E" verilirse stok kartlarına ait devir değerleri kaynak şirketten hedef şirkete 
aktarılır. "H" verilirse aktarılmaz. 
 
Cari Kartları 
Bu sahaya "E" verilirse cari kartlarına ait devir değerleri kaynak şirketten hedef şirkete 
aktarılır. "H" verilirse aktarılmaz. 
 
Olmayan Kartları Aç 
Bu sahaya "E" verilirse aktarım esnasında kaynak şirkette mevcut olup da hedef şirkette 
mevcut olmayan stok ve/veya cari kartları program tarafından otomatik olarak hedef 
şirkete ilave edilir. 
 
Gerekli bilgiler belirtildikten sonra F2-Devir Aktarma tuşu ile işlem başlatılır. 
 
 
ME.3.   DOS Đşlemleri 
 
Bu bölümün çalışabilmesi için mutlaka AUTOEXEC.BAT dosyasında, DOS komutlarının 
bulunduğu bölüm PATH komutunda tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde disket 
hazırlama, yedekleme, geri yükleme ve sistem tarihini/saatini belirleme işlemlerini 
yapabileceksiniz. Ayrıca KOMUT TANIMLARI bölümüne girerek yukarıda adı geçen 
işlemlere ait komutları kendiniz tanımlayabileceksiniz. 
 
 
ME.3.1.   Disket Hazırlama 
 
Bilindiği üzere yeni disketler paketlerinden çıkarıldığı gibi bilgi kaydı için kullanılamaz, bir 
defaya mahsus olmak üzere disket hazırlama işlemine tabi tutulmalıdır. F2-DĐSKET 
HAZIRLAMA seçeneği yardımı ile dallanacağınız bu bölümde, yedekleme yapılacak 
disketlerin hazırlanması işlemi yapılır. Bu ekranda disket hazırlama ile ilgili kısa bilgi 
bulunur ve "Disket Hazırlama Đşlemine Başlayacak mısınız?" mesajı yer alır. Bu mesaja 
“E” yazılır ve program disketi ilgili sürücüye takılarak ENTER tuşuna basılır. Bu işlemle 
beraber disket hazırlama işlemine başlanır. Đşlem sonunda disket tipinin kapasitesi ve bu 
diskette elde edilen kapasite ekranda görüntülenir. 
 
Eğer başka bir disket daha hazırlanacaksa yeni disket takılıp “E” ve Enter tuşuna basılır. 
Disket hazırlama işlemi bittikten sonra ekrana çıkan mesaja “H” yazılarak programa geri 
dönülür. 
 
Disket hazırlama ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus, hazırlanacak disketlerin 
disket sürücüsünün kapasitesine tam uyumlu olmasıdır. Bazı disket sürücülerinde, 



 

normal kapasitesinde kullandığı disketler dışında düşük kapasiteli disketler de 
kullanılabilir. Program içinde bu tür sürücülerde düşük kapasiteli disketlerin hazırlanması 
için kullanılan uygun komut F8-KOMUT TANIMLARI seçeneğinde tanımlanır. 
 
 
ME.3.2.   Yedekleme 
 
Yedekleme için ise aynı menüden F3-YEDEKLEME seçeneği kullanılacaktır. Bu işleme 
başlamadan önce işlemin yarıda kalmaması için yeterli sayıda disket hazırlanmış olması 
gerekmektedir. 
 
 
ME.3.2.1.   Hard Diski Yedekleme 
 
Bu seçenekle adından da anlaşıldığı gibi bilgisayarın diskinde bulunan tüm bilgi ve 
programlar yedeklenir. Bu bölüme girildiğinde hard diskin yedekleneceğine dair mesaj 
ekranı ile karşılaşılır. Yedekleme yapılacak disketi sürücüye taktıktan sonra ekrandaki 
mesaja “Evet” yazılır. Bu durumda hard diski yedekleme işlemine başlamak için ENTER 
tuşuna basılır ve yedekleme işlemi başlatılır. Yedekleme işleminde ilk disket 
yedeklendiğinde sırasıyla 2, 3, 4... disketler takılarak yedekleme işlemine sonuna kadar 
devam edilir. Bu işlem genelde hard disk komple silineceği zaman veya hard disk 
değiştirileceği zaman kullanılabilir. 
 
 
ME.3.2.2.   Bütün Ticari Sistemi Yedekleme 
 
Bu seçenekle sadece ETA Ticari Sisteminin yüklü olduğu bölümdeki programlar ve bu 
bölümün altında açılmış alt bölümlerdeki şirket bilgileri yedeklenir. Bu seçeneğin özelliği 
tüm şirketleri ve ETA programlarını toplu olarak yedeklemesidir. Yedekleme işlemi hard 
diski yedekleme bölümünde olduğu gibi kullanılır. 
 
 
ME.3.2.3.   Şirket Yedekleme 
 
Bu seçenek ile sadece şirket bazında yedekleme işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde 
yedeklenecek şirketin kodu yazılır ve ENTER tuşuna basılarak F2-YEDEKLEME ĐŞLEMĐ 
tuşu ile şirket yedekleme işlemine başlanır. Ardından yedekleme işlemine başlanacağına 
dair ekrana mesaj gelir. Bu mesaja “E” yazılarak yedekleme işlemine başlanır ve 
yukarıda olduğu gibi devam edilir. 
 
 
ME.3.3.   Geri Yükleme 
 
Yedekleme işleminin yapıldığı disketlerin herhangi bir durumda yeniden geri yükleme 
işlemi bu bölümden yapılır. Bu bölüm de yedekleme işleminde olduğu gibi HARD DĐSKĐ 
GERĐ YÜKLEME, BÜTÜN TĐCARĐ SĐSTEMĐ GERĐ YÜKLEME ve ŞĐRKET GERĐ 
YÜKLEME olmak üzere üç bölüme ayrılır. Geri yükleme işlemi aynı YEDEKLEME 



 

işleminde olduğu gibi kullanılır. Yedek disketleri hangi bölümden yedek alınmışsa GERĐ 
YÜKLEME bölümünde de aynı bölümden geri yüklenmesi gereklidir. 
 
 
ME.3.3.1.   Hard Diski Geri Yükleme 
 
Bu seçenekle adından da anlaşıldığı gibi Hard Diski Yedekleme bölümünden alınan 
yedeklerin (bilgi ve programların) hard diske geri yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir. F2 
tuşu ile bu bölüme girildiğinde ekrana geri yükleme işlemine başlanacağına dair mesaj 
gelecektir. Bu mesaja “Evet” yazdıktan sonra 1.yedek disketini sürücüye takıp ENTER 
tuşuna basınız. 1. Disket bitiminde program 2. disketi ve sonraki disketleri sırası ile 
sürücüye takmanızı ister ve geri yükleme işlemi tamamlanır. 
 
 
ME.3.3.2.   Bütün Ticari Sistemi Geri Yükleme 
 
Bu seçenekle sadece ETA Ticari Sisteminin yedeklenmiş olduğu yedek disketlerinin geri 
yükleme işlemi gerçekleştirilir. Geri yükleme işlemi aynı HARD DĐSKĐ GERĐ YÜKLEME 
başlığı altında anlatıldığı gibi yapılır. 
 
 
ME.3.3.3.   Şirket Geri Yükleme 
 
Bu seçenek ile sadece şirket bazında yedeklenen disketlerin geri yüklenmesi işlemi 
yapılır. Bu bölüme girildiğinde geri yüklemesi yapılacak şirketin kodu yazılır ve ENTER 
tuşuna basılarak F2-GERĐ YÜKLEME ĐŞLEMĐ tuşu ile şirket geri yükleme işlemine 
başlanır. Ardından geri yükleme işlemine başlanacağına dair ekrana mesaj gelir. Bu 
mesaja “Evet” yazılarak geri yükleme işlemine devam edilir. 
 
 
ME.3.4.   Tarih/Saat 
 
F5-TARĐH ve F6-SAAT bölümlerinden sisteme ait tarih ve saat bilgileri düzeltilir. 
 
 
ME.3.5.   Konfigürasyon 
 
Bu tuşa basıldığı zaman program, program konfigürasyonu ile ilgili tüm bilgileri ekrana 
döker, “o” tuşuna basılırsa bir önceki menüye dönülür, 1 tuşuna basılırsa yazıcıdan 
döküm alınır. Bu bölümün çalışması için KOMUT TANIMLARI bölümündeki PROGRAM 
KONFĐGÜRASYONU sahasına “konfgos7” yazılmalıdır. 
 
 
ME.3.6.   Komut Tanımları 
 
Disket hazırlama, yedekleme, geri yükleme, tarih ve saat işlemlerinde kullanılacak 
komutlar bu bölümden tanımlanır. Komut tanımları sırasında herhangi bir disk bölümünü 



 

(şirketi) belirtmek için $p parametresi kullanılır. Tanımlama işlemi bittikten sonra F2-
KAYIT tuşu ile bilgiler kayıt edilir. 
 
 
ME.4.   Servis Đşlemleri 
 
Bu bölümde ŞĐFRE DEĞĐŞĐKLĐĞĐ, YAZICI TANIMLARI, PATH TANIMLARI, ORTAK 
TANIMLAR, RENK TANIMLARI ve KULLANICI TANIMLARI olmak üzere sistemin bakımı 
ile ilgili fonksiyonlar yer almaktadır. Programların kendine özgü servis fonksiyonları 
kullanım kitaplarının ilgili bölümlerinde yer almakta, modüllere ortak fonksiyonların 
açıklamaları ise aşağıda yer almaktadır. 
 
 
ME.4.1.   Şifre Değişikli ği 
 
Bu bölüm ANA/MENÜ ŞĐFRELERĐ ve ŞĐRKET ŞĐFRELERĐ olmak üzere iki bölüme 
ayrılır. 
 
 
ME.4.1.1.   Ana/Menü Şifreleri 
 
Bu bölümde firma yetkilisine ait ana (master) şifre ve şirket seçmeye kadar kullanılan 
menü şifreleri tanımlanır. Programa ana şifre ile girildiğinde programın her bölümüne 
rahatlıkla ulaşılabilir. 
 
ME.4.1.2.   Şirket Şifreleri  
 
Şirket bazında şifreleme yapılan bu bölüme girildiğinde program şifreleme yapılacak 
şirket kodunun girilmesini bekler. Bu ekranda şifrelenecek şirket kodu girildikten sonra 
karşınıza ŞĐFRE ADLARI ve ŞĐFRE TANIMLAMALARI olmak üzere iki ayrı bölüm gelir. 
 
 
ME.4.1.2.1.   Şifre Adları 
 
Bu bölüm seçildiğinde karşınıza ilgili şirkete ait 10 ayrı şifre tanımlama ekranı gelir. Bu 
ekranda tanımlanan şifre adları sadece tanımlanan şirkete ait olup diğer şirketlerde 
çalışmaz, diğer şirketler için de ayrıca tanım yapılması gereklidir. Tanımlanan şifre adları 
ŞĐFRE TANIMLAMALARI bölümünde kullanılır. 
 
 
ME.4.1.2.2.   Şifre Tanımlamaları 
 
ŞĐRKET ŞĐFRELERĐ bölümünde tanımlanan şifre adları bu bölümde sadece seçilen 
şirket ve şifre için geçerlidir. Diğer şirket ve şifre için ayrıca şifre tanımlanması gereklidir. 
Bu bölüme ilk girildiğinde şirket şifreleri bölümünde tanımlanan şifrelerden geçerli olacak 
şifre nosu girilir ve ENTER tuşuna basılır. Böylece bu tanımlanan şifre adının geçerli 
olacağı bölümler ekranda “E” yazılarak işaretlenir. Her ekranda bir modül ve bölümleri 



 

bulunur. Diğer modül ve ilgili bölümleri şifrelemek için PgUp ve PgDn tuşları kullanılır. 
Şifre ve yetki tanımlarını düzenlemek üzere bu bölüme girebilmek için programa SĐSTEM 
ŞĐFRESĐ ile girilmesi gereklidir. Sistem şifresine ilaveten modüllerin de bazı bölümlerinde 
şifre kullanımındaki amaç operatörlerin sadece belirli program bölümlerine ulaşması, 
kendi işlemleri haricindeki bilgilere ulaşımının engellenebilmesidir. 
 
Bir operatör kendi şifresi ile sisteme girip programı kullandıktan sonra yerini bir diğer 
operatöre bırakmadan önce Ana Menüye kadar ESC tuşu ile çıkıp burada bir daha ESC 
tuşuna basarak sistemi şifre sorma konumuna getirir ve daha sonra bilgisayarın başına 
oturacak kişi ancak kendi şifresi ile sisteme girebilir. 
 
 
ME.4.2.   Yazıcı Tanımları 
 
Bu bölüm, YAZICI TANIM DOSYASI ve KONTROL KOD DOSYALARI olmak üzere iki 
bölüme ayrılmaktadır. Şimdi bu bölümleri inceleyelim. 
 
 
ME.4.2.1.   Yazıcı Tanım Dosyası 
 
Yazıcı tanımlarının yapıldığı bu kısımda, kontrol kod dosya adları ve yazıcı cihaz 
adlarının saklandığı YAZICI.ETA dosyası tanımlanır. Default satırında yapılan tanıma 
F4-YAZDIRMA tuşuyla, diğer satırlara Shift-F4 (Genişletilmiş Yazdırma) tuşu ile ulaşılır. 
 
Đsim  
Bu sahanın altında, halihazırda kullanılmakta olan yazıcıyı belirten DEFAULT ve onun 
altında da kullanıcının isteğine bağlı olarak belirtebileceği 10 adet isim hanesi yer 
almaktadır. Bu hanelere satırların ilgili olduğu açıklamalar yazılabilir. 
 
Cihaz 
Kullanılacak yazıcı cihazını belirten ibare yazılır. Buraya yazılacak cihaz isimleri ve 
anlamları aşağıda verilmiştir. 
 
  PRN  : 1.paralel porta bağlı yazıcı  
  LPT1 :  1.paralel porta bağlı yazıcı  
  LPT2 :  2.paralel porta bağlı yazıcı  
  COM1 : 1.seri porta bağlı yazıcı  
  COM2 : 2.seri porta bağlı yazıcı  
  DOSYA:  Diskte bulunan herhangi bir dosya (Döküme başlamadan 
         önce program kullanıcıya dosya ismi sorar.) 
  LPR  :  USB portuna bağlı yazıcı *1 
 
*1 LPR portuna bağlı yazıcı tanım ve kullanımı aşağıdaki gibidir. 
 
Döküm önce geçici bir dosyaya alınır, daha sonra “yazıcı” adlı bir dosya içinde bulunan 
komut satırı kullanılarak bu dosya  istenen yazıcıya gönderilir. Bu komut satırı içinde 
geçici dosyayı yazıcıya gönderen “ETAUSBPR” adlı özel program bulunmalıdır. Örnek 
kullanım “etausbpr –f %s” şeklindedir. Çok kullanıcılı sistemlerde herhangi bir kullanıcı 



 

dökümü sistemde bulunan herhangi bir yazıcıya göndermek istediği zamansa 
aşağıdakiler yapılır. 
 
Kullanıcı menü programı yazıcı tanımları kısmında kullanmak istediği her bir yazıcı için 
bir LPR tanımı yapar, burada cihaz/dosya ismi kısmına LPR ibaresinin hemen yanına 
istediği bir metin dosyası adını yazar. Program döküm sonrasında komut satırını bu 
dosya içinden okur ve uygular. Böylelikle kullanıcı istediği yazıcıya döküm gönderebilir. 
Metin dosya adı belirtilmezse daha önceden olduğu gibi “yazıcı” adlı dosya kullanılır. Bu 
komut tanım dosyaları yine servis kısmında bulunan “PATH TANIMLARI” kısmında 
bulunan yazıcı tanımları parametresinde belirtilen bölümde bulunmalıdır. 
 
 
Tanım Dosyası 
Kontrol Kod Dosyası bölümünde tanımlanan dosyalar bu hanelere yazılır. Program bu 
dosya içindeki tanımlara bağlı olarak döküm yapacaktır. 
 
DOSYA ise listeleme aralıklarında belirtilen kıstaslara göre alınacak bilgilerin 
dosyalanacağını belirtir. Bu durumda DOSYA, ORTAK PARAMETRELER bölümünde 
belirtilen dosya, rapor ve tanımların saklanması istenilen bölümlere kaydedilecektir. 
 
Örnek olarak; dosyanın ismini ETĐKET, yazıcı çıkışını PRN tanımlayalım. Yazıcıdan 
çıkartılacak yazı 33 satır olsun ve dar yazı yazsın. Ayrıca kağıdın üst ve alt marjları 28 
satıra göre ayarlansın. Bunun için Đsim/Cihaz sütununa ETĐKET PRN, Tanım Dosyası 
sütununa kontrol kod dosyaları ekranında tanımlanan ETIKET.ESC yazılmalıdır. 
 
Satır Adedi 
Bir sayfada yazılacak satır sayısı belirtilir. Bu sütunda genellikle satır sayısı bir sayfada 
60, yarım sayfada 30 olarak kullanılır. 
 
 
ME.4.2.2.   Kontrol Kod Dosyaları 
 
Bu bölüme girildiğinde ekrana “Kontrol Kod Dosyasının Adını Girin!” mesajı gelir. Daha 
önceden tanımlanan kod dosyası üzerinde düzeltme yapılacaksa ilgili dosya F6-DOSYA 
LĐSTESĐ ekranından seçilir, eğer yeni bir dosya adı altında tanım yapılacaksa bu haneye 
dosya adı yazılır ve ENTER tuşuna basılarak Kontrol Kod Dosyası Tanımları ekranına 
girilir. 
Bu ekranda yazıcıdan alınacak raporların belirli kısımlarına yazıcı escape kodları 
verilerek tanımlar yapılır. Bu ekranda Genel Başlangıç, Genel Bitiş, Rapor Adı, Şirket-
Sayfa No, Saha Başlıkları, Rapor ve Rapor Dip Notu (4 ayrı saha) bölümlerinde kullanıcı 
tarafından yapılan tanımlamalar ile yazıcıdan daha gösterişli rapor alınabilir. 
 
Yazıcı kontrol kodları sütununda yazı stillerini tanımlayabilirsiniz. 15 dar yazı 18 ise geniş 
yazı yazılmasını sağlar. 27 67 33 beraber yazıldığında tek bir kod olarak kabul edilir ve 
bir sayfanın uzunluğu 33 satıra göre ayarlanır. 
 
Bu işlemin sisteme kaydında dikkat edilmesi gereken husus, ilgili kodların ASCII 
karşılıklarının rakamsal olarak ekranda tanımlanması gerektiğidir. Örneğin, en çok 
kullanılan ve bütün yazıcılarda standart olarak bulunan yazı daraltma kodu CTRL-O, 



 

kontrol karakterlerinin "ASCII" karşılığı 15 ve CTRL-Q’nun "ASCII" karşılığının 17 olup bu 
değerlerin rakamsal olarak ekrana girilip kaydedilmesi gereklidir. 
 
 
ME.4.3.   Path Tanımları 
 
Bu bölümde program modüllerine ait dosyaların, raporların ve bir takım tanımların hard 
diskin hangi bölümünde saklanacağını gösteren PATH (Yol) tanımları yer almaktadır. Bu 
tanımların hepsi ortak bir dizinde saklanabileceği gibi, her farklı konudaki dosyalar ayrı 
dizinlerde de bulundurulabilir. Ancak ETA programlarında birden fazla şirket açılmışsa 
VERĐ DOSYALARI path tanımı kullanılmamalıdır. Bu hanelerin boş bırakılması halinde 
ise ilgili bilgiler üzerinde çalışılan bölüme yazılacaktır. 
 
 
ME.4.4.   Ortak Tanımlar 
 
Bu bölümde ETA Entegre Program Modüllerine ortak bazı bilgi tanımları yapılmaktadır. 
Burada yapılacak herhangi bir değişiklik diğer bölümlere de aksedecektir. Şimdi bu 
parametreleri açıklayalım. 
 
Grafik Çalı şma 
Bu parametre “E” olursa ETA programları grafik ortamda çalıştırılır. Grafik ortamda 
çalışabilmek için programın yüklendiği bilgisayar kapasitesinin uygun olması gereklidir.  
 
Görüntülü Çalı şma 
Bu parametreye “E” denirse grafik ortamda çalışılırken uygun olan yerlerde kullanıcının 
seçtiği görüntüler ekrana gelir. Görüntülü çalışabilmek için ekran kartının en az VESA 
uyumlu olması gerekmektedir. 
 
Mouse Đle Çalışma 
ETA programlarında mouse (fare) kullanabilmek için bu parametreye “E” yazılır. 
Parametrenin devreye girebilmesi için ayrıca kullanılacak mouse ile ilgili yazılımın 
(mouse.com vb.) işletim sistemine yüklenmiş olması gereklidir. 
 
Türkçe Klavye 
Sistemde Türkçe karakterler olup olmadığının seçildiği hanedir. 
 
Türkçe Yazıcı 
Yazıda Türkçe karakterlerin bulunup bulunmayacağını belirleyen hanedir. 
 
Küçük Harf 
Kullanıcının küçük harf kullanmasına imkan veren hanedir. 
 
Klavye Sil 
Fonksiyon tuşlarının görevlerini yerine getirmesini beklemeden ard arda kullanılmasını 
veya kullanılmamasını sağlar. 
 



 

Raporda Tarih ve Saat 
Alınacak raporlarda sistem tarih ve saatinin yazılmasını sağlar. 
 
25 Satır Ekran 
Ekran tipine bağlı olarak ekranda kullanılacak satır sayısını belirten hanedir. 
 
Tarih/Saat Göstergesi 
Çalışma sırasında ekranın sol alt köşesinde tarih ve saat göstergesinin bulunmasını 
veya bulunmamasını sağlar. 
 
Klavye Göstergesi 
Ekranın sağ alt köşesinde çıkan NumLock, CapsLock ve Scroll Lock tuşlarının ekrana 
gelip gelmemesini sağlar. 
 
Sesli Uyarı 
Bu parametre “E” olursa ses tanımlarında yapılan tanımlar kullanılır, “H” olursa 
kullanılmaz. 
 
Parada Bo şluk 
Kullanıcının miktar, fiyat ve tutar sahalarını üçer hane olarak ayırmasını sağlayan 
sahadır. 
 
Tutarda Kuru ş Hane Sayısı 
Tutar (Toplam) sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Fiyatta Kuru ş Hane Sayısı 
Fiyat sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Dövizde Kuru ş Hane Sayısı 
Döviz sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir. 
 
Stok-Cari-Muhasebe Kod Boyu 1-2 
Bu sahalarda kodların normalde 20 karakter uzunluğunda olduğunu belirten sayı 
bulunmakta, kullanıcı tarafından 20 karakterden daha düşük bir sayı belirlenmesi halinde 
ise alınacak raporlarda, ekranda bazı ek bilgilerin de görülmesi mümkün olabilmektedir. 
 
Örneğin, fiyat listesi raporunda STOK KODU hanesi çok yer kapladığından ekranda 
STOK CĐNSĐ görünmemektedir. Bu durumda STOK KODU hanesine 15 yazılması 
halinde, 5 hanelik STOK CĐNSĐ için yer açılmaktadır. Böylece ekranda stok kodunun 
yanında stok cinsini de görebilmeniz mümkün olacaktır. 
 
Yazıcı Test Kodu 
Program modüllerinde birtakım bilgilerin yazıcıdan alınması istendiğinde sistem, 
yazıcıdan gelen sinyale bakarak yazıcının hazır olup olmadığını kontrol etmektedir. Çoğu 
yazıcıdan gelen kod sinyali 144 olduğundan bu haneye 144 kodu yazılmıştır. Fakat bazı 
yazıcılarda bu kod değişebildiğinden o yazıcının verdiği sinyal kodu YAZICI EL 
KĐTABI'na bakılarak yazılmalıdır. Eğer hiçbir kod yazılmaz ise program modülü yazıcının 
hazır olup olmadığı testini yapmayacaktır. 
 



 

Mono/Renkli Ekran 
Kullanılan ekran mono ise “M”, renkli ise “R” yazılır. Eğer “O” yazılırsa program 
kendiliğinden ekran tipini belirler. 
 
Ekran Adresi 
Programın ekran üzerindeki adresi hexadecimal cinsinden yazılır. Normalde bu saha boş 
olarak kullanılmalıdır. 
 
Đmleç Boy Ayarı 
Bu parametreye “E” yazılırsa ĐMLEÇ BOYLARI parametresinde yapılan tanımlar işleme 
girer. 
 
Đmleç Boyları 
Bu parametre ĐMLEÇ BOY AYARI parametresi “E” olduğu durumda kullanılır. Bu sahada 
verilen 3 ayrı değere göre (0-18 arası değer vererek) imleç boyu ayarlanır. Bu iki 
parametre grafik ortamda geçerli değildir. 
 
Mesaj Bekleme Süresi 
Program içinde çalışma sırasında kayıt, iptal veya hata gibi mesajların ekranda bekleme 
süresi (saniye bazında 0-20 arası rakam girilerek) bu parametrede tanımlanır. 
 
Ekran Koruma Bekleme Süresi 
Bu parametre program üzerinde çalışmaya ara verildiğinde devreye girer. Bu sahaya 
çalışmaya ara verdikten kaç dakika sonra ekranın işleme gireceği tanımlanır. 
 
Hesap Makinası Tipi 
Bu sahaya 1 ile 4 arası rakam yazılır. Bu parametre yardımıyla 4 değişik hesap makinesi 
tanımlanır. Kullanıcı burada tanımladığı hesap makinesini kullanabilir. 
 
Şerit Çıkacak mı? 
Bu sahaya “E” yazılırsa hesap makinesinde şerit çıkar, “H” yazılırsa şerit çıkmaz. 
 
Bilgi Giri ş.Oto.Enter 
Bu parametreye “E” verildiği zaman balon içinde bilgi girilirken sahanın sonuna 
gelindiğinde program otomatik olarak ENTER tuşuna basar ve bir sonraki sahaya 
geçilmiş olur, “H” verildiğinde girdi balonundan çıkılmaz, ENTER tuşu beklenir. 
 
Bilgi Gir.Rakam Format 
Bu parametreye “E” verildiği zaman balon içinde fiyat, tutar ve döviz gibi rakamsal bilgi 
girilirken rakamlar ekrana formatlanarak basılır, böylelikle kullanıcıya rakamları okumada 
kolaylık sağlanmış olur. 
 
 
ME.4.5.   Renk Tanımları 
 
Bu bölümde program modüllerinde yer alan yazı, çerçeve, başlık ve diğer görüntülerin 
renkleri tanımlanmaktadır. Tanımlayacağınız renk kodlarını F6-RENKLER tuşu yardımı 
ile ekrana çıkacak olan çerçeve içinden seçebilirsiniz. Değişiklikler F2-KAYIT tuşuyla 



 

kaydedilir. Eğer renkleri eski haline çevirmek isterseniz F3-ĐLK DEĞERLER tuşuna 
basıp, F2-KAYIT tuşuyla kayıt etmeniz yeterli olacaktır. 
 
 
ME.4.6.   Kullanıcı Tanımları 
 
Kullanıcı tanımlı beyanname ve diğer dökümlerde kulllanılan “DOCMAGE.EXE” ara 
programının kullanılışı ile ilgili parametreler bu ekranda tanımlanır. Aşağıda bu 
parametreler açıklanmıştır. Bu parametreler üzerinde çalışılan bölümde 
“ETAUSER.DAT” dosyasında saklanırlar; eğer sistemde birden fazla kullanıcı çalışıyorsa 
ve bunlar farklı parametreler tanıtmak isterlerse “KULTANIM=dosyaadı” şeklinde çevre 
parametresi tanıtmalıdırlar. Bu durumda bilgiler belirtilen dosyaya kaydedilirler. 
 
Grafik arayüz.göster 
Yazdırma öncesinde kullanıcıya dökümü görme ve değiştirme imkanı sağlayan 
DOCMAGE.programının ekrana gelmesini sağlar 
 
Siyah-beyaz baskı 
Bu parametreye Evet girilirse dökümde bulunan tüm renkler iptal edilip siyah beyaz 
olarak basılır. 
 
Bilgi dosyasını sil 
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında yaratılan ara bilgi dosyası işlem sonrasında 
silinir, Hayır verilirse bu dosya ileriki işlemler için saklanır. 
 
Yazıcı adı 
Bu sahaya dökümün çıkılması istenen ve sistemde kayıtlı bulunan yazıcının tam adı 
yazılır, boş bırakılırsa default yazıcı kabul edilir. 
 
Yazıcı Kullanma Şekli 
Bu parametre yazdırma işleminde kullanılan “DOCMAGE” programının çağırılış biçimini 
belirler; parametreye 1 verilirse veriler doğrudan doğruya bu programlara aktarılır. Bazı 
bilgisayarlarda bir DOS programından (16 bit) bir windows programı (32 bit) çağrılması 
hatay yol açar. Bu tip bilgisayarlarda önce bir ara dosya yaratılır. Bu dosya programlarla 
birlikte verilen “RUNWIN32.EXE” programı tarafından açılarak içindeki komutlar 
uygulanır. Böylelikle sorun giderilmiş olur. 
 
Yazıcı Geçici Dosya Adı 
Bu sahaya yukarıda açıklandığı şekilde “RUNWIN32.EXE” programının kullanacağı 
geçici dosyanın adı yazılır. 
 



 

 

ETA:STOK , ambar veya stok takip işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan 
tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda stoktaki mallarınızı 
tanımlayacak, bu malların giriş çıkışlarını işleyecek, bu hareketlerden doğan bakiye 
durumu, hareketlilik analizleri, kar-zarar analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz. 
 
ETA:STOK modülü ile birlikte ETA:DEPO modülü de kullanılıyorsa, ANA MENÜ’den 
STOK seçildiğinde DEPO'da tanımlanan ANADEPO ekrana gelecektir. Burada F6-DEPO 
LĐSTESĐ seçilerek ANADEPO değiştirilebilir. Eğer ETA:DEPO kullanılmıyorsa program 
doğrudan ETA:STOK menüsüne geçer. 
 
ETA:STOK programının Ana Bölümleri; 
 
F2-STOK KARTI , stok kartlarının tanımlanması ve stok kartları üzerindeki işlemler, 
 
F3-STOK HAREKETLER Đ, stok kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket 
listelerinin alınması, 
 
F4-RAPORLAR , stok takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,  
 
F5-SERVĐS, stok takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri.  
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 gibi tuşları 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:STOK programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
ST.1.   Stok Kartı 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Stok takip 
sisteminize yeni bir malla ilgili olarak yeni bir stok kartı ilave edecekseniz YENĐ KART, 
sistemde kayıtlı bir kart üzerinde işlem yapacaksanız ESKĐ KART bölümünü 
seçeceksiniz. 
 
Stok kartları, yani stoktaki mallar sistem tarafından STOK KODU ve malın CĐNSĐ vasıtası 
ile takip edilir. Burada STOK KODU ana takip parametresi, CĐNSĐ ise yardımcı bir 
parametredir. 
 
Yeni kart açarken, yeni mala ait bir STOK KODU tanımlayacaksınız. STOK KODU, yirmi 
haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem stok kartlarını 
STOK KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Tamamen rakamlardan oluşan kodlu 
stok kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır. Ayrıca 30 haneye kadar herhangi 
bir karakter dizisinden oluşacak bir STOK CĐNSĐ belirleyeceksiniz. Eğer kullandığınız 
stok takip sisteminde stok kodu kullanılmıyor ise stok kodu olarak malın cinsini uygun 
şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece stok kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz. 
 
Daha sonra değineceğimiz bölümlerde bahsi geçecek çeşitli rapor ve listeler STOK 
KODU üzerinden sıralı olacağından, stok kodlarınızı seçerken kolayca hatırlanacak 
ibareler kullanmaya özen gösterin. 
 



 

ST.1.1.    Yeni Kart 
 
Bu bölüm üç sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda STOK KODU ve CĐNSĐ hanelerini 
uygun şekilde doldurduktan sonra ilk sayfadaki hanelerin doldurulması ile ilgili detayları 
görelim (Şekil 1). 
 
 
ETA:STOK V-7.5.0/S (C)2003 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999         YEN Đ KART 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ ETA B ĐLGĐSAYAR                  STOK KARTI                             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          STOK KODU: 
              C ĐNSĐ:                               Özel Kod 1: 
             B ĐRĐMĐ:                               Özel Kod 2: 
            2.B ĐRĐM:       KATSAYI:                Özel Kod 3: 
                                                   Özel Kod 4: 
                      F ĐYAT        DÖV ĐZ           Özel Kod 5: 
        F ĐYAT 1: 
        F ĐYAT 2:                                    BAK ĐYE DEĞERLER 
        F ĐYAT 3:                                 M ĐKTAR: 
        F ĐYAT 4:                                2.B ĐRĐM: 
        F ĐYAT 5:                                A ĞIRLIK: 
                                                AMB ALAJ: 
 
       YILBA ŞI DEVR Đ       Y.B.B.G ĐREN        Y.B.B.ÇIKAN           BAK ĐYE 
MĐK.: 
TUT.: 
O.F.: 
ADET: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TEST Đ PgUp PgDn 

 
 

Şekil 1 
 
Birim 
Bu sahaya ilgili malın birimi yazılır.  
 
2.Birim 
Bu sahaya eğer kullanılacaksa 2.birimin adı yazılır.  
 
Katsayı 
Katsayı sahasında 2.birim ile normal birim arasındaki oran belirtilir. Girilecek katsayının 
başına “/” yazılırsa 1.Birim sahasında yazılan miktar bu katsayıya bölünerek 2.Birim 
miktarı hesaplanır. Örneğin; 1.birim KG, 2.birim TON olarak kullanıldığında katsayı 
“/1000” olmalıdır. Girilecek katsayının başına “*” yazılırsa 1.Birim sahasında yazılan 
miktar bu katsayıyla çarpılarak 2.Birim miktarı hesaplanır. Örneğin; 1.birim TON, 2.birim 
KG olarak kullanıldığında katsayı “*1000” olmalıdır. Katsayının başına “/” veya “*” 
yazılmazsa program “/” yazıldığını varsayarak işlem yapar. 
 
Stok kalem girişi sırasında istenirse bu katsayı yardımıyla otomatik çevrim 
yapılabilmektedir. 2.Birim hanesinde iken '*' yazıp Enter tuşuna basılırsa program miktar 
hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek veya çarparak 2.birimi hesaplar. Normal 
miktar hanesinde '*2' yazıp Enter tuşuna basılırsa 2.birim hanesinde yazılı olan miktarı 



 

 

katsayı ile çarpılarak veya bölünerek normal miktarı hesaplar. Burada '*' yazılırsa 
(yanında 2 olmadan) o zaman tutarı fiyata bölerek normal miktarı hesaplar. 
 
Fiyat-Döviz 
Stok kartında beş adet fiyat tanımlama imkanı vardır. Bu fiyatlar ihtiyaca göre alış veya 
satış fiyatları olarak kullanılabilir. Eğer herhangi bir fiyatın yanına $ veya DM gibi bir 
döviz rumuzu konulursa RAPORLAR bölümündeki bazı listelerde (Örneğin, FĐYAT 
LĐSTESĐ) KUR TAKĐBĐ programındaki döviz kurlarından faydalanarak dövizli 
değerlendirmeler elde edilir. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup dilerseniz 
başlıkları çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden 
tanımlayabilirsiniz. 
 
Özel Kodlar 
Stok kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma 
kodlarıdır. Bunlar malın saklandığı ambar, temin edildiği bölge, imalat tarzı vb. gibi 
firmanın bünyesine uygun bilgilerdir. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup 
dilerseniz başlıkları çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları 
bölümünden tanımlayabilirsiniz. Đleride detaylı göreceğimiz gibi, bütün analiz ve raporları 
bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, listeleme yapabileceksiniz.  
 
Bakiye De ğerler 
Stok bakiyesi, o anda stokta bulunan mal mevcudunu gösterir; yeni açılan kartta bir 
pencere içinde bakiye değeri girilir, eğer bu işlem unutulursa bu kart ile ilgili devir 
bilgilerini SERVĐS bölümündeki, DEVĐR ĐŞLEMLERĐ/AÇILIŞ DEVRĐ alt seçeneği ile 
girebilirsiniz. 
 
Ekranda bazı bölümlere ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu bölgelerde saklanan bilgiler 
otomatik olarak sistem tarafından düzenlenecektir. Herhangi bir zaruret halinde bu 
değerleri SERVĐS bölümünün Dosya Đşlemleri/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme Alt-
Bölümünde değiştirebilirsiniz.  
 
Ekranın ön yüzünü bu şekilde doldurduktan sonra arka sayfaya geçmek için PgDn 
tuşuna basınız. Şimdi ikinci sayfadaki sahaları görelim . 
 
Açıklamalar 
Stok kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara istenilen açıklamalar 
yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı ÖZEL KODLAR gibi kullanıcı tanımlı olup istediğiniz 
şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlayabilirsiniz. 
 
Son Yeniden Fiyatlandırma Tarihi 
Bu sahaya en son yaptığınız yeniden fiyatlandırma tarihi program tarafından otomatik 
olarak yazılır. 
 
Küçük/Büyük Görüntü Dosya Adı 
Görüntülü grafik modunda çalışırken bu karta ait küçük/büyük görüntü dosya adları bu 
sahalara yazılır. Küçük görüntü kart ekranında ve hareket girişi sırasında sürekli olarak 
ekranda kalır, büyük görüntüyü almak içinse Shift+F7 tuşuna basılmalıdır.  
 



 

Muadil Kart 
Bu sahaya tanımlamış olduğunuz yeni karta eşdeğer olabilecek mevcut başka bir karta 
ait stok kodu yazılır. Stok bakiyesi sıfırın altına düşmüş olan ürünün yerini alabilecek bir 
başka ürün olup olmadığını göstermek amacıyla konulan bilgi sahasıdır. 
 
Muhasebe Kodları 
MUHASEBE modülü ile entegre çalışıldığı durumlarda bu sahalara muhasebe hesap 
planındaki karşı hesapların kodları yazılır.  
 
Ağırlık-Ambalaj-Ambalaj Miktarı 
Stok kartında her stokla ilgili Birim Ağırlık ve Ambalaj Miktarı bilgilerinin kaydedilmesi için 
gerekli imkan hazırlanmıştır. Bu bilgiler doldurulacak olursa stok malın bakiye değerleri 
ağırlık ve ambalaj miktarı şeklinde de takip edilebilir. 
 
KDV-Đskonto 
Her kartla ilgili bir KDV ve ĐSKONTO yüzdesi saklanmaktadır. Bu hanelerdeki bilgiler 
diğer program modülleri tarafından kullanılmaktadır. Bu hanelere dileğinize göre 
istediğiniz değerleri yazabilirsiniz. YENĐ KART’a girdiğinizde bu hanelere otomatik olarak 
bir takım değerler geldiğini göreceksiniz. DEFAULT (kendiliğinden gelmesi kabul edilen) 
değerler dediğimiz bu değerleri Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünden 
değiştirebilirsiniz. 
 
Kritik/Optimal Stok Seviyesi 
OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ malın ideal şartlarda depoda bulundurulmasını istediğiniz 
stok seviyesini, KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ ise malın tekrar sipariş edilmesini gerektirecek 
alt sınırı ifade eder. Bilgisayar, RAPORLAR bölümündeki BAKĐYE LĐSTE dökümlerinde, 
sipariş miktarlarını elde etmek için kritik seviye aşıldıktan sonra optimal seviyeye 
tamamlanması gereken rakamı verecektir. 
 
Satış/Alış Sipari ş Miktarı 
STOK programı SĐPARĐŞ modülü ile birlikte kullanıldığı zaman kaydedilen satış/alış 
sipariş miktarları program tarafından bu hanelere işlenir. Siparişin teslim edilmesi 
durumunda teslim edilen sipariş miktarı kadar rakam ilgili sahadan düşülür. Programın 
servis/parametreler kısmında bulunan SĐPARĐŞ MĐK.AYIRMA parametresine bağlı olarak 
bu sahalar ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. 
 
Muafiyet[GÜN] 
Bu saha fatura/irsaliye kaydı sırasında stok kartına uygulanacak kalem vadesinin 
belirlenmesinde kullanılır. Fatura veya irsaliye kaydı sırasında stok kartına bağlantı 
yapılması durumunda program işlem tarihine muafiyet gün değerini ekleyecek vade 
tarihini bulur, ve kalem vadesi sahasına kendiliğinden yazar. 
  
Ekranın ikinci yüzünü de doldurduktan sonra üçüncü sayfaya geçmek için PgDn tuşuna 
basınız. Şimdi son sayfadaki sahaları görelim 
 
Son Alı ş Değerleri 
Bu sahalar son yapılan stok alış hareketine ilişkin bilgileri içerir. Hareket yapıldığında 
program tarafından doldurulur. Đstenirse kullanıcı bu değerleri değiştirebilir. 
 



 

 

Son Satı ş Değerleri 
Bu sahalar da Son Alış Değerlerinde olduğu gibi program tarafından otomatik olarak 
doldurulur, stok satış hareketine ilişkin bilgileri içerir. 
 
Alış Fiyatı 
Bu sahalar stoklara ait en ucuz ve en pahalı alış fiyatlarını gösterir. Program tarafından 
otomatik olarak doldurulur. 
 
Satış Fiyatı 
Bu sahalar da Alış Fiyatında olduğu gibi program tarafından otomatik olarak doldurulup, 
stoklara ait en ucuz ve en pahalı satış fiyatlarını gösterir.  
 
Barkod 1/5-Katsayı 
Bu sahalara ilgili mala ait barkod kodları girilir. Aynı stok koduna ait beş farklı barkod 
kodu yazılabilir. KATSAYI hanesine yazılan rakam barkod okutularak fatura kesildiği 
durumlarda miktar sütununa otomatik olarak gelir. 
 
ÖTV Bilgileri Oran-Tutar 
Bu sahalara bir stok kartında ÖTV varsa oran ya da tutar olarak yazılır. (Bir stok kartında 
ya oran olur ya da tutar olur. Her ikisi birden olamaz. Oran ya da tutar olması malın cinsi 
ile ilgilidir. Bu da resmi makamlar tarafından belirlenmiştir.) 
 
Yeni stok kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt işlemi 
gerçekleştirilir. F2-KAYIT tuşuna Büyük-Harf (Shift) tuşu ile birlikte basarsanız program 
kayıttan sonra otomatik olarak ekrana yeni stok kartı getirir. Eğer stok kartındaki stok 
kodu sadece rakamlardan oluşuyorsa kayıt Shift+F2 ile yapıldığında ekrana gelen yeni 
stok kartının STOK KODU sahası bir önceki kartın stok kodu bir arttırılarak program 
tarafından hesaplanır ve ekrana yazılır. Kayıt işlemi sırasında karşınıza stok kartı ile ilgili 
AÇILIŞ DEVRĐ bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır. Bu pencere üzerinde stok 
kartı ile ilgili devir bilgileri girilip  F2-KAYDA DEVAM tuşuna basıldığında kayıt işlemi 
tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKĐ KART şeklinde işlem görecek, bu mala ait 
giriş/çıkış hareketleri yapabileceksiniz.  
 
F7-BARKOD TESTĐ tuşu ile, barkodlu çalışmalarda barkod sahalarında bulunan barkod 
koduna ait son karakter kontrolü yapılır ve aynı zamanda otomatik olarak hesaplanır. Bu 
kontrol sadece EAN-8 ve EAN-13 barkod tiplerine göre hesaplanır. 
 
 
ST.1.2.   Eski Kart 
 
Sistemde daha önce açılmış stok kartlarına ait bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, 
yazıcıdan bastırmak, herhangi bir düzeltme yapmak veya iptal etmek için ESKĐ KART 
bölümünü kullanacaksınız. 
 
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza STOK KODU, CĐNSĐ, MUADĐL KOD, ÖZEL 
KODLAR ve BARKOD KODU sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran 
gelecektir 
 



 

Eski kartı, STOK KODU, CĐNS, MUADĐL KOD, ÖZEL KODLAR veya BARKOD KODU 
sahalarından herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların 
tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, CIVATA-10 gibi bir koda sahip olan bir malın 
stok kartına CIV* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. Eski Kayıtlara 
ulaşmak için kullanılan özel karakterlerle ilgili açıklamaları ORTAK TANIMLAR 
bölümünde bulacaksınız. Bu ekranda STOK KODU yazılıp Enter tuşuna basılırsa 
program ilgili karta kullanıcıdan onay beklemeden girer: Aynı şekilde BARKOD KODU 
sahasına bilgi girilip Enter tuşuna basılırsa ve eğer barkod indeksi de varsa program bu 
barkod koduna sahip olan stok kartına doğrudan girer. 
 
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ'dir. F6-KART LĐSTESĐ 
seçeneğini kullanırsanız, ekranda bir pencere çıkacak ve “Đlk Değeri Girin” mesajı ile 
kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. Stok kodlarının 
başlangıç değerini vererek (veya hiç değer vermeden doğrudan Enter tuşuna basarak) 
stok kartları listesini ekrana getirebilirsiniz. IŞIKLI ÇUBUĞU ok tuşları ile arzu edilen stok 
kaleminin üzerine getirip Enter tuşuna bastığınızda seçtiğiniz kart ekrana gelecektir. 
 
Ekrana çağırılmış bir stok kartı üzerinde çalışırken stok kodu hariç herhangi bir bölgeye 
gidip buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, stok kartı son yapılan 
değişikliğe göre düzenlenir. 
 
F3-ĐPTAL seçeneği ile üzerinde çalışmakta olduğunuz stok kartını ve bu karta 
kaydedilmiş giriş/çıkış hareket kayıtlarını silebilirsiniz (Dikkat! büyük miktarda hareket 
görmüş bir kartı silmek uzunca bir zaman alabilir).  
 
F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın ve ilgili hareketlerin yazıcıdan dökümünü alır. Bu tuşa 
basıldığı zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve 
içinde gelir. 
 
Bu listeden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak dizayn 
dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünde tanımlanır. 
 
F5-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği karta ait sistemde kayıtlı bütün stok hareketlerinin 
dökümünü, F6-KART LĐSTESĐ ise sistemde kayıtlı olan kart listesini verecektir. 
 
Bu ekranda Ctrl+F7 tuşuna basılırsa ekranda bir çerçeve içinde son kaydedilen stok kart 
kodu ve cinsi görüntülenir. Yine bu ekranda Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta 
ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan 
hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan 
değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir. 
 
 
ST.2.   Stok Hareketleri 
 
ETA:STOK programında tanımlanmış olan stok takip kartlarına giriş/çıkış işlemleri iki 
tarzda işlenebilir;  
 



 

 

1-ETA:STOK programının bağımsız kullanıldığı durumlarda F3-STOK HAREKETĐ ana 
bölümünden,  
 
2-ETA:STOK programının diğer ETA modülleri ile entegre kullanılması durumunda bu 
modüllerden kayıt yaparak.  
 
Bu bölümde ETA:STOK programının bağımsız kullanıldığı varsayılarak açıklama 
yapılacaktır. 
 
 
ST.2.1.   Yeni Kayıt 
 
Stok kartı açılmış bir malın giriş/çıkış hareket kayıtları bu bölümden yapılır. Bu bölümde 
karşınıza boş STOK HAREKETĐ ekranı gelecektir (Şekil 2); 
 
 
ETA:STOK V-7.4.3/S (C)2002 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N AA-12345    YEN Đ KAYIT 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ             STOK HAREKET Đ             REF.NO:         │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          STOK KODU: 
              C ĐNSĐ: 
              TAR ĐH:26/02/2001 
       SAT/MÜ Ş.KODU:                             ÖZEL KOD 
           AÇIKLAMA:                         ĐŞLEM CĐNSĐ:  [N/ Đ/Ü] 
           EVRAK NO:                          AÇIKL AMA 1: 
       G ĐREN MĐKTAR:                          AÇIKLAMA 2: 
       ÇIKAN M ĐKTAR:                          AÇIKLAMA 3: 
              F ĐYAT: 
              TUTAR:                        KAYNAK PROG.:STOK 
                KDV:       [%] 
          ĐSKONTO 1:       [%] 
          ĐSKONTO 2:       [%] 
          ĐSKONTO 3:       [%] 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS.F8DETAY B ĐL. 

 
Şekil 2 

 
Stok Kodu/Cinsi  
Bu sahalarda hareket yapılacak malı belirlerken özel karakterleri kullanabileceğiniz gibi 
yine F6-KART LĐSTESĐ penceresinden seçim yapabilirsiniz. 
 
Eğer verdiğiniz STOK KODU dosyalarda mevcut değilse hareket bölümünden çıkmadan 
ilgili stok için bir stok kartı açabilirsiniz. Stok kartının doldurulmasıyla ilgili detaylar için 
YENĐ KART bölümüne bakabilirsiniz. 
 
Tarih  
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi ekrana yazılmış 
olacaktır. Tarih girme opsiyonları için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. Hareket 
kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli bir tarihten itibaren eski tarihli hareket kayıtları 
sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu devir tarihinden sonra eski 



 

tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız. Bu işlem SERVĐS bölümünde detaylı 
şekilde açıklanmıştır. 
 
Satıcı/Mü şteri Kodu  
Burada tanımladığınız müşteri veya satıcının ünvanını stok giriş/çıkışı yaptığınızda 
açıklayıcı bir bilgi olarak girebilirsiniz. Eğer ETA:STOK programıyla beraber ETA:CARĐ 
programını da kullanıyorsanız, SHIFT ile birlikte F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak cari 
kart listesine ulaşabilirsiniz. 
 
Evrak No  
Stok giriş/çıkış işlemleri sırasında evrak numaralarını isterseniz sırasıyla kendiniz 
verebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar bölümündeki 
giriş/çıkış evrak numaralarına başlangıç değerini verip kayıt ettiğinizde verdiğiniz sayıdan 
itibaren program her giriş veya çıkış hareketlerine evrak numaralarını otomatik olarak 
vermeye başlar. Artık bu haneyi Enter tuşu ile geçmeniz yeterli olacaktır. 
 
Miktar-Fiyat-Tutar  
Bu sahalarda şu imkanlara sahipsiniz; sadece GĐREN MĐKTAR veya ÇIKAN MĐKTAR 
hanelerinden birini kullanabilirsiniz. MĐKTAR, FĐYAT ve TUTAR haneleri sizin çalışma 
tarzınıza bağlı olarak otomatik çalışır. Yani bu üç haneden ikisi doldurulduğunda 
üçüncüsü kendiliğinden sizin için hesaplanır. Üç hane daha önceden dolduruldu ise ve 
düzeltme yapılıyor ise hangi hanenin diğer ikisine bağlı olarak hesaplanmasını isterseniz 
o haneye bir "*" vererek Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca miktar 
belirtilmeden stok girişi veya çıkışı yapılabilmektedir. Bu işlem bir mala yapılan ekstra 
harcamaların malın maliyetine ilave edilmesini kolaylaştırmaktadır. 
 
FĐYAT hanesini doldururken kullanabileceğiniz bir başka imkan ise FĐYAT seçimi 
opsiyonudur. Fiyat hanesine "*1", "*2"..."*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş 
fiyattan herhangi birini, *YOA (Yıl ortalama Alış), *YOS (Yıl ortalama Satış), *YAO 
(Yürüyen Aritmetik ortalama), *SA (Son Alış), *SS (Son Satış), *EUA (En Ucuz Alış), 
*EPA (En Pahalı Alış), *EUS (En Ucuz Satış), *EPS (En Pahalı Satış) fiyatlarını ekrana 
getirebilirsiniz. YAO, stoğa her mal girişinde eldeki malın maliyeti ile yeni giren malın 
maliyetinin mal başına ağırlıklı ortalamasıdır. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen 
fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili 
döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit 
edilirken ETA:KUR TAKĐBĐ programında tanımlanmış kur değerleri esas alınacaktır. 
 
Đskonto  
Bu sahada yazılan iskonto miktarı işleme yansımaz, sadece KAR-ZARAR 
RAPORLARI'nda ĐSKONTO seçeneğine “Evet” denilirse iskontolu rapor verir. KDV, 
ĐSKONTO1, ĐSKONTO2 ve ĐSKONTO3 hanelerini de SERVĐS bölümünden default olarak 
tanımlayabilirsiniz.  
 
Özel Kod  
Aynen stok kartında olduğu gibi, stok hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif 
imkanı veren bir koddur. 
 



 

 

Đşlem Cinsi  
Bu sahaya “N” yazılırsa normal, “Đ” yazılırsa iade, “Ü” yazılırsa üretim şeklinde işlem 
yapılır.  
 
Stok hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra kayıt seçeneği ile ekrandaki 
bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız. Müteakip analizlerde hatalı sonuçlar alınmaması 
bakımından zorunlu durumlar haricinde MĐKTAR, FĐYAT ve TUTAR hanelerini eksiksiz 
ve uyumlu doldurmanızı öneririz (Sistem çelişkili durumlarda MĐKTAR ve TUTAR 
hanelerini esas alarak analiz yapar). 
 
Stok hareket ekranında çalışırken F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ekranda bir pencere 
içinde üzerinde çalışmakta olduğunuz STOK KARTI ile ilgili detaylı bilgi elde edebilirsiniz. 
 
Tekli hareket girişi sırasında girilen kaydın yazıcıya (veya dosyaya) dökümünü sağlamak 
için alt menüdeki F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Kullanılan dizayn dosyalarının adı giriş 
hareketi için "stokhar1.dfb", çıkış hareketi içinse "stokhar2.dfb" dir. Bu dosyalar veri 
dosyalarının yanında veya çalışılan bölümde bulunabilir. Saha kodları ile ilgili açıklamalar 
programla birlikte verilen "stok.txt" dosyasında bulunmaktadır. 
 
 
ST.2.2.   Eski Kayıt 
 
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKĐ 
KAYIT seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda 
yine özel karakterleri kullanabilirsiniz. 
 
Eski hareket kaydına ayrıca F7-HAREKET LĐSTESĐ üzerinden seçim yapılarak 
ulaşılabilir. Bu tuşa basıldığında ekrana KART KODU’nu soran bir pencere gelir. Bu 
sahaya herhangi bir kod verilirse sadece bu koda ait hareketler döküme alınır. Saha boş 
bırakılırsa tüm hareketler döküme alınır. Kod olarak wild card argümanlar kullanılabilir.  
 
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda 
geçmesi için kayıt tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak 
tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem 
görür. 
 
Stok programı tekli hareket girişi sırasında girilen kaydın yazıcıya (veya dosyaya) 
dökümünü sağlamak üzere F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman çıkan 
dökümün kullanıcı olarak tanımlanmasını sağlayan dizayn dosyalarının adı giriş hareketi 
için "stokhar1.dfb", çıkış hareketi içinse "stokhar2.dfb" dir. Bu dosyalar veri dosyalarının 
yanında veya çalışılan bölümde bulunabilir. Bu dosyaların içeriği ile ilgili detay bilgi 
“stok.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
REF.NO 
Referans no, sistemin otomatik olarak her yeni stok hareketi kaydına verdiği bir takip 
parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla 
beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir. 
 
 



 

ST.2.3.   Hareket Fişi 
 
Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan 
ekran düzenlemesidir. 
 
Hareket fişinde aynen stok hareket giriş ekranında olduğu gibi fiyat hanesinde doğrudan 
veya dövizden çevirerek otomatik fiyat bilgileri alınabilir. 
 
HAREKET FĐŞĐ ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada 
kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra, sadece F2 tuşu ile kayıt edilmişse HAREKET FĐŞĐ 
ekranından çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde düzeltme yaparak tekrar kayıt edebilirsiniz. 
Eğer Shift+F2 tuşu ile kayıt edilmişse hareket fişi ekranı silinir ve boş ekran karşımıza 
gelir. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler 
tamamen son duruma uygun olacaktır. 
 
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan F6-KART LĐSTESĐ, F7-
HAREKET LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı seçeneklerden de 
faydalanabilirsiniz. 
 
Stok hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa 
basıldığında ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı 
ile ekranda görüntülenir. 
 
 
ST.2.4.   Hareket Listesi 
 
Bu bölüm yardımıyla sistemde kayıtlı bulunan stok hareketlerinin listesini alabilirsiniz. Bu 
opsiyonu seçtiğinizde karşınıza gelecek listeleme aralıkları ekranında bulunan sahaları 
kullanarak kayıtlı hareketlerin belirli bölümlerini listeleyebilirsiniz.  
 
Listeleme aralıklarını doldururken listelenmesini istediğiniz sahaları da kendiniz 
tanımlama imkanına sahipsiniz. F3-SAHA BOYU tuşuna bastığınızda ekrana saha 
boylarının tanımlanabileceği bir pencere gelecektir  
 
Bu pencerede ekrandan veya yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını 
girebilirsiniz. Listeleme sırasında çıkmasını istemediğiniz sahalara ise “0” (sıfır) 
yazmalısınız. Tanımlamaları yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıp tekrar bir önceki 
ekrana dönerek yine F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşuna basarak kullanıcı tanımlı 
listeyi ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
Bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşuna basarsanız bir çerçeve içinde sadece 
stok kart özel kodlarına ait başka bir listeleme aralıkları ekranı karşınıza gelir. Bu 
ekranda herhangi bir saha doldurulursa program hareket listesi dökümünü alırken 
sadece özel kodları burada belirtilen kıstaslara uyan stok kartlarını işleme alacaktır. 
 
Listeleme aralıkları ekranını, listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde 
doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız belirtilen listeleme aralığına göre 
HAREKET LĐSTESĐ ekrandan alınacaktır. F2 yerine F4-YAZDIRMA tuşuna basacak 



 

 

olursanız, ilgili liste yazıcıdan elde edilecektir. F5-EXCEL tuşu yardımıyla rapor EXCEL 
programının okuyabileceği “.xls” formatında oluşturulur. 
 
Yine giriş ve çıkışları ayrı ayrı görebilir, liste sonunda mal toplamı ve yazıcıdan liste 
alırken tarih ara toplamını isteğe bağlı olarak alabilirsiniz. Liste dökümü sırasında ESC 
tuşuna basacak olursanız listeniz kısa bir süre sonra kesilecektir. 
 
 
ST.3.   Raporlar 
 
Bu bölümde stok kayıtlarınızla ilgili çok teferruatlı analizler elde edip bunları ekrandan ya 
da yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80 kolonluk 
genişlik kısıtlaması dolayısıyla ikinci derecede önemli bazı liste sütunlarının yer 
almadığını göreceksiniz. Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Ayrıca 
ekrandan alınan bazı listelerde STOK KODU'nun yanında STOK CĐNSĐ'ni de görmek 
mümkün olmaktadır. Bunun için CTRL+K (CTRL tuşu ile birlikte K) tuşuna bastığınızda 
ekrana çıkan pencerede kod genişliğini belirten sayıyı daha az vermeniz yeterli olacaktır. 
Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
ST.3.1.   Stok Listeleri 
 
Bu bölüm kendi içinde MAL LĐSTESĐ, FĐYAT LĐSTESĐ ve FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ LĐSTESĐ 
şeklinde üçe ayrılmaktadır. 
 
 
ST.3.1.1.   Mal Listesi 
 
Sistemde kayıtlı bulunan malların stok kodlarını, cinslerini, birim ve özel kodlarını listeler. 
ALFABETĐK LĐSTELEME parametresine “E” verilirse döküm stok cinsine göre sıralanmış 
olarak alınır. 
 
Ekrana liste almak için F2-LĐSTE, listede yer alacak sahaları belirlemek için F3-SAHA 
BOYLARI, yazıcıya liste almak için F4-YAZDIRMA tuşları kullanılır. F5-EXCEL tuşu ile 
“mallis.xls” dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. 
 
 
ST.3.1.2.   Fiyat Listesi 
 
Bu bölüm yardımıyla kartlarda tanımlı olan beş fiyattan herhangi üçünü ekrandan veya 
herhangi dördünü yazıcıdan almak mümkündür. Listede yer alması arzu edilen fiyatlar 
F3-SAHA BOYLARI tuşuna basıldığında ekrana gelen pencereden yanına “E” harfi 
konularak seçilir. Arzu edilen fiyatlara başlık konulması istenirse BAŞLIK haneleri 
doldurulur. 
 
Listeleme aralıkları ekranındaki DÖVĐZ sahasına “H” cevabı verilecek olursa, kartlarda 
döviz cinsinden belirtilmiş olan fiyatlar KUR TAKĐBĐ modülünde tanımlanmış olan döviz 
kurları ile çarpılarak listelenir.  



 

 
BAKĐYESĐZ MALLAR seçeneğine “H” verilirse bakiyesi olmayan (veya negatif olan) 
mallar döküme dahil edilmez.  
 
ALFABETĐK LĐSTELEME parametresine “E” verilirse döküm stok cinsine göre sıralanmış 
olarak alınır. 
 
Ayrıca yazıcıdan alınacak listede başlık yazılması istenirse not sayfasında veya herhangi 
bir editör yardımıyla herhangi bir isim altında (Örneğin, BASLIK.NOT) bir dosya açılır. Bu 
dosyada yazıcıdan çıkması istenen başlık yazılır ve kayıt edilir. Hazırlanan bu dosyanın 
ismi BAŞLIK DOSYASI hanesine yazılır. Yazıcıdan rapor alındığında bu dosyada yazılan 
başlık rapor başlığı olarak yazıcıdan çıkacaktır. 
 
Ekrana liste almak için F2-LĐSTE, listede yer alacak sahaları belirlemek için F3-SAHA 
BOYLARI, yazıcıya liste almak için F4-YAZDIRMA tuşları kullanılır. F5-EXCEL tuşu ile 
“fiyatlis.xls” dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. F6-KART 
LĐSTESĐ tuşu da stok kartlarının listesini ekrana getirir. 
 
 
ST.3.1.3.   Fiyat Değişikli ği Listesi 
 
Bu liste belirli iki tarih arasında fiyatı değişen malların dökümünü almakta kullanılır. Bu 
bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranın üst kısmında 
yer alan kıstaslar döküme çıkacak kartları belirler. Alt kısımda bulunan ĐLK TARĐH ve 
SON TARĐH sahaları fiyat değişikliği tarihine baz teşkil edecek tarihlerdir. Bu tarihler boş 
bırakılırsa tüm kartlar işleme alınır, FĐYATI DEĞĐŞENLER ve FĐYATI DEĞĐŞMEYENLER 
sahaları ise dökümün şeklini belirler. 
 
Bu ekranda döküme çıkacak sahaları F3-SAHA BOYLARI tuşuna basarak 
belirleyebilirsiniz. F2-LĐSTE, F4-YAZDIRMA ve F6 KART LĐSTESĐ TUŞLARI ise bir 
önceki kısımda açıklandığı şekilde çalışır. 
 
 
ST.3.2.   Envanter 
 
Bu bölüm kendi içinde BAKĐYE LĐSTESĐ, FĐZĐKĐ ENVANTER, MALĐ ENVANTER ve 
STOK DEĞERLEME RAPORLARI bölümlerine ayrılmaktadır. 
 
 
ST.3.2.1.   Bakiye Listesi 
 
Bu rapor karşınıza stok kartlarında kayıtlı bulunan ve son durumu yansıtan bakiye 
rakamlarını getirecektir. Bakiye listesi kritik seviye analizi imkanı da vermektedir. Aynı 
zamanda ambalaj cinsi ve ambalaj bakiyesi listelenir. 
 
 



 

 

ST.3.2.2.   Fiziki Envanter 
 
Bu bölümde listeleme aralıkları ile beraber istediğiniz envanter tarihini girmiş olmanız 
gereklidir. Eğer o günün envanterini istiyorsanız, zaten sistem açılışında girdiğiniz günün 
tarihi ekrana gelmiş olacak ve F2-LĐSTE tuşu ile bu tarihi kabul ederek devam 
edebileceksiniz. 
 
 
ST.3.2.3.   Mali Envanter 
 
Bu rapor tamamen FĐZĐKĐ ENVANTER raporu paralelinde çıkarılmakta olup, stoktaki 
malların fiziksel mevcudu yerine mali değerini ifade etmektedir. Muhasebe prensiplerine 
göre stoğa mal girişi alış fiyatından, çıkışı ise satış fiyatından olması nedeniyle, giriş ve 
çıkış tutar toplamları vasıtası ile stok değerini tespit etmeye imkan yoktur. Stok 
değerlendirmesi için klasik olarak ORTALAMA DEĞER (giriş tutar toplamının giriş miktar 
toplamına bölünmesi), YÜRÜ.AĞ.ORT (bir önceki hareketin ortalaması ile giriş tutar 
toplamının giriş miktar toplamına bölünmesi), FĐFO (ilk giren ilk çıkar), LĐFO (son giren ilk 
çıkar) yöntemleri kullanılmaktadır. Mali envanter raporunda stoktaki malların mali 
değerlendirmesini herhangi bir tarih akşamı itibarı ile bu dört formül üzerinden elde 
edebileceksiniz. Ancak mali envanter listesi alırken aynı anda ancak iki formüle göre liste 
alınabilir. Hangi iki formüle göre liste alınacaksa karşısına "E" yazılır, diğer formüller "H" 
kalır. 
 
ĐSKONTOLAR parametresine "E" yazılırsa stok hareketlerinin iskontolarını göze alarak 
liste verir, "H" yazılırsa iskontoları işleme katmaz. Burada da BAKĐYESĐZ MALLAR, 
STOK KARTI ve ALFABETĐK LĐSTELEME parametreleri diğer envanter raporlarında 
olduğu gibi kullanılır. 
 
 
ST.3.2.4.   Stok Değerleme Raporu 
 
Bu rapor verilen envanter tarihi itibariyle stoktaki malların bakiye miktarlarının belirtilen 
kaynak fiyata göre değerini hesaplayarak listeler. Bu bölümü seçtiğinizde karşınıza 
gelecek listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak doldurulduktan sonra ekrana 
listelenmesini istediğiniz kayıtların, KAYNAK FĐYAT'ta tanımlanacak fiyat tipine göre 
istenilen envanter tarihinden itibaren bakiye, fiyat değerlerini ve stok değerlerini verir. 
 
 
ST.3.3.   Hareket Raporları 
 
HAREKET RAPORLARI stok giriş ve çıkışlarının değerlendirmesini yapar. Bu bölüme 
girdiğinizde, bu bölümün kendi içinde tekrar dallandığını göreceksiniz. Şimdi bu Alt-
Bölümleri inceleyelim; 
 



 

ST.3.3.1.   Genel Hareket Raporu 
 
Bu rapor listeleme aralıklarına uyan malların belirlenen iki tarih arasındaki giriş/çıkış 
toplamlarını verir. Hareket özel kodları kullanılarak yapılan hareketlerden sadece belli 
özellikte olanlar döküme alınabilir.  
 
Ekrana liste almak için F2-LĐSTE, listede yer alacak sahaları belirlemek için F3-SAHA 
BOYLARI, yazıcıya liste almak için F4-YAZDIRMA tuşları kullanılır. F5-EXCEL tuşu ile 
“.xls” dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. 
 
 
ST.3.3.2.   Yıllık Hareket Raporu 
 
Yıllık devir tarihinden itibaren yapılan giriş ve çıkışların miktar, tutar ve hareket sayısı 
cinsinden toplamlarını, bakiyelerini, mal bazında ve stok genelinde raporunu verir. 
Yılbaşı olarak sistem, SERVĐS bölümünde göreceğimiz YILLIK DEVĐR tarihini göz önüne 
alır. Listeleme aralıklarında bulunan diğer parametreler GENEL HAREKET RAPORU’na 
benzer şekilde çalışırlar. 
 
 
ST.3.3.3.   Stok Ekstresi 
 
Bu bölümde sisteme kayıtlı stok hareketlerinin mal bazında gruplanmış listelerini 
bulacaksınız. Stok ekstresini diğer raporlarda olduğu gibi bütün mallar için ya da belirli 
gruplardaki mallar için çıkarabileceksiniz. Đlave bir imkan olarak, ekstre şeklinde 
listelenen sadece giriş veya çıkış hareketlerini ya da belirli hareket özel kodlarını taşıyan 
stok hareketlerini listeleme imkanına sahipsiniz. Bu seçenekleri ekstre girişindeki 
listeleme aralıkları ekranındaki ilgili haneleri doldurarak elde edebilirsiniz. 
 
Bakiyesiz kartların listede çıkması istenmiyorsa BAKĐYESĐZ M. parametresine "H" yazılır. 
Stok kartlarına giren/çıkan miktarlar da listeye dahil edilmek istenirse GĐRĐŞLER ve 
ÇIKIŞLAR parametrelerine “E” yazılır.  
 
Yazıcıdan alınacak listede her stok kartının ayrı sayfaya çıkması ve/veya tarih ara 
toplamı istenirse bu parametrelere gerekli (E veya H) cevap verilir. Döküme çıkacak 
sahalar F3 tuşuna basılarak belirlenir. Tutar bakiyesinin hesaplanmasında 
Servis/Parametreler kısmında bulunan EKSTREDE FĐYAT [O/Y/B] parametresinin aldığı 
değere göre farklı yöntemler kullanılır. 
 
 
ST.3.3.4.   Stok Dönme Raporu 
 
Stok hareketlerinin hareket yoğunluğunun doğrudan doğruya izlenmesi amacı ile 
kullanılır. Stok dönme katsayısı ve son giriş/çıkış tarihleri malların hareketlilik itibarı ile 
kıyaslanabilmesi imkanını vermektedir. Stok dönme katsayısı relatif veya göreceli bir 
katsayı olup ilgili stok kaleminin diğer stok kalemlerine nazaran az veya çok hareketli 
olduğunu ifade etmektedir.  
 



 

 

ST.3.4.   Kar/Zarar Analizi 
 
Bu bölüm kendi içinde GENEL K/Z ANALĐZĐ, YILLIK K/Z ANALĐZĐ ve MALĐYET RAPORU 
olmak üzere üç bölüme ayrılır. 
 
 
ST.3.4.1.   Genel-Yıllık Kar/Zarar Analizi 
 
Bu bölümler, belli bir dönem boyunca stoğa giriş veya çıkışlar itibarı ile işletmenin karlılık 
durumunu mal bazında listeler. Envanter bölümünde olduğu gibi hareket devri tarihinden 
önce olmamak kaydı ile herhangi eski bir tarih vererek kar/zarar analizi yapılabilir. 
 
Genel Kar/Zarar Analizi bölümü, listeleme aralıklarında belirtilen iki tarih arasındaki 
dönemin kar/zarar analizini verir. 
 
Yıllık Kar/Zarar Analizi bölümü ise yıl başı devri yapılan tarihten itibaren belirtilen tarihe 
kadarki dönemin analizini verir. 
 
Karlılık analizi, klasik kar/zarar tayini esaslarına göre yapılmaktadır. Kısaca açıklamak 
gerekirse, analiz dönemi başı ve sonu itibarı ile hesaplanan envanter değeri ile dönem 
boyunca yapılan giriş tutarları toplamı satılan malın maliyetini hesaplamak için 
kullanılmakta, dönem boyunca yapılan çıkış tutarları göz önüne alındığında ise kar ya da 
zarar hesaplanmaktadır. 
 
Kar/zarar analizi hesaplarında dönem başı ve sonu envanterleri kullanıldığına göre, 
hesaplanan kar ya da zarar değerleri isteğe bağlı olarak dört envanter değerlendirme 
yöntemine (FĐFO, LĐFO, ORTALAMA DEĞER, YÜRÜYEN AĞIRLIKLI ORTALAMA) göre 
hesaplanır. Listede karlılık durumu pozitif bir değerle, zarar ise negatif bir değerle ifade 
edilmektedir. Alınacak listede iskontolu değerleri de işleme katmak istiyorsak 
ĐSKONTOLAR parametresine "E" yazılır. 
 
Döküme çıkması istenen sahalar F3 SAHA BOYLARI tuşu ile belirlenebilir. 
 
Đstenirse F5-EXCEL tuşu ile EXCEL programına bağlantı yapılabilir (“gkalizi.xls” ve 
“ykalizi.xls” dosyaları). 
 
 
ST.3.4.2.   Maliyet Raporu 
 
Bilindiği üzere modern işletmelerde stokta tutulan malın stoklama maliyeti önemli bir 
faktör oluşturmaktadır. Maliyet raporu, verilen iki tarih arasında stokta bulunan malların 
bekleme süresine, uygulanan faize ve fiyata bağlı olarak toplam ve birim başına düşen 
stoklama maliyetini hesaplar.  
 



 

ST.3.5.   Etiket Basımı 
 
Bu bölümde stoklarınızda bulunan ürünlerin standart formda veya kullanıcı tanımlı bir 
şekilde stok kodu, cinsi, açıklama, fiyat gibi sahalarını etikete bastırabilirsiniz. Bu bölüme 
girildiğinde ekrana basılmasını istediğiniz stok kodlarının girileceği etiketleme aralığı 
gelir. Stok kodlarını tanımlarken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile istenilen stok kartlarını 
seçip ekrana getirebilme imkanına sahipsiniz. Bu ekranın alt kısmında ise etiket 
tanımlamalarının yapıldığı bölüm bulunur. 
 
SAHA KODU bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı F7 tuşuna 
basarak ekrana çıkan SAHA SEÇĐMĐ penceresinden seçebilirsiniz. SAHA KODU 
sahasına listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen yazıcıya çıkar. Ayrıca 
istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için 
ETA standartlarında bir “.dfb”  (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli 
parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket 
basımı yapacaktır. Dosyanın içinde stok kartlarından alınması gereken STOK KODU, 
STOK CĐNSĐ, AÇIKLAMA 1-2, FĐYAT 1-5 (TL), FĐYAT 1-5 (YTL) gibi sahalar \nnnxxyy 
tarzında belirtilir. Burada nnn hangi sahanın basılacağını, xx kaçıncı karakterden 
başlayarak, yy kaç karakter basılacağını belirler. 
 
SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı (alt alta iki etiket arası 
dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETĐKET 
ADEDĐ aynı stoktan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması 
gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz. Ayrıca etiketleri 
yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz. 
 
BAKĐYESĐZ MALLAR hanesi bakiyesiz stok kartlarının listesinin alınmak istenip 
istenmediği durumlar için kullanılır. BAKĐYE KADAR YAZ hanesi her kart için bakiye 
kadar etiket yazdırılması istendiği durumlarda kullanılır. Đki tarih arasında yapılan alımlar 
kadar etiket basılması için SON ALIM KADAR YAZ parametresi kullanılır. Bu 
parametreye “E” yazılırsa her stok kartı için bu parametrenin altında yazılı olan 1. ve 2. 
TARĐH arasında yapılan stok alımları taranarak toplam alım bulunur ve bu adet kadar 
etiket bastırılır. Eğer bu parametreye “H” denirse program her kart için daha önceden 
olduğu gibi ya kartta yazılan bakiye kadar ya da listeleme aralıklarında belirtilen etiket 
adedi kadar etiket basar. 
 
Etiketleme aralıkları belirtildikten sonra F2 tuşu ile listeleme işlemi başlatılır. Yazıcıdan 
döküm almak için F4 tuşu kullanılır. F5-TEST tuşu yardımıyla da henüz gerçek yazıma 
geçilmeden önce test döküm yapılabilir. Bu seçenek bilhassa yan yana ve alt alta iki 
etiket arasındaki mesafeleri ayarlamak için kolaylık sağlar. 
 
 
ST.4.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 



 

 

ST.4.1.   Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüm YILLIK DEVĐR, HAREKET DEVRĐ, AÇILIŞ DEVRĐ ve DEVĐR TARĐHĐ 
DÜZELTME Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
ST.4.1.1.   Yıllık Devir 
 
Adından da anlaşılacağı üzere sene başlarında yapılması gereken devirdir. Bu devir 
geçmiş seneye ait stok hareketlerini siler, yıl başı envanterini hesaplayarak gerekli devir 
rakamlarını stok kartlarına yazar ve yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık devir 
yaparken Devir Tarihi olarak yeni yılın ilk günü verilmelidir. Yıllık devir yapıldıktan sonra 
Son Yıllık ve Son Stok Hareketi Devir Tarihleri aynı tarih olur. 
 
Yıllık devir ve hareket devir işlemleri sırasında kullanılan fiyatın aşağıdakilerden herhangi 
birisi olmasının kullanıcı tarafından belirlenmesi ORT.FĐYAT HESAP. YÖNTEMĐ 
sahasına verilecek olan değere göre bulunur. Kullanıcı ayrıca isterse fiyat olarak giriş 
tutarları ve çıkış tutarları arasındaki farkın devir tarihindeki bakiyeye bölünmesinden 
ortaya çıkacak fiyatı da kullanabilmektedir. Buna göre devir öncesinde ekranda bulunan 
seçenekler aşağıdaki gibidir. 
 
 1 :Ortalama   : Giriş tutar toplamının giriş miktar toplamına bölünmesi. 
 2: YAO        : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama. 
 3: Bakiye     : Giriş tutarları ve çıkış tutarları farkının devir tarihindeki bakiyeye  

  bölünmesi. 
 4: FIFO       : Đlk giren ilk çıkar. 
 5: LIFO       : Son giren ilk çıkar. 
 
 
ST.4.1.2.   Hareket Devri 
 
Sene içinde stok hareketlerinin sayıca fazlalaşması durumunda yapılması gereken bir 
devirdir. Yoğun giriş/çıkış işlemlerinin olduğu ve stok hareket dosyalarının sistemde 
fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait stok hareket kayıtlarını HAREKET 
DEVRĐ ile silme imkanı mevcuttur. 
 
 
ST.4.1.3.   Açılış Devri 
 
Bu bölümde sistemin kullanılmaya başlanacağı tarih itibarı ile stokların devir bilgileri 
girilecektir. Stok kartı ile ilgili açılış devir rakamlarının yeni stok kartı açma işlemi 
sırasında girilmemesi durumunda bu bölümden yararlanma imkanına sahipsiniz.  
 
 
ST.4.1.4.   Devir Tarihi Düzeltme 
 
Bu bölümde ise devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı 
getirilmektedir. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır. 



 

ST.4.2.   Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU,YENĐ DOSYA, 
BARKOD ĐNDEKSĐ YARATMA ve KART AKTARMA Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
ST.4.2.1.   Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm de kendi içinde KAYIT DÜZELTME, DOSYA DÜZELTME, KOD DEĞĐŞTĐRME 
ve SAHA DEĞĐŞTĐRME Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
ST.4.2.1.1.   Kayıt Düzeltme 
 
Bu bölüm kart bilgilerinde ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması 
gerektiğinde kullanılır. Ancak sahalardaki değişiklik dikkatli yapılmalıdır. Herhangi bir 
yanlış düzeltmede Stok Kartlarında ilgisiz rakamlarla karşılaşabilirsiniz. 
 
 
ST.4.2.1.2.   Dosya Düzeltme 
 
Bu bölüm kendi içinde KART DÜZELTME, HAREKET DÜZELTME ve KART/HAREKET 
KONTROLÜ Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
KART/HAREKET DÜZELTME  
Bu bölümler de kendi içlerinde Alt-Bölümlere ayrılmaktadır. Bu Alt-Bölümler aynı olmakla 
beraber birinde kartların diğerinde hareketlerin içerikleri değiştirilir. Şimdi bu Alt-Bölümleri 
tek tek inceleyelim. 
 
Dosya Kısaltma 
Yıllık devir işlemleri sırasında silinmesi gereken hareketler ve evraklar dosyada silinmiş 
olarak işaretlenmekle beraber gerçekte yer tutmaya devam eder. Bu da bilhassa yüklü 
veri dosyalarıyla çalışıldığında disk kapasite sorunlarına yol açar. Bu bölüm vasıtasıyla 
silinen kayıtların kart veya hareket dosyalarından tamamen çıkarılması ve bu sayede 
dosya boylarının asgariye indirilmesi sağlanır.  
 
Yeniden Đndeksleme 
Hem Kart hem de Hareket Düzeltme bölümünde yer alan bu bölüm, kart veya hareket 
dosyalarında bulunan bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratır (“*.ind” dosyaları). 
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan stok kayıtları 
varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan 
evvel mutlaka stok dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş 
olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. 
 
Dosya Kontrolü 
Hem kart hem de hareket düzeltme bölümünde yer alan bu bölümde başlangıç ve bitiş 
kayıt no'ları belirtilerek dosyalardaki bilgilerin normal değerlerde olup olmadığı kontrol 
edilir. Stok hareketlerinde yapılan işlemler stok kartlarındaki bakiye değerlerine 



 

 

uymuyorsa veya kayıtlar bozuk olarak geçirilmişse bu kayıtların numaraları ekranın sol 
üst köşesine yazılır. Bu kayıt numaraları saklanarak daha sonra kayıtların silinmesi için 
kullanılır. 
 
Bozuk Kart/Kayıt Silme 
Hem kart hem de hareket düzeltme bölümünde yer alan bu bölümde başlangıç ve bitiş 
kayıt aralıklarında belirtilen bozuk kayıtlar silinir. Başlangıç ve Bitiş kayıt numaralarına 
dosya kontrolü sırasında ekranın sol üst köşesinde yazılan hatalı kayıtların numaraları 
yazılarak silme işlemine başlanır. Silme işlemi sırasında belirtilen numaraya ait kayda 
rastlanmadığı takdirde bir uyarı mesajı verilir. Bu durumda stok indeks dosyası yeniden 
yaratılır. 
 
Kart Temizleme 
Sadece Kart Düzeltme bölümünde yer alan bu bölümde istenilen stok kartlarının tüm 
değerleri ve hareketleri sıfırlanır. Böylece dolu olan stok kartının silinip tekrar aynı kod ile 
açılmasına gerek kalmadan KART TEMĐZLEME seçeneği ile temizlenen stok kartlarınıza 
yeni dönem kayıtlarınızı girebilirsiniz. Kart kodlarını tanımlarken F6-KART LĐSTESĐ 
yardımıyla seçim yapabilirsiniz. Eğer kart kodlarına hiçbir değer girmeden boş bırakıp 
F2-KART TEMĐZLEME ĐŞLEMĐ tuşuna basarsanız tüm stok kartlarınızın içerikleri 
sıfırlanır. Bu yüzden kart temizleme işlemine başlamadan önce mutlaka stok 
dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Ayrıca STOK KODU aralığını belirtirken 
istemediğiniz kayıtların silinmemesi için dikkatli olmalısınız. 
 
Toplu Kart Silme 
Sadece Kart Düzeltme bölümünde yer alan bu seçenekte kullanılmak istenmeyen tüm 
kartlar toplu halde silinir. ĐŞLEM GÖRENLER sahasına “E” verilirse program listeleme 
aralıklarında belirtilen diğer değerlere de bakarak bu aralıklar arasında bulunan çalışmış 
tüm kartları siler. Đşlem görüp de bakiyesi olan kartlar silinmek istenmiyorsa BAKĐYESĐ 
OLANLAR sahasına “H” verilir. BAKĐYESĐ OLMAYANLAR sahasına “E” verilirse çalıştığı 
halde bakiyesi olmayan listeleme aralıklarına uyan tüm kartlar silinir. Bu iki parametre 
ĐŞLEM GÖRENLER sahasının “E” olduğu durumlarda kullanılır. ONAYLI ĐŞLEM 
parametresine “E” verilirse bu durumda silinecek her kart için işlem öncesinde 
kullanıcıdan bir onay beklenir. 
 
Kart/Hareket Kontrolü  
Bu bölümde de hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır. 
Stok Kartının ön yüzündeki bakiye değeri ile stok hareketleri taranarak bakiye değerleri 
kontrol edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir. Listeleme aralıkları ekranının alt 
kısmında bulunan SON ALIŞ BĐL.ĐŞLE ve SON SATIŞ BĐL.ĐŞLE parametrelerine “E” 
verildiği zaman son alış/satış hareket bilgileri stok kartının arka yüzünde bulunan ilgili 
sahalara işlenir. 
 
 
ST.4.2.1.3.   Kod Değiştirme 
 
Daha önce tanımlamış olduğunuz stok kodlarınızı bu seçenek vasıtasıyla değiştirebilir 
yeni bir stok kodu tanımlayabilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza ESKĐ KOD ve 
YENĐ KOD sahaları gelir. 
 



 

Eski Kod sahasına değiştirilmesini istediğiniz eski stok kodu yazılır. Bu kodu tanımlarken 
isterseniz kendiniz yazabilir, isterseniz F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla stok kodları listesini 
ekrana getirebilirsiniz. Yeni Kod sahasına ise kullanmak istediğiniz yeni stok kodu yazılır. 
Stok kodları değiştirilirken tüm eski stok koduna ait olan hareketler de yeni stok koduna 
transfer olur. STOK, FATURA, ĐRSALĐYE, ĐMALAT, ĐŞLETME ve SĐPARĐŞ sahalarına 
entegre çalışılan modüllerden hangileri işleme alınacaksa karşılarına “E” yazılır. Örneğin 
stok kartlarınızdan bazılarını değiştirmek istediğinizde STOK modülü ile entegre 
çalıştığınız FATURA, ĐŞLETME ve SĐPARĐŞ sahalarına da “E” yazmalısınız. Böylece 
aynı anda değiştirilecek stok kodu, sadece STOK modülünde değil entegre çalışılan 
diğer modüllerde de değiştirilir. 
 
 
ST.4.2.1.4.   Saha Değiştirme 
 
Stok kartlarının bazı sahalarına toplu kayıt yapılmak istendiğinde kullanılır. 
 
 
ST.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölümde stok kayıt sayısını, hareket kayıt sayısını, toplam sabit disk kapasitesini, 
stok dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve sabit diskte kullanılabilecek boş alan 
rakamlarını ekranda görebilirsiniz. 
 
 
ST.4.2.3.   Yeni Dosya 
 
YENĐ KART DOSYASI, YENĐ HAREKET DOSYASI ve YENĐ KART/HAREKET DOSYASI 
olarak kendi içinde dallanan bu bölüm stok dosyalarının silinerek yeniden boş olarak 
açılmasını sağlar. 
 
 
ST.4.2.3.1.   Yeni Kart Dosyası 
 
Bu bölüm yeni bir stok kart dosyası açar. Eğer sistemde stok kart dosyası mevcutsa 
bunu tamamen silerek yeni bir dosya yaratır.  
 
 
ST.4.2.3.2.   Yeni Hareket Dosyası 
 
Bu bölüm hareket dosyalarını varsa silerek yoksa doğrudan açarak yeni bir dosya 
açılmasını sağlar. 
  
 



 

 

ST.4.2.3.3.   Yeni Kart ve Hareket Dosyası 
 
Bu bölüm hem yeni kart hem de yeni hareket dosyası açma işlemlerini bir arada 
gerçekleştiren bölümdür. Diğerlerinde olduğu gibi kart ve hareket dosyalarını varsa 
silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar.  
 
 
ST.4.2.4.   Barkod Đndeksi Yaratma 
 
Bu bölüm stok kartlarındaki BARKOD KODU sahalarında bulunan barkod kodlarını (1-5) 
kullanarak barkod indeks dosyası "barkod.ind" yaratır. Bu dosya şirket veri dosyalarının 
yanında bulunur. Bu dosyanın kullanılması için ETA:FATURA modülü Servis/Özel 
Tanımlar bölümünde bulunan BARKOD SAHASI parametresi “E” olmalıdır. Đndeks işlemi 
yarım kaldığı zaman tekrarlanmalıdır. Đşlem sırasında işlem gören kart, indekslenen kart 
ve toplam kart sayısı ekranda takip edilebilir. 
 
 
ST.4.2.5.   Kart Aktarma 
 
Bu bölüm, kayıtlı stok kartları içersinden, istenilen özelliklere sahip olan kartların, ilgili 
parametreler yardımı ile bir başka şirkete aktarılması için kullanılır.  
 
 
ST.4.3.   Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI ve 
DĐZAYN DOSYALARI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
ST.4.3.1.   Parametreler 
 
Bu bölümde programda kullanılacak muhtelif ilk değerler ve parametreler 
tanımlanmaktadır. 
 
Default KDV, Đskonto 
Bu saha ile sisteme bir KDV değeri tanımlanmakta, söz konusu değer yeni stok kartına 
girildiğinde ekrana gelmektedir. Tanımlanan değer haricinde KDV değeri kullanma 
imkanı ayrıca korunmaktadır, ancak bu bölüm en çok kullanılan KDV değerini 
kendiliğinden ekrana getirerek kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde kendiliğinden ekrana 
gelen bir DEFAULT ĐSKONTO oranı da tanımlanabilir. 
 
Evrak No, Aylık Faiz 
Bu sahalara belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş/çıkış hareketlerine program 
otomatik olarak bir evrak nosu verecektir. Ayrıca vade farkı hesaplamalarında 
kullanılacak AYLIK FAĐZ oranı da sisteme girilebilmektedir. 
 



 

Hareketli Ekranda Çerçeve 
Bu haneye verilecek cevaba göre programın hareket fişi ekranında çerçevelerle bölünme 
yapıldığını göreceksiniz. Operatör çalışma rahatlığı açısından ekranda çerçeve görüp 
görmeme konusunda seçim yapmakta serbest olup bunun görüntü haricinde hiçbir etkisi 
olmayacaktır. 
 
Ekstrede Fiyat 
Burada tanımlanan fiyat tipleri Raporlar/Hareket Raporları Alt-Bölümünde yer alan 
EKSTRE raporlarında işleme alınır. Burada ancak Ortalama, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama 
ve Bakiye fiyat tiplerine göre ekstre rapor alınabilir. 
 
Seviye Kontrolü 
FATURA programından satış yapıldığı zaman bakiye kontrolünün ne şekilde yapılacağını 
belirler. Bu parametreye “N” yazılırsa bakiye sıfır veya sıfırın altına, “K” yazılırsa kritik 
seviye veya kritik seviyenin altına, “O” yazılırsa optimum seviye veya bu seviyenin altına 
düştüğü takdirde program uyarı verir. 
 
Mükerrer Barkod Kontrolü 
Bu sahaya “E” veya “S” verilirse stok kart kaydı sırasında girilen barkod kodlarının daha 
önceden başka bir kartta kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir, varsa kullanıcıya uyarı 
verilerek ya kayıt işlemi iptal edilir veya kullanıcıdan onay beklenir, “H” verilirse bu 
kontrol yapılmaz 
 
Son Alı ş/Satış Bilgilerinde Đskonto 
Bu sahaya “E” verilirse STOK ve FATURA-ĐRSALĐYE-SĐPARĐŞ gibi stok kartlarını 
kullanan modüllerde “*SA”/ “*SS” ibaresi kullanarak ilgili karta ait son alış/satış fiyatının 
çağrılması sırasında fiyat yapılan iskonto düşülerek belirlenir. 
 
Etiket Sıra/Kolon Aralı ğı 
Bu sahalara etiket basım ekranına girildiğinde gelecek ön değerler girilir. Bu değerler 
istenirse aynı yerden değiştirilebilir. 
 
Son Kay.Stok Kart Kod ve Cinsi 
Stok kart dosyasına herhangi bir kart ilavesi yapıldığı zaman kaydedilen kartın kod ve 
cinsi bu sahaya atılır. Bu bilgiye programın muhtelif yerlerinden Ctrl-F7 tuşuna basılarak 
ulaşılır. Bu tuşun çalıştığı yerler aşağıda sıralanmıştır: 
- Stok kart kaydı,  
- Tekli stok hareket kaydı 
- Toplu stok hareket kaydı 
- Đmalat tekli mamul kaydı 
- Đmalat toplu mamul kaydı 
- Fatura-Đrsaliye-Sipariş gibi toplu stok giriş çıkış işlemi yapılan yerler 
- Her türlü çerçeve içinden stok kart kaydı.  
 
Sipari ş Mik. Ayırma 
Bu sahaya “E” verilmesi durumunda program alış/satış sipariş işlemi yapıldığı zaman 
stok kartında bulunan alış/satış sipariş miktarı (alokasyon) sahalarından yapılan işlemle 
ilgili olana değer taşır. Parametrenin “H” olması durumunda ise sadece satışları gösteren 



 

 

saha üzerinde işlem yapar. Bu durumda alış alokasyonları bu saha üzerinde artış yerine 
azalma yaratacak şekilde işlem görürler. 
 
Hareket Lis.Kolon 1/2 
Bu parametrelere 1-4 arası değer girilir. 1:Stok Kodu, 2:Cari Kodu, 3:Açıklama 4:Evrak 
No. Bu parametre yardımıyla kullanıcı çerçeve içinde gelen stok hareket listesi ekranında 
çıkan sahalardan 2 tanesini kendisi belirleyebilir, bu parametreler boş bırakılırsa program 
STOK KODU veya AÇIKLAMA/EVRAK NO sahalarından birisini basar. Parametrelerden 
sadece bir tanesi doldurulursa sadece bu saha geniş olarak basılır. 
 
Barkodlu Çalı şma 
Bu sahaya “E” verilirse STOK KODU sahasında herhangi bir stok kartına ait BARKOD 
KODU yazılıp Enter tuşuna basıldığında, ilgili stok kartına ait bilgiler otomatik olarak 
ekrana gelir. Bu işlemin düzgün çalışılması için bu programın Servis/Barkod Đndeksi 
Yaratma bölümünden barkod indeksi yapılmalıdır. 
 
Otomatik Đskonto Getirme 
Bu sahaların her birine 1-5 arası bir değer verilebilir, bu durumda Fatura-Đrsaliye-Sipariş 
modüllerinde çalışırken stok kart kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığında program bu 
parametreleri kullanarak iskonto tablosundan ilgili iskonto oranlarını getirerek KALEM 
ĐSKONTO 1-2-3 sahalarından ilgili olanını doldurur. 
 
 
ST.4.3.2.   Saha Boyları 
 
Stok hareket fişinde kullanılan sahaları ekrandan kaldırmak, ekrana koymak veya saha 
boylarını istenilen boyda tanımlamak için bu bölüm kullanılır. 
 
 
ST.4.3.3.   Saha Başlıkları 
 
Bu bölümde stok kart tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait 
başlıkların tanımlanması işlemi yapılır. 
 
 
ST.4.3.4.   Dizayn Dosyaları 
 
Bu bölümde stok kartı yazdırma işleminde kullanılacak rapor dizayn dosyaları ayrı ayrı 
tanımlanır. 
 
 
ST.4.4.   Yeniden Fiyatlandırma 
 
Bu bölümde stok kartlarına kayıtlı alış ve satış fiyatları belirli kıstaslar dahilinde yeniden 
hesaplanıp kartlara kaydedilebilir. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



 

Bu bölümde belirli kıstaslara uyan stok kartlarında bulunan fiyatlar toplu halde değiştirilir. 
Bu bölüme ilk girdiğinizde karşınıza önce fiyat değişikliği işlemine dahil edilecek stok 
kartlarını belirlemekte kullanılan kıstaslar gelir. Bu kıstaslar bir önceki işlemden farklı 
olarak tek taraflıdır, böylelikle özel karakterler (wild card “*” ve “?”) yardımıyla kartlar 
gruplar halinde işleme alınırlar. KOLON ADEDĐ parametresi ekranda aynı anda kaç fiyat 
görüntülenebileceğini belirler, bu parametreye bağlı olarak stok kod ve cins kolonlarının 
genişliği de değişir. 
                                                                                                                                                                             
F2 işlem tuşuna basıldığında program stok kartlarını tarayarak kıstaslara uyan stok 
kartlarını işleme sokar, tarama işlemi tamamlandıktan sonra ekrana bir matris şeklinde 
stok kodu, cinsi ve fiyatlar gelir. Bir seferde en fazla 30000 stok kartı işleme sokulabilir. 
Ekranda 15 sıra halinde kartlar ve 2/3 kolon halinde fiyatlar görüntülenir. Kullanıcı isterse 
PgUp, PgDn, Ctrl+Sol Ok, Ctrl+Sağ Ok, Home, End tuşlarını kullanarak ekranda aşağı 
yukarı veya sola sağa doğru hareket edebilir. Fiyat değişikliği yapılacak stok kodu 
hizasında bulunan fiyatlar değiştirilerek işleme devam edilir. Tüm fiyat değişikliği işlemi 
tamamlandıktan sonra F2 KAYIT tuşuna basılarak yapılan değişiklikler kartlara işlenir. 
Bilgisayar işletim sistemi tarihi sadece fiyat değişikliği yapılan kartlardaki SON YENĐDEN 
FĐYATLANDIRMA TARĐHĐ sahasına işlenir.  
 
Giriş ekranında en sonda bulunan ÖZEL KOD 4 ve ÖZEL KOD 5 parametrelerine 
herhangi bir bilgi girilmesi durumunda program fiyat değişikliği yapılan kartlardaki ÖZEL 
KOD 4 ve ÖZEL KOD 5 sahalarına bu bilgileri işler, böylelikle gün içinde birden fazla 
fiyat değişikliği yapılması durumunda işlem gören kartlar birbirlerinden ayrılmış olur. Bu 
bilgi bilhassa barkod etiketi yazdırılırken kullanılabilir. 
 



 

 

ETA:CAR Đ, müşteri ve satıcı cari hesaplarını ve ilgili işlemlerini bilgisayarda takip 
etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda cari hesap 
kartlarınızı tanımlayacak, bu hesaplarla ilgili işlemleri işleyecek, aynı zamanda cari 
hareketlerinden doğan bakiye durumu, hareketlilik analizleri, vade farkı analizi gibi sonuç 
raporlarını türetebileceksiniz. 
 
ETA:CARĐ programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-CARĐ KARTI , cari kartlarının tanımlanması ve bu kartlar üzerindeki işlemler, 
 
F3-CARĐ HAREKET Đ, cari kartları ile ilgili giriş çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket 
listelerinin alınması, 
 
F4-RAPORLAR , cari hesap takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, cari hesap takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:CARĐ programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
CA.1.   Cari Kartı 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Cari 
hesap takip sisteminize yeni bir satıcı/müşteri ile ilgili olarak yeni bir cari kartı ilave 
edecekseniz YENĐ KART, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem 
yapacaksanız ESKĐ KART bölümünü seçeceksiniz. 
 
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir HESAP KODU tanımlayacak, ayrıca otuz 
haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz. 
Eğer halihazırda kullandığınız cari hesap sisteminde hesap kodu kullanılmıyor ise hesap 
kodu olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece cari 
kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz. Daha sonra değineceğimiz bölümlerde 
bahsi geçecek çeşitli rapor ve listeler HESAP KODU üzerinden sıralı olacağından, hesap 
kodlarınızı seçerken kolayca hatırlanacak ibareler kullanmaya özen gösteriniz. 
 
 
CA.1.1.    Yeni Kart 
 
Bu bölüm iki sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda HESAP KODU ve ÜNVANI 
hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra ilk sayfadaki hanelerin doldurulması ile ilgili 
detayları görelim (Şekil 1). 
 



 

 
 

Şekil 1 
 
 
Yetkili Ki şi, Đş Adresi, Posta Kodu, Tel.No[1-2] Vergi Dairesi, V.H .N. 
Bu haneler adlarından da anlaşılacağı üzere müşteri/satıcı ile ilgili adres vesair bilgilerin 
kaydedileceği bölümlerdir. ADRES ve POSTA KODU hanelerine kaydedilecek bilgi daha 
sonra YAZIŞMA bölümünde kullanılacaktır. 
 
Özel Kodlar 
Cari hesap kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve listelerde kullanılacak 
sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup dilerseniz başlıkları 
çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden 
tanımlayabilirsiniz. Bunlar müşteri/satıcının firma bünyesine uygun bilgilerdir. Đleride 
detaylı göreceğimiz gibi, bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, 
listeleme yapabileceksiniz.  
 
Ekranın ön yüzünü bu şekilde doldurduktan sonra arka sayfaya geçmek için PgDn 
tuşuna basınız. Şimdi ikinci sayfadaki sahaları  
 
Ev Adresi, Posta Kodu, Tel No[1-2] 
Bu sahalar müşteri/satıcı yetkilisine ait ikamet bilgileridir. 
 
Đskonto 
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır. Bu hanedeki bilgiye daha 
sonra diğer program modüllerinden ulaşma imkanı elde edilecektir. 
 
Muafiyet 
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir. 
 



 

 

Kredi Limiti 
Hesap sahibi müşteriye açılacak Açık Hesap şeklindeki maksimum kredinin 
kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve 
cari hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. 
 
Risk Limiti 
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol 
edilmesini sağlamaktadır. 
 
ĐSKONTO, MUAFĐYET, KREDĐ ve RĐSK LĐMĐTLERĐ hanelerinin yeni kart açılışında belli 
değerler taşıması istenirse SERVĐS bölümünde default değerleri girilebilir. Örneğin, 
müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit 
Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde ön değer olarak 30 gün MUAFĐYET tanımlanacak, 
bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir. 
 
Müşteri Muhasebe Kodu  
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki 
müşteri hesap kodu bütün halinde (muavin) buraya yazılır. 
 
Satıcı Muhasebe Kodu 
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki 
satıcı hesap kodu bütün halinde (muavin) buraya yazılır. 
 
Açıklamalar 
Cari hesap kartında beş adet açıklama sahası vardır. Bu sahalara satıcı/müşteri ile ilgili 
istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı özel kodlar gibi kullanıcı tanımlı 
olup istediğiniz şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden 
tanımlayabilirsiniz. 
 
Döviz Cinsi  
Eğer dövizli cari kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKĐBĐ 
modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır. 
 
Küçük/Büyük Görüntü Dosya Adı 
Görüntülü grafik modunda çalışırken bu karta ait küçük/büyük görüntü dosya adları bu 
sahalara yazılır. Küçük görüntü kart ekranında ve hareket girişi sırasında sürekli olarak 
ekranda kalır, büyük görüntüyü almak içinse Shift+F7 tuşuna basılmalıdır.  
 
Borç/Alacak Son Hareket Tarihi 
Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program 
tarafından otomatik olarak kaydedilir; kullanıcı hareket girişi esnasında Shift+F8 tuşuna 
basarak kartla ilgili bilgi ekranına ulaştığında bu sahalara da ulaşmış olur. 
 
Yeni cari hesap kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra kayıt edeceksiniz. Kayıt 
için F2 veya büyük harf (Shift) tuşuyla birlikte F2 tuşunu kullanabilirsiniz. Kayıt için 
Shift+F2 tuşu kullanıldığında kayıt yapıldıktan sonra ekrana yeni ve boş bir kart gelir. 
Böylece seri bir şekilde cari kart açabilirsiniz. Shift+F2 ile yapılan kayıtlarda cari kodunun 
sayı olması halinde ekrana gelen boş cari kartın cari kod sahası bir önceki kaydın kodu 



 

bir arttırılarak otomatik olarak doldurulur. Kayıt tuşuna bastığınızda karşınıza, cari kart ile 
ilgili açılış devir değerlerinin girileceği bir pencere gelecektir. 
 
Bu pencere üzerinde cari kart sahibinin borç ve/veya alacak tutarları ve eğer dövizli 
çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip F2-KAYDA DEVAM tuşuna basıldığında 
program bu değerleri de kullanarak kayıt işlemine devam edecektir. Sistem sene içinde 
kullanılmaya başlanıyorsa cari kart sahibinin hem borç hem de alacak tutarlarını 
yazmanız gerekir. Sene başında kullanmaya başlamışsanız bu durumda, sadece borç 
veya alacak tutarı girilmelidir. Kart ekranında müşteri muhasebe kodu tanımlanmışsa ve 
bu hesap muhasebe hesap planında yoksa hesabın muhasebe hesap planına eklenmesi 
amacıyla ekrana bir çerçeve gelecektir 
 
 
 
Bu çerçeve içinde bulunan sahalar doldurulduktan sonra F2 tuşuyla kayıt işlemine 
devam edilir. Eğer satıcı muhasebe kodu tanımlanmışsa benzer şekilde bu hesap ta 
hesap planına eklenir ve böylelikle cari kartın kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart 
eski kart şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini 
kaydedebilecek, muhasebeden ilgili cari kartın hareketlerini izleyebileceksiniz. 
 
 
CA.1.2.    Eski Kart 
 
Sistemde daha önce açılmış bir cari hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri 
görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için bu bölümü 
kullanacaksınız. 
 
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza HESAP KODU, ÜNVANI, YETKĐLĐ, ÖZEL 
KODLAR sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir. 
 
Aradığınız kartın kodunu biliyorsanız, kodu yazıp doğrudan Enter tuşuna basarak karta 
ulaşabilirsiniz. Kodun sadece belli bir kısmını biliyorsanız veya diğer parametreleri 
kullanmak istiyorsanız o zaman bildiğiniz parametreleri doldurarak F5-ARAMA tuşuna 
basarak arama işlemini başlatabilirsiniz. Sahaları doldururken “*” veya “?” özel 
karakterlerini kullanabilirsiniz. Özel karakterlerin kullanımı ile ilgili bilgiyi ORTAK bölümde 
bulabilirsiniz. Arama kıstaslarına uyan bir kart bulunduğu zaman ekrana karttan okunan 
bilgiler gelir, aradığınız karta ulaştığınız zaman F6-BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM tuşuna 
basarak eski karta ulaşabilirsiniz, aramaya devam için F5-ARAMAYA DEVAM tuşuna 
basınız.  
 
Kart çağırırken F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini de kullanabilir, ön değer vererek ekrana 
alacağınız kart listesinden eski karta ulaşabilirsiniz. F6 tuşuna bastığınızda ekranda bir 
pencere açılacak, listeleme için bir ön değer girmeniz istenecektir (listeyi baştan almak 
için doğrudan Enter tuşuna basabilirsiniz). Ön değeri verdikten sonra karşınıza sistemde 
kayıtlı olan cari kartların kod, unvan ve bakiye bilgileri gelecek, ışıklı çubuğu aşağı/yukarı 
hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın üzerine getirip Enter tuşuna basarak bu karta 
ulaşmış olacaksınız. 
 



 

 

Ekrana çağrılan cari kart üzerinde çalışırken herhangi bir bölgeye gelip buradaki bilgiyi 
değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, cari hesap kartınız son yapılan değişikliğe 
göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur. 
 
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz cari hesap kartını ve bu karta 
kaydedilmiş hareket kayıtlarını siler. Đlgili hesap fazlaca hareket görmüş ise kartı 
hareketleri ile birlikte silme işlemi beklenenden uzunca bir zaman alabilir, arzu edilirse 
cari hesap kartı ilgili hareketleri sistemden silmeden de iptal edebilir. Bu durumda silinen 
cari hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak cari 
hareket dosyasında gereksiz yer kaplar. 
 
F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın ve ilgili hareketlerin yazıcıdan dökümünü alır. Bu tuşa 
basıldığı zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve 
içinde gelir. 
 
 
Bu listeden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak dizayn 
dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünde tanımlanır. Dizayn 
dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi “cari.txt” dosyasında verilmiştir.  
 
F5-CARĐ HAREKETLERĐ seçeneği, bu karta ait cari hareket kayıtlarının dökümünü verir. 
Đstenirse başka herhangi bir karta ait hareketler veya tüm hareketler de listelenebilir. 
 
 
F6-KART LĐSTESĐ yukarıda izah edildiği gibi sistemde kayıtlı bulunan cari kartların 
listesini ekrana getirir. 
 
F8-KREDĐ/RĐSK seçeneği, ekrana çağrılmış satıcı veya müşterinin kredi/risk durumunun 
incelenmesi için kullanılır. Bu tuşa bastığınızda ekrana bir pencere içinde cari kartta 
tanımlanan kredi ve risk değerlerine bağlı olarak çek, senet, toplam risk durumları 
çıkacaktır  
 
Vadesinde ödenmemiş çek/senet toplamlarının hesaplanmasında sistemin açılışında 
kullanılan DOS tarihi esas alınır (DOS tarihinin vade tarihinden büyük olduğu durumlarda 
vadenin geçtiği kabul edilir). Sistemin hesapladığı TOPLAM RĐSK değerine vadesi 
geçmiş çek ve senetler dahil edildiği gibi açık hesap şeklinde görülen kredi durumu da 
ilave edilmektedir. 
 
Yine bu ekranda Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler 
taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri 
ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak 
hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir. 
 
 
CA.2.   Cari Hareketleri 
 
Cari hesap kartı açılmış bir hesaba borç/alacak hareketlerini kaydetmek, cari hareket, 
çek/senet ve tahsilat listesini görebilmek için bu bölüme girilir. 



 

 
DÖVĐZLĐ CARĐ programını kullanırken hareket girişi bölümlerinden yeni kayıt ve hareket 
fişinde kur tablosu kullanılarak TL-Döviz, Döviz-TL çevrimi yapılabilir. BORÇ ve ALACAK 
hanelerinden herhangi bir tanesine program o anda hareket yapılan cari kartındaki döviz 
cinsi sahasını ve hareket tarihini kullanarak kur dosyasında tanımlı olan ilgili dövize ait 
günlük kur TL tutarını bulur, TL tutarını bu rakama bölerek çıkan sonucu DÖVĐZ 
sahasına kendiliğinden yazar. Döviz sahasında bir rakam varsa ve Borç veya Alacak 
hanelerinden herhangi bir tanesine”*” verilirse benzer şekilde günlük parite kullanılarak 
TL tutarı hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır. Yine benzer şekilde DÖVĐZ hanesindeyken “*” 
tuşuna basılırsa BORÇ veya ALACAK sahalarından hangisi doluysa o rakam kullanılarak 
döviz hesaplanır. 
 
Cari hareketleri bölümüne girdiğinizde karşınıza YENĐ KAYIT, ESKĐ KAYIT, HAREKET 
FĐŞĐ, HAREKET LĐSTESĐ ve TAHSĐLAT seçenekleri gelir. 
 
 
CA.2.1.    Yeni Kayıt 
 
Cari hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat edeceksiniz (Şekil 2). 
 
 

 
 

Şekil 2 
 
Yeni kayıt yapmak için cari kartı arar gibi HESAP KODU veya ÜNVANI sahalarını 
kullanarak (isterseniz özel karakterlerle) hareket yapılacak kartı tespit edeceksiniz. Koda 
ulaşımda yine F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer cari kodu sahasına 
yazılan kod veri dosyalarında bulunamazsa istek üzerine hareketten önce cari kart 
açılabilir. Böylece YENĐ KART bölümüne girmeden seri bir şekilde çalışma imkanı 
sağlanır. 



 

 

 
Tarih 
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi ekrana yazılmış 
olacaktır. Tarih yazma opsiyonları için ORTAK bölüme bakınız. SERVĐS bölümünde 
göreceğimiz üzere cari hareketi kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli bir tarihten 
eski tarihli kayıtlar sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu devir 
tarihinden eski tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız. 
 
Đşlem Cinsi 
Bu haneyi Fatura, Nakit, Çek/Senet ve Dekont tipi işlemleri gösteren F, N, C, S veya D 
harflerini kullanarak dolduracaksınız. Entegrasyon itibarı ile işlem cinslerinin özelliklerini 
şu şekilde ifade edebiliriz; 
 
F-Fatura 
Bu tip cari hareket kaydı entegre çalışmada Fatura modülü tarafından yaratılacaktır. 
Dolayısıyla entegre bir çalışmada Cari modülünden fatura şeklinde bir cari hareket kaydı 
yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere Fatura modülü dahil değil ise bu tip 
bir kayıt yapılır. Ancak bu takdirde bu kaydın Muhasebe modülü ile entegrasyonu söz 
konusu değildir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için 
“dekont01.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak için “dekont06.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
N-Nakit 
Bu tip cari hareket kaydı entegre çalışmada nakit tahsilat ve tediye işlemlerinin sisteme 
kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak Muhasebe modülünde bir kasa fişi 
kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini 
yazıcıdan almak için “dekont02.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak için de 
“dekont07.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
S/C-Senet/Çek 
Bu tip cari hareket kaydı entegre çalışmada sadece kendi çek ve senetlerimizle tediye 
yapılması halinde kullanılacaktır. Müşteri çek ve senetleri ile ilgili işlemler Çek/Senet 
modülündeki ilgili bölümlerden yapılacaktır. Çek/Senet modülünün kullanılmadığı 
durumlarda bütün çek ve senet işlemleri (müşteri ve kendi çek/senetlerimiz) cari 
hareketler şeklinde düzenlenebilir, ancak bu takdirde beher kayıt Muhasebe modülünde 
bir muhasebe fişi haline gelecek, birden fazla çek/senetle tahsilat veya tediye 
yapıldığında tahsilat veya tediyeyi oluşturan toplam tutarın tek bir hareket ile 
kaydedilmesi doğru olacaktır. (Tahsilat veya tediye muhteviyatının bu durumda detaylı 
olarak işlenmesi beher çek/senet için ayrı hareket kaydedilmesi ve karşılığında ayrı 
muhasebe fişlerinin entegre edilmesi anlamına gelecektir ki işlem hacmini arttırması 
bakımından sakıncalıdır.) 
 
Örnek: Kendi çekimizi borcumuza mahsuben ARLAR TĐC. Verelim. Đlk önce yeni kayıt 
ekranında kart kodunu ARLAR yazıp Enter tuşuna basalım. Đşlem cinsine “C” çek, tarih 
bölümüne ilgili tarihi yazalım. Kendi çekimizi verdiğimize göre tutarı ARLAR'ın borcuna 
yazılır. Çekin vadesini yazdıktan sonra ÖDENDĐ MĐ? seçeneğine eğer çek ödendi ise “E” 
yazarak F2-KAYIT tuşuna basalım. Kayıt sırasında "Ödeme Kendi Çekinizle mi 
Yapılacak?" sorusuna Evet cevabı verildiğinde ekranda bu sefer "Muhasebe Bağlantısı 
Kurmak Đstiyor musunuz?" mesajı çıkar. Bu mesaja da Evet denildiğinde ekrana karşı 
hesapların girileceği bir pencere gelir. 



 

Bu pencerede, kullandığınız bankayı entegre tanımlamaları yaparken belirtmişseniz 
Banka Kodu yazarken F5-POZ. tuşuna basarak ekrandaki ilgili banka kodunu 
seçebilirsiniz. Kodu seçtiğiniz zaman diğer sahalar otomatik olarak doldurulacaktır. 
Yalnız kullandığınız bu banka ile ilgili işlemleri daha iyi takip edebilmeniz için cari kart 
tanımlamalısınız. Eğer cari kart tanımlamadan banka kodunu girerseniz kayıt sırasında 
“Cari Kartı Bulunamadı” mesajı gelir ve kayıt işlemi yapılmaz. Sadece muhasebeden 
takip edilmesini istiyorsanız F7-HESAP KODU penceresinden ilgili muhasebe kodunu 
girmeniz yeterli olacaktır.  
 
Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır. 
Senet işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için “dekont03.dfb”, 
alacak hareketini yazıcıdan almak için “dekont08.dfb” dizaynları kullanılır. Çek işlem 
cinsinde kayıt edilen borç hareketini de yazıcıdan almak için “dekont04.dfb”, alacak 
hareketini yazıcıdan almak için de “dekont09.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
D-Dekont 
Her türlü cari hesap dekont işlemi entegre ve entegre olmayan çalışma şekillerinde cari 
hareket şeklinde kaydedilecektir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan 
almak için “dekont04.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak için de “dekont09.dfb” 
dizaynları kullanılır. 
 
Yukarıda bahsedilen ayrı kayıt şekillerinde, program ilgili mesajları verecek ve ilgili 
bilgileri kullanıcıdan alarak gerekli kayıtları yapacaktır. 
 
Açıklama 
Bu haneye istenen bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz.  
 
Evrak No 
Bu haneye yapılan işlemle ilgili evrak no’su yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler 
bölümünde bulunan EVRAK NO (borç/alacak) sahaları tanımlandığı takdirde kayıt 
sırasında bu saha kendiliğinden doldurulur ve numara bir arttırılır. 
 
Borç, Alacak 
Đşlemin cinsine göre borç veya alacak hanelerinden biri, söz konusu işlemin tutarını ihtiva 
edecek şekilde doldurulacaktır.  
 
Tekli veya toplu hareket girişi esnasında Borç/Alacak sahalarından herhangi bir tanesi 
üzerindeyken “*B” tuşuna basıldığı zaman kart bakiyesi kartı sıfırlayacak ilgili balona 
gelir. Böylece herhangi bir cari kart bakiyesi kapatılacağı zaman yazılması gereken tutar 
doğrudan ekrana alınabilir. 
 
Döviz 
Eğer dövizli çalışma yapılıyorsa bu saha doldurulmalıdır. Đstenirse yukarıda açıklandığı 
üzere otomatik tutar-döviz veya döviz-tutar çevrimleri yapılabilir.  
 
Vadesi 
Hareket, senet ya da çek cinsinden ise ödeneceği vade, VADESĐ hanesinde 
belirtilecektir. Vade tarihini kayıt tarihinden sonra gün olarak girebilirsiniz. Örneğin, vade 
tarihi kayıt tarihinden 45 gün sonra olacaksa, VADESĐ sahasına *45 yazılması gerekir. 



 

 

Böylelikle program kayıt tarihine 45 gün ekler ve bu sahaya yazar. Vade tarihi istenirse 
ilgili cari kartında belirtilmiş olan muafiyet günü kullanılarak ta kendiliğinden 
hesaplatılabilir. Bunun için programın Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında 
bulunan MUAFĐYET UYGULA sahasına “E” verilmesi gerekmektedir. Bu durumda 
program kod veya işlem tarihi girildiğinde işlem tarihine kartta bulunan muafiyet gününü 
ekleyerek vade tarihini hesaplar ve VADESĐ sahasına yazar. MUAFĐYET UYGULA 
parametresinin “H” olması durumunda ise VADESĐ sahası üzerindeyken “**” verilerek bu 
işlem manual olarak ta yaptırılabilir. 
 
Ödendi mi? 
Bu sahada ödemenin yapılıp yapılmadığına dair bilgi girişi ve buna bağlı muhasebe 
işlemleri yapılır. Normalde yeni kayıt yapılırken “H” olmalıdır, çek veya senedin vadesi 
gelip de ödendiği zaman bu saha “E” haline getirilir. Bu işlem istenirse F6-TAHSĐLAT 
bölümünden de yapılabilir. Bu saha sayesinde liste çekimlerinde ödemelerin yapılıp 
yapılmadığı kontrol edilir. 
 
Özel Kod 
Aynen cari hesap kartında olduğu gibi cari hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif 
imkanı veren bir koddur. Bu kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK bölümde 
bulabilirsiniz. 
 
Açıklama 1-2-3 
Bu sahalara yapılan işlemle ilgili istenilen bilgi girilebilir. 
 
F5-FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve 
henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. Yanlarında “****” bulunan faturalar 
daha önceden kısmi olarak kapatılmış faturalar olup bunların tutar sahasında yazılı 
değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar Enter 
tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. 
Đşaretlenen faturaların toplamı ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir. Yanlışlıkla 
işaretlenmiş bulunan bir fatura tekrar Enter tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. 
Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra F6-KABUL tuşuna 
basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla 
uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturalar birbiri 
ile eşlenir, eşleme işlemi eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma 
durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini 
yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA 
KAPAMA sahası “E” olmalıdır. 
 
F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile sistemde bulunan tüm cari kartları ekrana gelir. 
 
F7-HAREKET LĐSTESĐ tuşu kart bölümünde anlatıldığı gibi ekrana bir pencere içinde bu 
karta ait veya tüm kartlara ait cari hareketlerinin listesini getirecektir. 
 
Yeni hareket girişinde söz konusu cari hesabın KREDĐ/RĐSK durumu F8-DETAY BĐLGĐ 
tuşu kullanılarak öğrenilir. F8 tuşu kredi/risk durumunu cari hesap kartı ile ilgili tüm detay 
bilgiyle birlikte ekrana getirir. Kredi/risk hesaplanış tarzı daha önce izah edildiği şekilde 
olup sisteme kayıtlı hareketler göz önüne alınır. 
 



 

Cari hareketi ekranını yukarıda izah edildiği şekilde doldurduktan sonra F2 tuşunu 
kullanarak kaydedeceksiniz. Vade takibinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için çek/senet 
hareketlerinde VADESĐ hanesinin doğru olarak doldurulmasına özen gösteriniz. 
 
 
CA.2.2.    Eski Kayıt 
 
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKĐ 
KAYIT seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda 
yine özel karakterleri kullanabilirsiniz. 
 
Eski hareket kaydına ayrıca F7-HAREKET LĐSTESĐ üzerinden seçim yapılarak 
ulaşılabilir. Söz konusu pencerede görüntülenecek hareketlere ışıklı çubuk istenilen 
kaydın üzerinde iken ENTER tuşuna basılarak ulaşılabilir. 
 
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda 
geçmesi için kayıt tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak 
tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem 
görür. 
 
Eski hareket ekranındayken F4-YAZDIRMA tuşuna basarak ekranda bulunan hareketin 
yazıcıdan dökümünü alabilirsiniz. Bu işlem sırasında kullanılacak dosyaların adları 
yapılan işleme bağlı olarak değişmekte olup hangi işlem için hangi dosyanın 
kullanılacağı YENĐ HAREKET bölümünde açıklanmıştır. Bu dosyaların içeriği ile ilgili 
detay bilgi “cari.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
REFERANS NO, sistemin otomatik olarak her yeni cari hareketi kaydına verdiği bir takip 
parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla 
beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir. 
 
 
CA.2.3.    Hareket Fişi 
 
Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan 
ekran düzenlemesidir. 
 
Bu bölümdeki özel tuş kombinasyonları ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümündeki 
TABLOLARDA TUŞ KULLANIMI bölümünden alabilirsiniz. 
 
Hareket fişi ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada 
kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra, hareket fişi ekranından çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde 
düzeltmeler yapıp tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları 
tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler tamamen son duruma uygun olacaktır. 
 
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan F6-KART LĐSTESĐ, F7-
HAREKET LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı seçeneklerden de 
faydalanabilirsiniz. 
 



 

 

Cari hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa 
basıldığında ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı 
ile ekranda görüntülenir. 
 
Muhasebe Entegrasyonu:  Toplu cari hareket giriş ekranında aşağıdaki şartlara bağlı 
olarak muıhasebe entegrasyonu da yapılabilir. Bu şartlar cari hareket fişinde bulunan 
bütün satırlarda tarih ve işlem türünün aynı olması ve tutarların da Borç veya Alacak 
olarak aynı tarafta toplanmasıdır.  
 
 
CA.2.4.    Hareket Listesi 
 
Cari hareketlerin ve kendi çek/senet listelerimizin alındığı bu bölüm kendi içinde CARĐ 
HAREKET LĐSTESĐ, BORÇ ÇEKLERĐ ve BORÇ SENETLERĐ Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
CARĐ HAREKET L ĐSTESĐ 
Bu bölümde listeleme aralıkları ekranı kullanılarak cari hareketlerin listesi alınır. Đşlem 
cinsi fatura, nakit, senet, çek veya dekont olan hareketlerin bazılarını veya tümünü 
listeye dahil edebilirsiniz. 
 
Borç veya alacak, ödenmiş veya ödenmemiş hareketlerden döküme dahil edilmek 
istenen sahalara “E” verilir.  
 
VADESĐZ sahasına “H” verilirse vade girilmemiş hareketler döküme alınmaz. VADE. 
DOLMUŞ sahasına “E” verilirse vadesi dolan hareketler de listelenir, VADE.DOLMAMIŞ 
sahasına “H” verilirse vadesi gelmeyen hareketler listede yer almaz. 
 
TARĐH ARA T. Sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.  
 
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak cari hareketler sıralanarak 
listelenir. Bu sahaya “G” verilirse giriş tarih sırasına, “V” verilirse vadeye, “A” verilirse 
artan tutara, “D” verilirse  göre azalan tutara göre hareketler listelenir. 
 
NAKLĐ YEKÜN sahasına "E" verilirse devir tarihi ile döküm başlangıç tarihi arasındaki 
hareketlerin toplamı dökümün en başına bir satır halinde eklenir. 
 
Listeleme aralıklarını listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde doldurduktan 
sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
BORÇ SENETLER Đ/BORÇ ÇEKLER Đ 
 
Bu bölümlerde ise girişi yapılan kendi çek ve senetlerimizin dökümü alınmaktadır. 
 
  



 

CA.2.5.    Tahsilat 
 
Bu bölümde çek/senet hareketlerine tahsilat işlemleri uygulanır. Cari hareketler yeni kayıt 
işlemleri sırasında çek/senet hareketlerinde ÖDENDĐ MĐ? hanesine “H” denildiğinde 
karşı hesaplara borç/alacak işlemleri uygulanır, buna karşılık kasa ile ilgili herhangi bir 
işlem yapılmaz. Bu opsiyon seçildiğinde ödemesi yapılmayan çek/senet hareketleri 
topluca işleme sokulur, kasa hesabı borçlandırılır, ÖDENDĐ MĐ? sahaları “E” olarak 
değiştirilir. 
 
 

CA.3.   Raporlar 
 
Bu bölümde cari kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da 
yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80 kolonluk genişlik 
kısıtlaması dolayısıyla ile ikinci derecede bazı liste sütunlarının yer almadığını 
göreceksiniz. Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Yazıcıdan alınan bütün 
çıktılarda listeyi kesmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi bu bölümün Alt-
Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
CA.3.1.    Hesap Listeleri 
 
Bu bölüm KOD/UNVAN LĐSTESĐ ve HESAP LĐSTESĐ şeklinde iki Alt-Bölümden oluşur. 
 
KOD/ÜNVAN LĐSTESĐ seçeneği kullanılarak sistemde kayıtlı bulunan cari kartların hesap 
kodları, ünvanları ve özel kodları listelenir. Borçlu veya alacaklı hesapları veya hepsini 
döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI HES. parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ H. 
parametresine “E” verilirse bakiyesiz hesaplar da dökümde yer alır.  
 
HESAP LĐSTESĐ bölümü sistemde kayıtlı bulunan cari hesapların adres, tel.no., özel 
kodlar gibi yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. Diğer bütün raporlarda 
olduğu gibi hesap listesini listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz hesap 
gruplarını kapsayacak şekilde çıkarabilirsiniz. 
 
 
CA.3.2.    Borç / Alacak Raporları 
 
RAPORLAR ekranında yer alan bu seçenek kendi içinde muhtelif bölümlere 
dallanmaktadır; Şimdi bu Alt-Bölümleri görelim: 
 
 
CA.3.2.1.   Bakiye Listesi 
 
Bu bölüm, sisteme kayıtlı hesapların bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine 
listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde 
düzenlenebilecek bakiye listesinde yıllık devirdeki bakiye ve yılbaşından beri oluşan 
fatura, nakit, senet, çek, dekont bakiye ve toplam değerleri görüntülenir. 
 



 

 

Bu raporda yer alan listeleme aralıkları yardımıyla borçlu ve alacaklı hesaplar isteğe 
bağlı olarak ayrı ayrı veya beraber alınabilmektedir. Arzu edilirse liste, bakiye değerler 
veya toplam değerler şeklinde ya da detaylı veya özet şeklinde alınabildiği gibi bakiyesiz 
hesapların çıkmamasını sağlayarak da çekilebilir. 
 
MĐNĐMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı takdirde bu değerin altında borç/alacak 
bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz. MAKSĐMUM BAKĐYE sahasına 
herhangi bir tutar yazılırsa program bakiyesi bu tutarın üzerinde olan cari hesap kartlarını 
döküme almaz. Bu saha minimum bakiye sahasından bağımsız olarak çalışır. 
 
BAKĐYE TARĐHĐ sahasına yazılan tarih itibarı ile bakiye listesi alınır. ALFABETĐK 
SIRALAMA sahasına “E” verilirse liste alfabetik sıralı olarak çıkar. 
 
Ayrıca HAREKET ÖZEL KODU ve VADESĐ sahaları yardımıyla program hareketleri 
tarayarak istenen tarihteki veya son duruma göre bakiyeyi hesaplamakta, böylelikle tek 
bir cari hesap kartını parçalayarak kullanmak mümkün olabilmektedir. En başta bulunan 
hareket devir rakamları bu durumda sonucu etkileyeceğinden DEVĐR parametresinde 
devir tutarlarının toplama alınıp alınmayacağı belirtilir. DÖVĐZ parametresi ise döviz 
tutarlarının listesini verir. HAREKET ÖZEL KOD ve VADE aralıkları verilmeyip bakiye 
tarihi de belirtilmezse program bu takdirde direkt karttan sonuca ulaştığı için işlemler 
daha hızlı olur. 
 
Ekranda arzu edilen düzen elde edildikten sonra listeleme aralıkları değiştirilmeden F4-
YAZDIRMA tuşu ile ilgili liste yazıcıdan alınabilmektedir. F5-EXCEL tuşu ile “bakiye.xls” 
dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. 
 
 
CA.3.2.2.   Vade Farkı Listeleri 
 
Bu bölüm kendi içinde VADE FARKI, EŞLEMELĐ VADE FARKI, ADAT HESABI ve 
ORTALAMA VADE LĐSTESĐ Alt-Bölümlerine ayrılır. Tüm vade farkı raporlarında kullanıcı 
çek/senet iade işlemlerine ait cari hareketlerinin döküme alınıp alınmamasını 
belirleyebilir. Bunun için listeleme aralıklarında bulunan Ç/S ĐADESĐ: [E/H] parametresine 
“H” verilmesi ve F8-PARAMETRELER tuşuna basıldığında gelen ekrandaki özel kod 
sahalarına istenmeyen cari hareketlerine (ĐADE) ait özel kodların yazılması yeterli 
olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi SERVĐS/SABĐT TANIMLAR/ ĐADE ĐŞLEM ÖZEL 
KODLARI kısmında verilmiştir. 
 
 
CA.3.2.2.1.   Vade Farkı 
 
Bu bölümde verilen listeleme aralıklarına göre borç ve alacak hareketlerinin vadelerinden 
kaynaklanan vade farklarının hangi hareketlerden ne kadar oluştuğu listelenir. Cari 
programında yapılan satışlardan ve bunlara karşılık alınan evraklardan oluşan vade 
farkının hesaplanmasında evraklar tarih sırasıyla işleme alınır. Yani alınan bir evrak 
daima en eski borç hareketini kapatır. Aylık faiz oranı ve muafiyet (gün) burada 
belirtilerek ilgili hesapların vade farkı listesi alınır. Bu bölümde her borç veya alacak 



 

evrağıyla bu evrağı kapatan alacak veya borç hareketleri arasındaki vade farkı 
hesaplanır, diğer bir deyişle vade farkları evrak bazında takip edilir. 
 
Đşlem öncesinde F3-SAHA BOYLARI tuşuna basılarak döküme alınacak sahalar 
belirlenebilir. 
 
Borçlu/Alacaklı/Bakiyesiz Hesaplar 
Bu parametreler döküme alınacak kartları belirlemekte kullanılır. 
 
Adat Şekli 
B-Verilen tarih aralığındaki borç hareketlerini ve bu hareketleri kapatan alacak 
hareketlerini işleme sokar. 
 
A-Verilen tarih aralığındaki alacak hareketlerini ve bu hareketleri kapatan borç 
hareketlerini işleme sokar. 
 
Vade Farkı Oranı 
Vade farkı hesaplamalarında kullanılacak oran burada belirtilir. 
 
Muafiyet 
Bu sahaya bir değer verilmesi durumunda vadesi olmayan evraklara verilen süre kadar 
muafiyet uygulanır, eğer bu saha boşsa ilgili cari kartta yazılı olan muafiyet değeri 
kullanılır. 
 
Ara Toplam 
Bu parametre her evraktan ve bunu kapatan evraklar döküldükten sonra ara toplam 
alınıp alınmayacağını belirler. 
 
Fatura-Nakit-Senet-Çek-Dekont 
Bu parametreler döküme alınacak hareketleri belirlemekte kullanılır. 
 
Faiz Tipi 
Bu parametrede verilen faiz tipi doğrultusunda aşağıda belirtilen ilgili formüle göre faiz 
tutarını hesaplar. 
 
B - Basit Faiz    : y=x*c*n 
L - Bileşik Faiz  : y=x* (1+c)**n-x 
O - Karma Faiz    : y=x/ (1-n*c)-x 
G - Geri Faiz     : y=x-x/ (1+n*c) 
 
x:anapara  c:aylık faiz oranı  n:ay sayısı  y:faiz tutarı 
x:çarpma  /:bölme  +:toplama  -:çıkarma  **:üst alma 
öncelik:1:üst alma  2:çarpma-bölme  3:toplama-çıkarma 
 
Bakiye 
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda kapatılamayan evraklar sanki kapatılmış gibi 
işlem görür. 
 



 

 

Ç/S Đadesi 
Bu parametre yukarıda açıklandığı üzere iade çek ve senetlerin işleme alınıp 
alınmamasını belirler. 
 
Ayrı KDV 
Bu parametre işaretlendiği zaman fatura cinsine sahip cari hareketlerin tutarları KDV’siz 
tutar ve KDV tutarı olarak ayrılarak işleme sokulur. 
 
Kalan Tutar 
Bu parametre işaretlendiği zaman her bir alacak hareketinden sonra kalan değer 
hesaplanarak ekrana dökülür. 
 
 
CA.3.2.2.2.   Eşlemeli Vade Farkı 
 
Bu bölüm bir önceki maddeye çok benzer, tek farkı kapatma işleminin tarih sırasına göre 
değil, bu evrağı kapatan evraklar gözönüne alınarak yapılmasındadır. Cari hareket girişi 
ve çek/senet bordro giriş ekranlarından borç evrağını kapatacak evrak belirlenir. Giriş 
işlemleri sırasında faturanın kapatılması işlemi yapıldıysa kısmen veya tamamen 
kapatılan faturalar ve bunları kapatan evraklar işleme katılarak vade farkı listesi alınır. 
Hem kapatma işlemi hem de rapor bölümü borç veya alacak olarak çalışabilir, yani 
alacak evraklarıyla borç faturaları kapatılabildiği gibi, borç evraklarıyla da alacak 
faturaları kapatılabilir. 
 
 
CA.3.2.2.3.   Adat Hesabı 
 
Müşterilerin vade durumlarını eksi ve artı adat şeklinde ve belirli bir dönem itibarı ile 
oluşan vade farkını verilen faiz oranı üzerinden hesaplamaktadır. 
 
Listeleme aralıklarında bulunan ADAT ŞEKLĐ sahası yardımıyla adat listesi üç ayrı 
tarzda çekilebilmektedir. Bu sahaya “G” verildiğinde bir cari hesabın belirli tarih 
aralığındaki bütün hareketleri adat hesabına dahil edilmektedir, “B” verildiğinde belirli bir 
tarih aralığında müşterinin borcuna işlenmiş faturalar ve bunu kapatan karşı hareketlerin 
adatı hesaplanmakta, böylece ilgili faturaların ödenmesinde oluşan vade farkının 
hesaplanması imkanı elde edilmektedir. Bu sahaya “A” verilirse tamamen borç adatı 
hesabına paralel, ancak ters işlemektedir, yani ilgili satıcı tarafından kesilmiş faturaların 
vade farkını hesaplamaktadır. 
 
VADESĐ DOLMUŞ ve VADESĐ DOLMAMIŞ parametreleri kullanılarak adat hesaplaması 
yapılırken vadesi dolan/dolmayan hareketler işleme katılır veya katılmaz. 
 
 
CA.3.2.2.4.   Ortalama Vade 
 
Bu rapor listeleme aralıklarına uyan hareketleri, varsa vadelerini göz önüne alarak borç 
veya alacak şeklinde ortalama vade ve bakiyeleri hesaplar, ekrana veya yazıcıya listeler. 



 

Dökümde ekrana veya yazıcıya çıkması istenen sahalara F3-SAHA BOYLARI tuşuyla 
saha boyları verilir. Eğer saha boyu "0" girilirse ilgili saha raporda yer almaz. 
 
Bu raporun listeleme aralıklarında döküme alınacak hesaplar ve bu hesaplara ait 
hareketleri seçmek amacıyla muhtelif kıstaslar bulunur. DEVĐR parametresi kullanılarak 
devir rakamları da istenirse işleme katılabilir. BAKĐYE SIFIRLA parametresine “E” 
verilirse sadece bakiyenin son sıfırlandığı hareket ve daha sonraki hareketler işleme 
katılır, “H” verilirse listeleme aralıklarına uyan tüm hareketler işleme alınır. 
 
 
CA.3.2.3.   Tahsilat Listesi 
 
Tahsilat listesinde açık hesap çalışılan müşterilerin bakiye borçları itibarı ile kapanmamış 
faturaları listelenebilmektedir. Müşterinin kapatmadığı faturaların kısmen kapanmış 
faturalar *** ibareleri kullanılarak işaretlenmektedir. 
 
Listeleme ekranında bulunan ilk grup kıstas diğer raporlarda olduğu gibi döküme 
alınacak cari kartlarını belirler, 2.grupta yer alan ĐŞLEM TARĐHĐ, VADESĐ ve H.ÖZEL 
KODU kıstasları ise yapılan hesaplamaları hiçbir şekilde etkilemeyip sadece dökümde 
basılacak hareketleri belirlemekte kullanılır, diğer parametrelerse aşağıda açıklanmıştır. 
 
MĐNĐMUM BAKĐYE ve MAKSĐMUM BAKĐYE değerleri belirtilirse sadece bakiyesi bu 
değerlere uyan cari kartlar döküme alınırlar. 
 
HESAP TĐPĐ sahasında bulunan B/A/G (Borç/Alacak/Genel) seçenekleri ile sadece 
borçlu/sadece alacaklı/tüm kartlar şeklinde döküme alınacak kartlar belirlenir. 
 
DEKONT parametresi dekont tipi hareketlerin döküme alınıp alınmamasını belirler. 
 
FAT.KAPAMA sahası doldurularak kapanan faturaların döküme dahil edilmemesi 
sağlanabilir, kısmi kapatılan faturalarsa kapanmayan kısımları üzerinden işlem görürler. 
Döküme alınan hareketlerin ağırlıklı ortalama vadesi de bulunarak her kartın sonunda 
döküme ilave edilir. 
 
HER HESAP YENĐ SAYFAYA parametresine “E” verilirse yazıcıya alınan dökümlerde 
hesap kodu değiştikçe yazıcının sayfa ilerlemesi sağlanır.  
 
ALFABETĐK LĐSTE parametresi yardımıyla ise döküm istenirse ünvana göre sıralı olarak 
alınabilir. 
 
HESAP BĐLGĐLERĐ YANDA parametresi yardımıyla yazıcıya alınan dökümlerde hesap 
kodu ve ünvanı bilgilerinin dökümün sol tarafında çıkması veya en üstte yer alması 
kullanıcı tarafından belirlenebilir. 
 
DÖVĐZ sahası dövizle çalışan kullanıcılarda tahsilat listesinde ekrana/yazıcıya çıkan her 
fatura/dekont tutarının yanına ayrıca bu evrakta kayıtlı bulunan döviz tutarı ve döviz 
cinsinin çıkıp çıkmamasını belirler. 
 



 

 

VALÖR sahasına herhangi bir gün belirtilirse hareketlerin vadesine belirtilen gün kadar 
valör uygulanarak bu hareketin döküme çıkıp çıkmaması belirlenir. 
 
TAHSĐLAT TOPLAMI, TOPLAM ve KART BAKĐYESĐ sahaları her karta ait dökümün en 
altında çıkan toplam bilgilerin çıkıp çıkmamasını belirler. 
 
 
CA.3.2.4.   Risk Analizi 
 
Bu raporda müşterilerin kredi ve risk durumları ile tanımlanmış limitlere göre orantıları 
takip edilebilmektedir. Müşterinin risk durumu senet riski, çek riski ve açık hesabı ile 
birlikte toplam riski şeklinde hesap edilip dökümü alınmaktadır. Bu ekranda bulunan 
listeleme aralıkları sahaları diğer raporlarda olduğu şekilde kullanılır. 
 
 
CA.3.2.5.   Ödeme/Yaşlandırma Raporu 
 
Bu rapor cari hesap sistemine kayıtlı vadeli hareketler üzerinden çalışmakta, değişik 
vadelerde yapılacak ödemelerin saptanması için kullanılmaktadır. Söz konusu rapor 
listeleme aralıkları ekranının değişik düzenlemeleri ile çok çeşitli bilgiler türetebilecek 
özelliktedir. 
 
 
CA.3.2.5.1.   Ödeme Raporu 
 
Bu bölümde listeleme aralıkları bilgilerine bağlı olarak çeşitli tipteki cari hareketlerin 
vadeler itibarı ile geleceğe yönelik olarak analizi yapılabilmektedir. Örnek olarak, 
faturaların vadeli düzenlendiği bir çalışma ortamında belirli vadelerde hangi faturaların 
ödeneceği veya tahsil edileceği bu rapor vasıtası ile borç veya alacak olarak tespit 
edilebilir. Ödeme periyotları tamamen listeleme aralıkları ekranında belirlenmektedir.  
 
DETAY LĐSTE parametresi yardımıyla da sadece yazıcıda olmak kaydıyla detay veya 
özet liste alınabilir. Ödenmiş çek ve senetlerden vadesi geçmiş olanların ayıklanmasında 
ve döküme alınmamasında referans tarih olarak ĐŞLEM TARĐHĐ sahasına yazılan tarih 
kullanılır. Bu sahaya default olarak sistemin DOS tarihi yazılır. 
 
 
CA.3.2.5.2.   Yaşlandırma Raporu 
 
Bu rapor tamamen ÖDEME RAPORU paralelinde çalışmakta vadesinde ödenmemiş 
çek, senet, fatura ve dekontların tespiti için kullanılmaktadır. Đstenildiği takdirde yazıcıdan 
özet veya detay dökümler de alınabilir. Yaşlandırma Raporu, Ödeme Raporundan farklı 
olarak geçmişe yönelik çalışmakta, yine referans tarih olarak sistemin DOS tarihi kabul 
edilmektedir. 
 
 



 

CA.3.2.6.   Kısa Tahsilat Listesi 
 
Bu rapor birkaç madde önce açıklanan Tahsilat Listesinin değişik bir şeklidir, bu raporda 
döküm her cari kart için tek sıra halinde gelir, döküme çıkacak kolonlar saha boyları tuşu 
kullanılarak düzenlenebilir. 
 
 
CA.3.2.7.   Bakiye Ortalama Vade Listesi 
 
Bu rapor cari kart bakiyesini oluşturan hareketlerin ortalama vade tarihini listeler. Önce 
kart bakiyesini oluşturan (kapanmamış) tüm hareketler gözönüne alınır, eğer bakiyeye 
ulaşılamazsa yılbaşı devir değeri de listeye katılır. Daha sonra listeleme aralıklarında 
bulunan parametreler kullanılarak bu hareketlerden istenilenlere ait ortalama vade tarihi 
bulunur. Vade tarihi girilmeyen kayıtların işlem tarihi ortalama vade olarak kabul edilir. 
Döküme çıkacak kolonlar saha boyları tuşu kullanılarak düzenlenebilir. 
 
 
CA.3.3.    Hareket Raporları 
 
Bu rapor GENEL RAPORLAR, FĐNANS ANALĐZĐ, EKSTRE, STOKLU EKSTRE ve CĐRO 
LĐSTESĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
CA.3.3.1.   Genel Hareket Raporları 
 
Bu rapor kendi içinde DÖNEM, YILLIK ve ĐKĐ TARĐH ARASI RAPOR Alt-Bölümlerine 
ayrılır. Genel hareket raporları ekrandan veya yazıcıdan iki farklı tipte alınabilir. Rapor 
dökümünden önce ekrana gelen listeleme aralıkları ekranında LĐSTE TĐPĐ sahasına “1” 
verildiği takdirde her kayıt bir satıra yazılır, böylece kağıttan tasarruf sağlandığı gibi daha 
derli toplu dökümler elde edilir. LĐSTE TĐPĐ sahasına “2” verildiğinde ise her kart için 
bilgiler alt alta yazılır. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne 
olacağı F3 tuşuyla belirlenir. 
 
DÖNEM RAPORU 
Bu rapor arzu edilen hesaplara DÖNEM DEVRĐ yapılan tarihten itibaren işlenen 
hareketler hakkında bilgi verir. LĐSTE TĐPĐ sahasına 1 verilirse döküme çıkacak sahalar 
F3-SAHA BOYLARI tuşu yardımıyla belirlenir, 2 verilirse önceden hazırlanmış liste gelir.  
 
ÇALIŞMAMIŞ H. parametresine “H” verildiği zaman belirtilen tarihler arasında hiç 
çalışmamış olan kartlar listeye dahil edilmez. 
 
YILLIK HAREKET RAPORU 
DÖNEM RAPORU paralelinde düzenlenen bir rapor olup, YILLIK DEVĐR yapılan tarihten 
itibaren hesapların gördüğü hareketlerin raporunu çıkarır. 
 



 

 

ĐKĐ TARĐH ARASI RAPOR 
Bu bölümde istenilen cari kartların iki tarih aralığındaki hareketlerinin listesi çıkarılır. 
listeleme aralıklarında tarih aralığı verilmediği takdirde, üzerinde çalışılan ayın başlangıcı 
ile sonu arasında meydana gelen hareketler listelenir. 
 
 
CA.3.3.2.   Finans Analizi 
 
Bu rapor, listeleme aralıklarına uyan cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarını 
tarayarak ekranda belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacakların analizini 
yapar. Çek/senet dosyaları varsa burada bulunan hareketler alacak olarak alınırlar, o 
zaman cari hareketlerden tipi çek ve senet olanlardan alacak olanlar döküme alınmazlar. 
Eğer çek ve senet dosyaları yoksa o zaman tüm cari hareketleri döküme alınır. Çek ve 
senet dosyalarından okunan kayıtlardan listeleme aralıklarında pozisyon belirtilmişse 
sadece o pozisyona uyan evraklar işleme alınırlar. 
 
Liste özet veya detay olarak alınabilir. Detay alınması durumunda F3-SAHA BOYLARI ile 
döküme çıkacak sahalar ve boyları belirlenebilir. Vadesi girilmemiş bir kayıt gelirse kayıt 
tarihi vade olarak alınır. listeleme aralıklarında bulunan ÖDENDĐ MĐ sahasına “H” 
denilirse sadece ödenmemiş kayıtlar işleme alınır. 
 
BAŞLANGIÇ BORÇ ve BAŞLANGIÇ ALACAK sahalarına kullanıcı tarafından borç ve 
alacak tutarları yazılır, böylece eğer döküm vade aralığı öncesi tarihlerden devreden 
değerler varsa döküme bunlar da dahil edilir.  
 
 
CA.3.3.3.   Ekstre 
 
Bu bölüm, hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır (Şekil 3). Ekstre bölümüne 
mahsus detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen grup hesapların arzu 
edilen nitelikteki hareketlerinin borç/alacak ekstrelerini çıkarma imkanına sahipsiniz. 
Çıkarılacak ekstreler sistemde kayıtlı bulunan hareket devrinden itibaren işlenmiş 
hareketleri kapsar. 
 



 

 
 

Şekil 3 
 
Döküme çıkacak sahaları belirlemek için F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. F8-
PARAMETRELER tuşuna basıldığında gelen ekran yardımıyla da aynı gün içinde birden 
fazla çek/senet hareketi varsa bunlar tek tek veya toplam olarak görüntülenir. Birden 
fazla Çek/Senedin toplanarak tek satır halinde görüntülenmesi durumunda döküme çıkan 
bazı sahalar boş olarak gelirler.  
 
Listeleme aralıklarında bulunan muhtelif parametreler yardımıyla döküme çıkan 
kartlar/hareketler seçilebilir, yazıcıya alınan raporlarda tarih ara toplamı alınabilir. Bu 
ekranda bulunan ARA TOPLAM, KDV ve GENEL TOPLAM parametreleri stoklu ekstre 
raporunda kullanılmaktadır. HER H.Y.SAY. sahasına “E” verilirse her yeni kart gelişinde 
sayfa başı yapılır, ayrıca her yeni kart gelişinde karttaki kod ve ünvanın yanısıra yetkili ve 
adres bilgilerinin de basılması isteniyorsa YETKĐLĐ-ADRES sahasına “E” verilir. 
 
 
CA.3.3.4.   Stoklu Ekstre 
 
Bu raporun bir öncekinden farkı fatura hareketlerinin fatura modülü ile bağlantı kurularak 
detaylı dökümünün alınabilmesidir, diğer bir deyişle cari programında bulunan bir fatura 
kaydı fatura programı ile ilgilendirilerek faturaya ait stok kalemleri ve fatura ara toplamı-
kdv-genel toplam gibi bilgiler de dökümde yer alırlar.  
 
 
CA.3.3.5.   Ciro Listesi 
 
Bu bölümde iki tarih arasında yapılan satış adet toplamları listesinin dökümü alınır. 
Listeleme aralıkları ekranında F7-STOK KODLARI tuşuna basıldığında ekrana işleme 
katılacak stok kodlarının girileceği bir pencere çıkar. 



 

 

 
Bu pencerede 30 adede kadar istediğiniz stok kartlarını kendiniz yazabilirsiniz. Stok kodu 
olarak “*” ve “?” gibi özel karakterler kullanarak döküme alınacak kartların sayısı 
arttırılabilir. Bu ekranda F6-KART LĐSTESĐ tuşuyla Stok veri dosyalarında bulunan mal 
kodları ekrana çıkan bir pencere içinde görüntülenir. Stok kodlarını pencere içinde 
tanımlayıp F2-KAYIT tuşuna basıldığında bir önceki ekrana geri dönülür. 
 
Ciro raporunda hangi sahaların bulunacağını F3-SAHA BOYLARI tuşuyla gelen 
pencereden seçip F2 tuşuyla kayıt ettikten sonra F2-LĐSTE tuşuna basıldığında program 
ilgili stok hareketlerini tarayarak listeleme aralıklarında belirtilen cari kartların satışlarında 
F7-STOK KODU penceresinde tanımlanan stok kodlarına uyan hareketleri toplar, ekrana 
veya yazıcıya döker. 
 
 
CA.3.4.    Yazışma 
 
YAZIŞMA bölümü, RAPORLAR bölümündeki son ana seçenek olup, hesap sahipleri ile 
yapılacak yazışmaları kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva etmektedir. Kendi içinde 
ETĐKET, KELĐME ĐŞLEM, MUTABAKAT MEKTUBU ve SMS GÖNDERME şeklinde alt 
bölümlere ayrılan bu kısımda; arzu edilen hesapların ünvan ve adresleri standart etiket 
formlarına basılabilmekte, Word programı ile kelime işlem bağlantısı kurulabilmekte, 
standart mutabakat mektupları basılabilmekte ve kısa mesaj göndermede (SMS) 
kullanılan dosyalar hazırlanabilmektedir. 
 
 
CA.3.4.1.   Etiket Basımı 
 
Bu bölümde listeleme aralıkları ekranından ilgili parametreler verilerek etiketlerin sıra ve 
kolon ayarları yapılabilmektedir. Kullanıcı F7 tuşu yardımıyla etikete cari karttan hangi 
bilgilerin aktarılacağını seçebilir. 
 
SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı (alt alta iki etiket arası 
dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETĐKET 
ADEDĐ aynı karttan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması 
gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz. Ayrıca etiketleri 
yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz. 
 
SAHA KODU bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı F7 tuşuna 
basarak ekrana çıkan SAHA SEÇĐMĐ penceresinden seçebilirsiniz. SAHA KODU 
sahasına listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen yazıcıya çıkar. Ayrıca 
istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için 
ETA standartlarında bir “*.dfb” (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli 
parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket 
basımı yapacaktır. Dosyanın içinde cari kartlarında bulunan tüm sahalara \nnnxxyy 
tarzında belirtilir. Burada “nnn” hangi sahanın basılacağını “xx” kaçıncı karakterden 
başlayarak “yy” kaç karakter basılacağını belirler. Bu konuda detaylı bilgi “cari.txt” 
dosyasında verilmiştir. 
 



 

ADRES sahasına “I” yazılırsa iş, “E” yazılırsa ev adresi etikete yazdırılır. 
 
 
CA.3.4.2.   Kelime Đşlem 
 
Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin cari hesap kartlarından 
alınan bilgilerle birleştirilerek değişik cari hesaplar için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu 
uygulama mutabakat mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla cari hesap 
sahibine yollandığı durumlarda kullanılır. 
 
 
CA.3.4.3.   Mutabakat Mektubu 
 
Mutabakat mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn 
dosyası ile belirlenir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu 
ekranda bulunan YETKĐLĐ KĐŞĐ sahasına “E” verilirse mutabakat mektubunda yetkili adı 
yer alır. MĐNUMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı takdirde bu değerin altında 
borç/alacak bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz. 
 
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı 
zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde 
gelir. Bu pencereden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak 
dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünde tanımlanır. Dizayn 
dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi “cari.txt” dosyasında verilmiştir.  
 
 
CA.3.4.4.   SMS Gönderme 
 
Bu bölümde daha önceden belirlenmiş olan cari kartlara kısa mesaj (SMS) gönderilir. 
 
 
CA.4.   Servis 
 
SERVĐS ana menü ekranından dallanabileceğiniz son ana bölüm olup, sistemde bakım 
için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
CA.4.1.    Devir Đşlemleri 
 
Devir Đşlemleri, DÖNEM DEVRĐ, YILLIK DEVĐR, HAREKET DEVRĐ, AÇILIŞ DEVRĐ ve 
DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME işlemlerini içermekte, cari hesap takip sisteminizi verimli 
kullanmak ve analizlerinizi sağlıklı çıkarmak için devir işlemleri ile ilgili bir iki önemli 
hususa dikkat etmek gerekmektedir. 
 
 



 

 

CA.4.1.1.   Dönem Devri 
 
Dönem devri sene içinde belirli dönemsel analizleri elde etmek için yapılması gereken bir 
devirdir.  
 
 
CA.4.1.2.   Yıllık Devir 
 
Yıllık devir, sene başlarında yapılması gereken devirdir. Bu devir geçmiş seneye ait cari 
hareketlerini siler, yıl başı envanterini hesaplayarak gerekli devir rakamlarını oluşturur ve 
yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık devir yaparken devir tarihi olarak yeni yılın ilk 
günü verilir. 
 
 
CA.4.1.3.   Hareket Devri 
 
Hareket devri ise sene içinde cari hareketlerin sayıca fazla kabarması durumunda 
yapılması gereken bir devirdir.  
 
 
CA.4.1.4.   Açılış Devri 
 
Bu bölümde sistemin kullanılmaya başlanacağı tarih itibarı ile cari hesapların devir 
bilgileri girilecektir. 
 
 
CA.4.1.5.   Devir Tarihi Düzeltme 
 
Bu bölümde, devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı 
getirilmektedir. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır. 
 
 
CA.4.2.    Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA 
ve KART AKTARMA Alt-Bölümlerine ayrılır.  
 
 
CA.4.2.1.   Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm kendi içinde KAYIT DÜZELTME, DOSYA DÜZELTME, KOD DEĞĐŞTĐRME ve 
SAHA DEĞĐŞTĐRME Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 



 

CA.4.2.1.1.   Kayıt Düzeltme 
 
Kart bilgilerinde ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu 
bölüm kullanılır. Ancak sahalardaki değişiklik dikkatli yapılmalıdır. 
 
 
CA.4.2.1.2.   Dosya Düzeltme 
 
Kart ve hareket kayıtları üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm de kendi 
içinde KART DÜZELTME, HAREKET DÜZELTME ve KART/HAREKET KONTROLÜ Alt-
Bölümlerine ayrılır. 
 
KART/HAREKET DÜZELTME   
KART ve HAREKET DÜZELTME bölümleri kendi içlerinde Alt-Bölümlere ayrılmaktadır. 
Bu Alt-Bölümler aynı olmakla beraber birinde kartların diğerinde hareketlerin içerikleri 
değiştirilir. Şimdi bu Alt-Bölümleri tek tek inceleyelim. 
 
Dosya Kısaltma  
Yıllık devir işlemleri sırasında silinmesi gereken hareketler ve evraklar dosyada silinmiş 
olarak işaretlenmekle beraber gerçekte yer tutmaya devam eder. Bu da bilhassa yüklü 
veri dosyalarıyla çalışıldığında disk kapasite sorunlarına yol açar. Bu bölüm vasıtasıyla 
silinen kayıtların dosyalardan tamamen çıkarılması ve bu sayede dosya boylarının 
asgariye indirilmesi sağlanır. 
 
Yeniden Đndeksleme 
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır (.ind dosyaları). 
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan cari kayıtlar 
varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan 
evvel mutlaka cari dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş 
olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. 
 
Dosya Kontrolü 
Bu bölümde başlangıç ve bitiş kayıt noları belirtilerek dosyalardaki bilgilerin normal 
değerlerde olup olmadığı kontrol edilir. 
  
Bozuk Kayıt Silme 
Bu bölümde başlangıç ve bitiş kayıt aralıklarında belirtilen bozuk kayıtlar silinir. 
Başlangıç ve Bitiş kayıt numaralarına dosya kontrolü sırasında ekranın sağ üst 
köşesinde yazılan hatalı kayıtların numaraları yazılarak silme işlemine başlanır. Silme 
işlemi sırasında belirtilen numaraya ait kayda rastlanmadığı takdirde bir uyarı mesajı 
verilir. Bu durumda cari indeks dosyası yeniden yaratılır. 
 
Kart Temizleme 
Bu bölümden cari kartların hareketler sırasında  oluşan tüm değerleri sıfırlanabilir. 
 
Toplu Kart Silme 
Bu bölümden  kullanılmak istenmeyen tüm kartlar toplu halde silinebilir. 
 



 

 

KART/HAREKET KONTROLÜ  
Bu bölümde de hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır. 
cari kartın ön yüzündeki bakiye değeri ile cari hareketleri taranarak bakiye değerleri 
kontrol edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir. 
 
CA.4.2.1.3.   Kod Değiştirme 
 
Bu bölümden daha önce tanımlamış olduğunuz cari kodlarınızı bu seçenek vasıtasıyla 
değiştirebilir, yeni bir cari kodu tanımlayabilirsiniz. 
 
 
CA.4.2.1.4.   Saha Değiştirme 
 
Bu bölümden cari kartlarda bulunan alanlar toplu halde değiştirilebilir. 
 
 
CA.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölümde cari kayıt sayısını, hareket kayıt sayısını, toplam sabit disk kapasitesini, cari 
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve sabit diskte kullanılabilecek boş alan 
rakamlarını ekranda görebilirsiniz. 
 
 
CA.4.2.3.   Yeni Dosya 
 
YENĐ KART DOSYASI, YENĐ HAREKET DOSYASI ve YENĐ KART/HAREKET DOSYASI 
olarak kendi içinde dallanan bu bölüm cari dosyalarının silinerek yeniden boş olarak 
açılmasını sağlar. 
 
 
CA.4.2.3.1.   Yeni Kart Dosyası 
 
Yeni bir cari kart dosyası açar. Eğer sistemde cari kart dosyası mevcutsa bunu tamamen 
silerek yeni bir dosya yaratır.  
 
 
CA.4.2.3.2.   Yeni Hareket Dosyası 
 
Yeni kart dosyasında olduğu gibi yeni hareket dosyasında da hareket dosyalarını varsa 
silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar. 
 
  
CA.4.2.3.3.   Yeni Kart/Hareket Dosyası 
 
Hem yeni kart hem de yeni hareket dosyası açma işlemlerini bir arada gerçekleştiren 
bölümdür. Diğerlerinde olduğu gibi kart ve hareket dosyalarını varsa silerek yoksa 
doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar.  



 

CA.4.2.4.   Kart Aktarma 
 
 
Bu bölüm, kayıtlı cari kartları içersinden, istenilen özelliklere sahip olan kartların, ilgili 
parametreler yardımı ile bir başka şirkete aktarılması için kullanılır. 
 
  
CA.4.3.    Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI, 
DĐZAYN DOSYALARI ve ĐADE ĐŞLEM ÖZEL KODLARI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
CA.4.3.1.   Parametreler 
 
Bu bölümde kullanılan programla ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler 
tanımlanmaktadır. 
 
Đskonto, Muafiyet, Kredi/Risk Limiti 
Bu hanelere verilecek değerler yeni cari hesap kartı açılırken ilk değerler olarak ekrana 
gelecektir.  
 
C. Har. Ödendi? 
Cari kartında ve kredi risk analizinde risk grubuna giren çek/senetlerin hesaplanarak risk 
analizinin çıkartılmasına yardımcı olur. Bu parametre boş bırakılırsa her kayıt sırasında 
yeni kayıtta bulunan ÖDENDĐ MĐ? sorusu default olarak boş, "E" yazılırsa default olarak 
"E", "H" yazılırsa default olarak "H" olarak gelir. 
 
Etiket Sıra-Kolon No 
Buradaki parametreler yan yana yer alan iki etiketteki benzer iki noktanın sıra ve kolon 
cinsinden arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. 
 
Muhasebe Kaydı Yap? 
Cari hareketin muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt 
esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını 
sağlar. 
 
Evrak No [Borç/Alacak] 
Borç veya Alacak Evrak No kaçtan itibaren başlayacaksa o rakam yazılır. Her hareket 
kaydında burada belirtilen Evrak No otomatik olarak arttırılarak yazılacaktır. 
 
Hareketli Ekran Çerçevesi 
Hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar. 
 
Risk Analizi Ödendi mi? 
Bu parametre ÖDENDĐ MĐ? hanesine veya vade ve sistem tarihlerine bakarak risk analizi 
yapar. 



 

 

Tahsilatta Đşlem 
Tahsilat ekranında ĐŞLEM hanesinin default olarak çek veya senet gelmesini sağlar. 
 
Fatura Kapama 
Cari hareketlerinde hangi faturaya karşılık işlem yapıldığını sağlamak için kullanılır. Bu 
parametre “H” olursa fatura kapama işleme girmez, hareket sırasında F5-FATURA 
KAPAMA kullanılmak istenirse “Servis Bölümünde Fatura Kapama Belirtilmemiş” mesajı 
verir. 
 
Muafiyet Uygula 
Bu parametreye “E” verilirse cari hareket girişinde kod veya tarih sahalarında bilgi yazılıp 
Enter tuşuna basıldığında vade sahası kendiliğinden hesaplanarak doldurulur. Vade 
tarihi, işlem tarihine ilgili cari kartında belirtilen muafiyet günü eklenerek bulunur. Bu 
parametreye “H” verilirse otomatik vade hesaplama işlemi yapılmaz. 
 
Đskonto Ta şı 
Bu parametreye “E” verilirse cari kartında tanımlanan iskonto oranı fatura ekranına 
otomatik olarak gelir. 
 
Vade Farkı Bilgileri 
Bu başlık altındaki sahalara vade farkı hesaplamalarında kullanılan muhtelif değerler ve 
parametreler yazılır. Vade Farkı Oranı sahasına işlemlerde kullanılacak aylık veya yıllık 
oran yazılır, kullanıcı isterse işlem öncesinde bu oranı geçici olarak değiştirebilir. Vade 
Farkı Süresi parametresi yazılan oranın aylık/yıllık olduğunu belirtir. Vade Farkı Tipi 
parametresi vade farkı hesaplanırken kullanılacak yöntemi belirler, yine işlem öncesinde 
bu parametre geçici olarak değiştirilebilir. Yıllık Gün Sayısı sahasına hesaplamalara esas 
teşkil edecek olan yıldaki gün sayısı yazılır, normal olarak 360 veya 365 değerlerinden 
birisini almalıdır, boş bırakılırsa 360 kabul edilir. 
 
Son Kay.Cari Kart Kodu ve Ünvanı 
Cari kart dosyasına herhangi bir kart ilavesi yapıldığı zaman kaydedilen kartın kod ve 
ünvanı bu sahaya atılır. Bu bilgiye programın muhtelif yerlerinden Ctrl-F7 tuşuna 
basılarak ulaşılır.  
 
 
CA.4.3.2.   Saha Boyları 
 
Cari hareket fişinde kullanılan sahaları ekrandan kaldırmak, ekrana koymak veya saha 
boylarını istenilen boyda tanımlamak için bu bölüm kullanılır.Ekranda çıkması 
istenmeyen sahaların boyu “0” verilir. 
 
 
CA.4.3.3.   Saha Başlıkları 
 
Bu bölümde cari kart tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait 
başlıkların tanımlanması işlemi yapılır. 
 
 



 

CA.4.3.4.   Dizayn Dosyaları 
 
Bu bölümde cari kartı yazdırma ve yazışma işlemlerinde kullanılacak rapor dizayn 
dosyaları ayrı ayrı tanımlanır. 
 
 
CA.4.3.5.   Đade Đşlem Özel Kodları 
 
Bu bölümde vade farkı raporlarında işleme girilmesi istenmeyen çek ve senet 
hareketlerinin özel kod tanımlamaları yapılır. 
 



 

 

ETA:FATURA , faturalama işlemlerini bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak bir 
program modülüdür. Söz konusu programda alış veya satış faturaları düzenleyecek, 
kayıtlarını yapacaksınız. ETA:FATURA programı genelde ETA:STOK program 
modülünde tanımlanmış olan stoklar ve ETA:CARĐ program modülünde tanımlanmış 
olan müşteri ve satıcı kayıtları ile çalışacaktır. Arzu edilirse ETA:FATURA, ETA:STOK 
veya ETA:CARĐ program modülü kayıtlarında olmayan mal ve/veya müşteri ve satıcılarla 
ilgili fatura düzenleme olanağına da sahiptir. Esasen ETA:FATURA program modülü 
ETA:STOK ve/veya ETA:CARĐ program modüllerinin tamamıyla kullanılmadığı 
durumlarda da bağımsız olarak kullanılabilir. 
 
Fatura programı yukarıda bahsedilen faturalama işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi, 
faturalama sonucu oluşan kayıtların takibi ve analizi olanağını da içermektedir. 
 
ETA:FATURA modülü ile birlikte ETA:DEPO modülü de kullanılıyorsa, Fatura 
programına girildiğinde DEPO programında tanımlanan ANA DEPO ekrana gelir, 
istenirse F6-DEPO LĐSTESĐ tuşu kullanılarak ana depo değiştirilebilir. 
 
ETA:FATURA programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-FATURA , faturalama işlemleri, 
 
F4-RAPORLAR , faturalama sisteminizle ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, faturalama sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:FATURA programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
FA.1.   Fatura 
 
FATURA bölümünde, alış veya satış faturaları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda 
yazdıracak ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş faturalar üzerinde değişiklik 
yapacaksınız. 
 
ETA:FATURA, kendi dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu 
edildiğinde Stok-Cari-Muhasebe ve Muhasebe-II program modülleri ile de "Entegre" 
çalışma özelliğine sahiptir. Söz konusu program modüllerinden biri veya birkaçı hiçbir ek 
işlem gerektirmeden fatura programı ile entegre kullanılabilir. Burada kastedilen direkt 
entegrasyon olup, ara dosyalar, ara dosyaların veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da 
faturalama sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari sistemleri söz konusu değildir. Direkt 
entegrasyon kayıt aşamasında avantajlara sahip olduğu gibi, tadilat veya iptal işlemlerine 
de olanak tanımaktadır. Fatura programından Muhasebe-II programına entegre kayıt 
yapılırken muhasebede döviz kullanılıyorsa (Dövizli Muhasebe) o zaman her fiş 
kaleminin içine o satırda yazılı TL tutarının döviz karşılığı da yazılır. Döviz kuru olarak, o 
satırda bulunan stok kartına karşılık muhasebe hesap planında bulunan hesabın DÖVĐZ 
KODU sahasında bulunan döviz cinsi ve fatura tarihi tarafından belirlenen kur kullanılır. 
 



 

Stok, Cari ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program birimleri olup, 
Fatura programından bir fatura kesildiğinde bu programların kullandığı dosyalara direkt 
kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte, arzu edildiğinde sadece stoğa ya da sadece cariye 
entegre kayıt yapılabilmekte, hatta aynı fatura dahilinde bazı fatura kalemlerinin stoğa 
bağlanması, bazılarının ise fatura dosyaları ile kısıtlı kalması olanağı sağlanmaktadır. 
Bunun pratik sonucu olarak, stokta kayıtlı olan veya olmayan, ayrıca cari hesap 
sisteminde kayıtlı olan veya olmayan mal/müşteriler itibarı ile aynı fatura dahilinde işlem 
yapılabilmektedir. 
 
Fatura programı aynı serbestlik ve esneklik dahilinde Muhasebe modülü ile de entegre 
kullanılabilmektedir. Söz gelişi herhangi bir fatura kullanıcının inisiyatifi doğrultusunda 
muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde 
edilebilmektedir. 
 
 
FA.1.1.    Yeni Fatura 
 
Bu bölüme girdiğinizde ekrana fatura tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir (Şekil 1). 
Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip Enter tuşuna basarak yeni fatura 
ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız fatura tipinin üzerinde olmasını 
istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan FATURA TĐPĐ 
sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz. 
 
 ┌───────────────────────────────────────────┐ 
 │                                           │ 
 │        FATURA T ĐPĐNĐ BEL ĐRLEYĐNĐZ         │ 
 │                                           │ 
 │     [1]  ALIM FATURASI                    │ 
 │     [2]  ALIM ĐADE FATURASI               │ 
 │     [3] *YURT ĐÇĐ SATI Ş FATURASI          │ 
 │     [4]  YURT ĐÇĐ SATI Ş ĐADE FATURASI     │ 
 │     [5]  YURT DI ŞI SATI Ş FATURASI         │ 
 │     [6]  YURT DI ŞI SATI Ş ĐADE FATURASI    │ 
 │     [7]  ÜRET ĐME ÇIKI Ş FATURASI           │ 
 │     [8]  ÜRET ĐMDEN GELĐŞ FATURASI         │ 
 │     [9]  G ĐDER FATURASI                   │ 
 │    [10]  GEL ĐR FATURASI                   │ 
 │                                           │ 
 └──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────────────┘ 
 

Şekil 1 
 
Fatura ekranında çalışırken Servis bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN 
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde faturanın her iki yüzünün tek bir ekranda 
görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda faturanın 1.yüzü biraz yukarı çekilerek daha 
önce 15 satır olan fatura ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile elde edilen boşluğa 
toplam 5 satır halinde faturanın arka yüzü basılacaktır. Eğer komple ekranlarda çalışmak 
istiyorsanız Ctrl-F (CTRL tuşu ile beraber F tuşu) tuşuna basarak kombine veya normal 
ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran 



 

 

tipine geri dönebilirsiniz. Yine Servis bölümünde bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN 
seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15 satır arasında otomatik geçiş yapabilirsiniz. 
Şimdi faturanın nasıl doldurulacağına bakalım. 
 
Fatura ekranının üst sayfası faturanın başlık bilgilerini, PgUp (üst sayfa), PgDn (alt 
sayfa), alt ve üst ok tuşları ile geçilen alt sayfası fatura kalemleri bilgilerini içerir. Kalemler 
sayfasında özel bazı tuşlar yardımıyla istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz kayıtları 
yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir. 
 
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım; 
 
Cari Hesap Kodu-Ünvanı 
Bu iki hane üzerinden Cari programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile 
bağlantı yapılır. Fatura programı çalıştırıldığında kayıt ortamında Cari dosyalarının varlığı 
kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya entegre kayıt olanağı sağlar. 
Eğer cari dosya içinde verilen CARĐ HESAP KODU veya ÜNVANI yok ise "Cari Kartı 
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?" uyarısı ekrana gelecektir, “E” tuşuna 
bastığınızda ekrana bir pencere çıkarak cari kart bilgilerinin girilmesine olanak 
tanıyacaktır. 
 
Cari ile entegre çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen 
ETA:CARĐ'de olduğu gibi (arzu edilirse özel karakterler kullanılarak) arama yapabilirsiniz. 
Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa başlık ekranının ilgili bölümleri 
otomatik olarak doldurulur ve fatura ile ilgili bilgiler Cari dosyalarına aktarılır. KOD veya 
ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup 
bulunamaması durumlarına bağlı olarak Cari ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da 
bağlantısız işlem yapılabilir. 
 
Cari dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da cari 
dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba entegre olmayan kayıt yapılmak 
isteniyorsa (cari hesaba kayıt düşmeden) programın cari dosyalarından arama 
yapmasını (ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst 
ok tuşları ile geçilir. Programa girişte Cari dosyalarının bulunamaması durumunda söz 
konusu haneler serbest doldurulur, arama ve entegre kayıt yapılmaz. 
 
Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği 
ile elde edilen kart listesidir. F6-KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında ekranda bir 
pencere çıkacak ve kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. 
Enter tuşuna basarak geçerseniz ilk cari karttan başlayarak liste verilecektir. Başlangıç 
kodu vererek geçerseniz, verdiğiniz koddan başlanarak cari kart listesi verilecektir. Yıldız 
(*) tuşuna basarak bir dizi harf verirseniz ÜNVANI verdiğiniz harf dizisi ile başlayan cari 
kartlarınız listelenecektir. Ekranda görüntülenen kartlardan herhangi birini çağırmak için 
ışıklı çubuğu ok tuşları ile yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu edilen cari kaleminin 
üzerine gelince ENTER tuşuna basmak gerekmektedir. 
 
Söz konusu Kod ve Ünvan hanelerinden belli bir cari hesapla bağlantı sağlandıktan 
sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, ilgili cari hesap kartı ile ilgili detaylı bilgiyi görüntüleyecektir. 
 
Şimdi fatura ekranınızdaki diğer hanelerin ne şekilde doldurulacağını görelim; 



 

Fatura No 
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi entegre çalışma durumunda diğer program 
modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır. SERVĐS bölümünde ilgili 
parametreler doldurulursa her yeni fatura kaydında otomatik bir FATURA NO gelir. 
 
Fatura Tarihi 
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi 
karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için 
ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. Servis/Devir Đşlemleri Alt-Bölümünde anlatıldığı 
gibi fatura dosyaları zaman zaman devredilecektir. Fatura tarihi olarak söz konusu devir 
tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca entegre çalışmada entegrasyon yapılacak 
dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. 
Örneğin, Fatura programından kesilecek bir faturanın tarihi Cari hareket dosyalarında 
yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda 
kaydı yapılacak fatura tarihi ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması 
gereklidir. 
 
Fatura Vadesi 
Bu haneye eğer bir tarih verilirse Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında 
fatura vadesi olarak göz önüne alınır. 
 
KDV Vadesi 
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi 
Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır. 
 
KDV Dahil 
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV 
dahil edilir. "E" yazıldığında KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine 
yazılır. 
 
Kapalı Fatura 
Bu sahaya "E" yazıldığında faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde 
işlenmesini sağlar. Nakit hareketi işleminde muhasebeye entegrasyon yapıldığında kayıt 
sırasında ekrana kasa hesapları penceresi gelir. Bu pencereden istenilen kasa hesabı 
seçilerek ilgili kasa hesabına ait tahsil (satış faturası) veya tediye (alış faturası) fişi kesilir, 
aksi takdirde mahsup fişi kesilir. 
 
Đrsaliye Tarihi 
Đrsaliye modülü ile entegre kullanılarak irsaliyenin faturalaşması sonucunda program 
tarafından irsaliye tarihi bu haneye yazılır. Eğer Đrsaliye modülü yoksa doğrudan irsaliye 
tarihi girilebilir. 
 
Đrsaliye No 
Aynı irsaliye tarihi sahası gibi çalışır. 
 
Açıklama 
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan iki haneli sahadır. 
 



 

 

Fatura Özel Kodu 
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur. 
 
Stok Hareket Özel Kodu 
Stok ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. 
Stok ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif 
edilmesi olanağı mevcuttur. 
 
Cari Hareket Özel Kodu 
Cari ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Cari ile entegre 
çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi olanağını verir. 
 
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler fatura genel toplamının hesaplanması 
için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler 
bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları 
bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. 
 
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura 
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra Fatura 
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı 
kullanıcı tarafından tanımlanabilen GENEL ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler 
de yine yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının 
tanımı yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda 
düzenlenir. 
 
Genel toplamdan sonra küsurat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI ĐSKONTOSU 
sağlanmıştır. Bu hane aynı zamanda devletin bazı ürünler için uyguladığı Devlet 
Destekleme Primini (DDP) hesaba katabilmek amacıyla kullanılır. Üründe kilo başına 
(veya birim başına) uygulanan DDP tutarı makbuz kalemleri giriş ekranında bulunan 
AÇIKLAMA hanesine köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; "[500]", DDP 
uygulanacak tüm ürünler için bu işlem yapıldıktan sonra makbuzun ön yüzünde bulunan 
DDP sahasına gidilir. Bu sahanın üzerindeyken sırayla "*" ve Enter tuşlarına basılır. Bu 
işlem sonunda program her satır için köşeli parantez içinde yazılan birim DDP ile aynı 
satırda yazılan miktarı çarparak elde edilen rakamları toplar ve ekranın ön yüzünde 
bulunan DDP sahasına yazar (Bu sahanın özelliği ürün alımından oluşan KDV matrahını 
ve tutarını etkilememesidir). Böylece DDP hesabı tamamlanmış olur. 
 
Ref.No 
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura 
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir. 
 
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında 
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri 
değiştirmeniz istenecektir. 
 
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra "PgDn" ya da alt ok tuşları ile fatura kalemleri 
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan fatura kalemleri üzerinde, "PgUp", 
"PgDn", "Ctrl-Home", "Ctrl-End", "Home", "End", "Alt Ok", "Üst Ok", "Ctrl-Sağ Ok", "Ctrl-
Sol Ok", "Ctrl-Y", "Ctrl-Z" tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada 



 

listesini verdiğimiz kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümünde 
bulabilir, fonksiyonlarını bir deneme faturası üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların 
fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine fatura ekranının kullanımını 
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan fatura kalemi sıra no'su ekranın sağ alt 
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir. 
 
Şimdi fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım. 
 
Stok Kodu/Cinsi 
Bu sahalardan aynen Cari ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde Stok programı ile 
bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu sahalardan "Alt Ok", "Üst Ok", "Ctrl-Sol Ok", "Ctrl-Sağ Ok" 
tuşlarını kullanarak geçerseniz stok dosyalarında arama yapılmaz ve ETA:STOK ile 
bağlantı kurulmaz. 
 
Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ 
opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim 
yapabilirsiniz. 
 
Belirli bir fatura kaleminin üzerinde çalışırken, bu satır için Stokla bağlantı kuruldu ise F8-
DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ilgili stok kartından alınan yardımcı bilgiler ekranda 
görüntülenecektir. Ayrıca ışıklı imleç hangi satırda ise bulunduğu satırdaki hareketin stok 
kodu, stok cinsi ve bakiyesi ekranın alt kısmında görüntülenir. 
 
Eğer fatura tipini 9 (GĐDER FATURASI) veya 10 (GELĐR FATURASI) olarak seçersek bu 
bir mal alışı veya satışı olmadığı için muhasebe bağlantısı yapılamaz. Muhasebe 
bağlantısının yapılabilmesi için şu işlemlerin yapılması gereklidir. 
 
Öncelikle gelir veya gider faturasında kullanılacak hesaplar belirtilir. Bunun için 
MUHASEBE modülünün Servis/Sabit Tanımlar bölümünde yer alan GĐDER YERLERĐ ve 
GELĐR YERLERĐ bölümlerine girilir. Burada hesap adları ve kodları belirtilerek kayıt 
yapılır. 300 adet gider/gelir tanımlama imkanına sahipsiniz.  
 
Bu işlemlerden sonra faturanın kalemler kısmında STOK KODU sahası üzerinde iken 
Ctrl-F5 tuşuna basarsanız ekrana gider faturasında iseniz gider yerleri, gelir faturasında 
iseniz gelir yerleri listesinin yer aldığı pencere gelecektir.Bu pencereden yapmış 
olduğunuz gider/gelirin üzerine ok tuşları yardımıyla gelip Enter tuşuna basarsanız 
sistem bu muhasebe kodunu hafızaya alacaktır. Eğer kullanıcı hangi kodu seçtiğini 
tekrar görmek isterse Stok Kodu sahasına gelip tekrar Ctrl-F5 tuşuna basarsa ışıklı 
çubuk seçilen gider/gelirin üzerine gelir. Diğer kalemlerde uygun şekilde doldurulup kayıt 
yapıldığında muhasebe bağlantısı da gerçekleşmiş olacaktır. 
 
Birim 
Bu sahaya ilgili malın birimi yazılır. 
 
KDV 
Fatura ekranının ön yüzündeki orandan farklı bir KDV oranı kullanılacaksa bu haneye o 
oran yazılır. 
 



 

 

Kalem Đskontosu 1-2-3 
Bu sahalara uygulanacak iskonto oranları yazılır. 
 
Miktar-Fiyat-Tutar 
Miktar ve Fiyat hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde 
bulunan kalem itibarı ile Stok bağlantısı yapılmışsa “*” yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat 
hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi 
birini veya  *YOA (Yıl ortalama Alış), *YOS (Yıl ortalama Satış), *YAO (Yürüyen Aritmetik 
ortalama), *SA (Son Alış),*SS (Son Satış),*EUA  (En Ucuz Alış), *EPA (En Pahalı Alış), 
*EUS (En Ucuz Satış), *EPS (En Pahalı Satış), fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. YAO, 
stoğa her mal girişinde eldeki malın maliyeti ile yeni giren malın maliyetinin ortalamasıdır. 
Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak 
belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana 
TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken günlük döviz kurlarının girildiği kur 
tablosu kullanılıyor ise günün tarihine göre bu tablodan kur değeri alınarak çevrim 
yapılacaktır. 
 
Fiyat ve Tutar hanelerinde eğer doğrudan döviz kullanılmak istenirse ilgili sahanın içinde 
iken “**xxx” yazılır. Burada “xxx” döviz değerini belirtir. Bu durumda program faturanın 
kesildiği cari kartında kayıtlı döviz cinsini ve fatura tarihini (kur tarihi) kullanarak döviz 
kurunu bulur, yazılan xxx değeriyle çarparak çıkan fiyatı/tutarı ekrana basar. Dövizli fiyat 
girişi esnasında kartta bulunan döviz kodunu kullanmak yerine doğrudan doviz kodu 
belirtmek istenirse o zaman “**kkk,xxx” yazılır. Burada “kkk” kullanılmak istenen döviz 
kodunu belirtir, boyu 1-5 karakter arasında olmalıdır. Örneğin “**$,50” yazılırsa 50 dolar 
günlük kurla çarpılarak fiyat belirlenir, “**DM,22.80” ise 22.80 markı belirtir. ($ ve DM kur 
kodu olarak kur takibi modülünde tanımlanmış olmalıdır.) 
 
Döviz kurunun çok değişken olduğu durumlarda faturanın ön yüzünde bulunan Açıklama 
3 sahasına “*Dxxx” şeklinde döviz kuru doğrudan yazılır; burada “xxx” döviz kurunu 
belirtir, döviz cinsinden bağımsızdır. Bu şekilde döviz kuru belirtilmişken fiyat ve tutar 
hanelerinde “*Dyyy” şeklinde bir ibare kullanılırsa program yyy (döviz miktarı) ile xxx 
(döviz kuru) değerlerini çarparak çıkan sonucu ilgili haneye yazar. Açıklama 3 sahasında 
“*Dxxx” şeklinde döviz kuru belirtilmişse cariye (dövizli cari opsiyonu açıkken) ve 
muhasebeye entegre kayıt yaparken döviz kuru olarak “xxx” kullanılır, aksi takdirde döviz 
kuru cari kartta veya ilgili hesapta yazılan döviz cinsi ve kur tablosu kullanılarak 
hesaplanır. 
 
Fiyat, miktar veya tutar hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü otomatik 
olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar hesaplanması 
istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu takdirde yıldız verilen hane diğer 
hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır. 
 
Vade 
Eğer faturanın ön yüzündeki vade tarihinden farklı vadeler kullanılacaksa bu saha 
doldurulur. Boş bırakılırsa ön yüzdeki tarih vade tarihi olarak dikkate alınır. 
 
Özel Kod 
Buraya kullanılmak istenen özel kod yazılır. 
 



 

Açıklama 1-2-3 
Bu sahalara dilediğiniz açıklamaları yazabilirsiniz. 
 
Eğer kalem bazında Fiyat ve Tutar sahalarından KDV tutarı düşülerek hesaplanması 
gerekiyorsa, kalem satırı üzerinde Ctrl+K tuşuna basılır. Bu durumda Fiyat ve Tutar 
hanelerinde bulunan rakamlar, varsa kalem satırında bulunan KDV oranı, kalem KDV 
oranı yoksa cari bölümündeki KDV oranı dikkate alınarak Fiyat ve Tutar haneleri 
hesaplanır. 
 
Fatura kalemleri ekranında iken Shift-F6 tuşuna basıldığında fatura kalemlerine yazılmış 
kalem miktarlarına karşılık gelen ilgili stok kartlarındaki ambalaj miktarları ekranda 
görüntülenir. 
 
Fatura kalemlerinde farklı vadeler girilirse, bunların ortalamasını almak için Ctrl-F8 tuşu 
kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman program her kalemde bulunan tutar ve vade 
sahalarında yazılı değerleri kullanarak ortalama vade tarihini hesaplar ve bir pencere 
içinde ekrana basar. Kullanıcı ortalama vade tarihini isterse faturanın ön yüzünde 
bulunan vade sahasına aktarabilir. Bunun için F2-AKTAR tuşuna basması yeterlidir, 
kullanıcı aktarma yapmak istemezse ESC tuşuna basarak programa geri dönebilir. 
 
Kalemler kısmı dosyadan okutularak doldurulmak istenirse CTRL+F9 tuşu kullanılır. Bu 
konuda detaylı bilgi Servis/Sabit Tanımlar/Bağlantı Dosyaları bölümünde verilmiştir. 
Ctrl+F9 tuşuna basılarak dosyadan bilgi çekildiği zaman bu bilgilerin içinde iskonto 
bilgileri yoksa CTRL+F3 tuşu kullanılır. CTRL+F3 tuşuna basıldığı zaman program cari 
kart ve bütün satırlarda bulunan stok kartlarındaki özel kod 1 sahalarını ve menü 
programında tanımlanan iskonto bilgilerini kullanarak kalem iskontolarını hesaplar ve 
ekrana getirir. 
 
Fatura kalemi girişinin iyice kolaylaşması amacı ile sisteminize "Ctrl-I" araya satır sokma, 
"Ctrl-D" satır iptali olanakları da dahil edilmiştir. Böylelikle üzerinde bulunduğunuz kalemi 
silebilecek veya bulunduğunuz sıraya satır sokabileceksiniz. Sonuç olarak fatura 
kalemlerini yazarken yapacağınız bir hata sonucu faturayı tekrar yazma zahmeti ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca fatura kalemleri ekranında iken Ctrl-V tuşuna basılırsa ekranda o 
ana kadar girilmiş satırlarda bulunan mallarda aynı kodlarda olanlar üst üste toplanırlar, 
kod sırasına göre yeniden sıralanarak ekrana basılırlar. 
 
Faturayı yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme 
kaydedebilir. F6-KART LĐSTESĐ tuşu, ışıklı imleç faturanın cari bölümünde iken 
kullanılırsa cari kart listesi, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesi 
ekrana gelecektir. F7-FATURA LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış 
faturaları ekrana gelir. Eski fatura statüsünde çalışırken listeden başka bir fatura seçildiği 
zaman üzerinde çalışılan fatura değişmiş olur. Yeni fatura statüsünde çalışırken ise 
seçilen faturanın bir kopyası alınır. F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, faturanın üst sayfasında iken 
Cari bağlantısı yapılmış müşteriye o ana kadar kaydedilmiş hareketler itibarı ile girilmiş 
riskin hesaplanmasını ve öngörülen kredi limitinin aşıldığı durumlarda operatörün 
uyarılmasını sağlar. 
 
Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve 
söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. 



 

 

Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen 
orijinal hale geri dönülmüş olur. 
 
Fatura giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile fatura 
yazıcıdan alınır. Ancak bu tuşun kullanılması için daha önceden “fatura.for” dosyasının 
hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışını “fatform.hl2” adlı yardım dosyasından 
öğrenebilirsiniz. Hazırlanan bu “fatura.for” dosyası şirket dizininin altına kopyalanmış 
olmalıdır. F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler 
kısmında bulunan DĐZAYN SEÇĐMĐ parametresine bağlı olarak karşınıza dökümde 
kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde gelir. Bu listeden istediğiniz 
dizaynı seçerek kullanabilirsiniz.   
 
Fatura ekranında çalışırken, o fatura ile ilgili ayrıntılı özel açıklamalar girmek istenirse 
Ctrl-F6 tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana bir pencere gelir.Bu ekranda girilen 
bilgiler üzerinde çalışılan faturayla ilgili ekstra bilgilerdir. Bu bilgiler faturayla beraber 
dosyaya kaydedilir, istenirse fatura yazdırma esnasında kullanılabilirler. 
 
 
FA.1.2.    Eski Fatura 
 
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturaya bu bölüm yardımıyla ulaşabilirsiniz. Eski 
fatura seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız fatura ile ilgili 
kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna 
bastığınızda tüm faturalar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde 
olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde “*” opsiyonu kullanabileceğiniz gibi 
eski fatura kaydına ulaşım F7-FATURA LĐSTESĐ penceresi ile de kolaylaştırılmıştır. F7-
FATURA LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan faturanın alış veya satış şeklinde cinsi 
sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak fatura kayıtları 
görüntülenecektir. Aranan fatura ekranda görüntülendikten sonra ok tuşları ile ilgili 
faturanın üzerine gelinerek Enter tuşu ile seçilebilecektir. 
 
Eski bir faturaya erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara 
ulaşılmasıdır. Faturanın kaydı sırasında diğer program modülleri ile entegrasyon 
sağlanmışsa, söz konusu fatura tekrar çağrılırken bu dosyaların ve bu dosyalarda daha 
önce açılmış kayıtların kayıt ortamında bulunabilmesi gereklidir. Faturanın yarattığı 
entegre kayıtlar diğer modüller tarafından silinmişse ya da tadilata uğramışsa program 
uyarı mesajı verir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz. Entegre kayıtların sağlıklı 
olarak işlem görmesini amaçlayan bu işletim şekli fatura programında yapılan kayıtların 
yine ETA:FATURA tarafından tadil ya da iptal işlemlerinin yapılmasını öngörür. Mecbur 
kalınmadıkça Fatura modülünde yaratılan kayıtlar diğer program modülleri tarafından 
tadil edilmemelidir. 
 
Eski fatura bölümüne girilip iptal edilen faturalar liste alınırken ekranda görülebilir. 
Böylelikle kullanıcı iptal ettiği faturaları da görme imkanına sahiptir. Đptal edilen faturaya 
tekrar girilip üzerinde işlem yapılamaz, sadece görme amaçlıdır. Ayrıca rapor alırken de 
dilerseniz iptal faturalarının listesini bu raporlara dahil edebilme imkanına sahipsiniz. 
 
Yine bu ekrandan F4-YAZDIRMA tuşu kullanılarak fatura yazıcıdan alınabilir. Diğer Alt-
Menü tuşları da yukarıda anlatıldığı gibi kullanılır. 



 

FA.1.3.    Toplu Fatura Basımı 
 
Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla faturanın toplu olarak yazıcıdan 
alınması için bu bölüm kullanılır. 
 
 

FA.2.   Raporlar 
 
Bu bölümde fatura ve fatura kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme 
seçenekleri yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım. 
 
 
FA.2.1.    Fatura Raporları 
 
Sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemleri ile ilgili dökümlerin 
alındığı bu bölüm kendi içinde FATURA LĐSTESĐ, FATURA KALEMLERĐ LĐSTESĐ, MAL 
SATIŞ RAPORU ve MÜŞTERĐ SATIŞ RAPORU Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
FA.2.1.1.   Fatura Listesi 
 
Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait tarih, fatura no, genel toplam vs. gibi 
genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı 
gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda 
düzenleme olanağına sahipsiniz. 
 
 
FA.2.1.2.   Fatura Kalemleri Listesi 
 
Bu bölüm, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. 
Fatura listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde 
uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve 
detaylı dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir. 
 
 
FA.2.1.3.   Mal Satış Raporu 
 
Bu rapor iki tarih arasında yapılan satışların stok kodlarına göre analizini yapar. 
Listeleme aralıklarına uyan faturaları tarayarak bunlardan stok bağlantılı olan kalemlerin 
stok kodlarına göre miktar, tutar, iskonto ve KDV toplamlarını alır ve bunların yine 
listeleme aralıklarına uyan stok kodlarına göre dökümünü yapar. 
 
 
FA.2.1.4.   Müşteri Satış Raporu 
 
Bu bölümde ise listeleme, satış yapılan müşterinin Hesap Kodu, Ünvanı ve Özel Kod[1-
5] sahalarında belirtilen değerlere göre ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta 



 

 

ve satış analizi fatura ile satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir. Böylece her 
müşteri için kesilen fatura adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, KDV tutarı, net satış 
tutarı ve toplam satış rakamları elde edilebilmektedir. 
 
 
FA.2.2.    Đskonto Raporları 
 
Bu bölüm kendi içinde DETAY ĐSKONTO RAPORU ve ĐSKONTO ĐCMALĐ olmak üzere 
iki bölüme ayrılır. 
 
 
FA.2.2.1.   Detay Đskonto Raporu 
 
Bu raporda listeleme aralıklarında bulunan ĐSKONTO ORANI sahasında belirtilen 
yüzdeye uygun iskonto yapılan faturaların matrah ve iskonto tutarları listelenebilir. 
 
Bu işlemlerden sonra F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşuna basarak raporunuzu 
ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
 
FA.2.2.2.   Đskonto Đcmali 
 
Bu bölümün detaylı iskonto raporundan farkı ekranda verilen 10 adet ayrı iskonto 
oranına sahip faturaların toplamını vermesidir. Listeleme aralıklarını arzu ettiğiniz şekilde 
doldurup faturalarda kullandığınız iskonto oranlarını da belirttikten sonra F2 tuşuna 
basarak ayrı ayrı toplam matrah ve toplam iskonto rakamları ekranda listelenir. Yine bu 
listeyi F4 tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. Listeleme aralıklarındaki iskonto oranları 
dökümden önce kullanıcı tarafından belirlenmelidir. 
 
 
FA.2.3.    KDV Raporları 
 
KDV RAPORLARI bölümü kendi içinde iki Alt-Bölüme ayrılır. Bu bölümlerde sistemde o 
ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemlerinin KDV raporları yer alır. Şimdi 
sırası ile söz konusu KDV raporlarına bakalım. 
 
 
FA.2.3.1.   Detay KDV Raporu 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih, 
Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu 
sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz 
tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. Listeleme aralıkları ekranını uygun 
şekilde doldurarak belirtilen KDV oranına göre detaylı döküm alabilirsiniz. 
 
 



 

FA.2.3.2.   KDV Đcmali 
 
Bu raporda, KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölümde işlenen faturalarda 
kullanılan SERVĐS’te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı ayrı matrah ve KDV toplamlarını 
listeleyebilirsiniz.  
 
Bu ekrana girildiğinde KDV oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse 
ekrana belirtilen tüm KDV oranları default olarak gelir. Đsterseniz bunları değiştirebilir tek 
tek icmallerini alabilirsiniz. 
 
STOKTA ĐŞLEM sahasına “E” verilirse KDV icmal değerleri faturalar üzerinden değil, 
stok hareketleri üzerinden hesaplanır. 
 
 
FA.2.4.    Karlılık Raporları 
 
Yapılan fatura giriş/çıkış hareketlerinizin kar veya zarar durumlarının alındığı raporlardır. 
Bu raporlar FATURA BAZINDA, FATURA KALEMLERĐ BAZINDA ve DÖVĐZ BAZINDA 
KARLILIK RAPORU olmak üzere üç Alt-Bölüme ayrılır. 
 
 
FA.2.4.1.   Fatura Bazında Karlılık Raporu 
 
Sistemde kayıtlı faturalardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur. 
Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak 
belirtilen baz fiyata göre faturaların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme 
aralığında istenilen şartlara uygun faturaların kar veya zarar durumları “+”, “-“ karakterleri 
kullanılarak listelenir. Baz fiyata stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi YOA 
(Yıllık Ortalama Alış), YAO (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama), SA (Son Alış), EUA (En Ucuz 
Alış), EPA (En Pahalı Alış), FĐFO (Đlk Giren Đlk Çıkar) kodlarını FĐYAT hanesine yazarak 
ta karlılık raporu alabilirsiniz. Bu fiyatlardan YAO (Yürüyen Aritmetik Ortalama) 
kullanılırsa program fatura tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece 
geçmiş tarihlere ait faturaların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olunur. 
 
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da 
alınır.  
 
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla F3-SAHA BOYLARI tuşu 
kullanılabilir. F5-EXCEL seçeneği, “fbazkar.xls” dosyası yaratarak EXCEL programına 
bağlantı kurmanızı sağlar. Bu raporlarda fatura kalemleri tek tek değil faturada yer alan 
diğer ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır. 
 
 
FA.2.4.2.   Fatura Kalemleri Bazında Karlılık Raporu 
 
Bu bölümde faturalardan elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini fatura 
kalemleri bazında istenilen baz fiyat üzerinden alabilirsiniz.  
 



 

 

MĐKTAR TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında miktar toplamı alınır. 
Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM 
sahasına “E” verilir.  
 
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla F3-SAHA BOYLARI tuşu 
kullanılabilir. F5-EXCEL seçeneği ile “kbazkar.xls” adında bir dosya yaratarak EXCEL 
programı ile bağlantı kurabilirsiniz. 
 
Listeleme aralıklarını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile bu raporunuzu 
ekrana alabilirsiniz. Rapor yazıcıdan bastırılmak istendiğinde de F4-YAZDIRMA tuşu 
kullanılır. 
 
 
FA.2.4.3.   Döviz Bazında Karlılık Raporu 
 
Bu bölüm fatura kalemleri bazındaki kar/zarar analizine benzer. Listeleme aralıklarına 
uyan faturalar döküme alınır. Bu faturaların arasından da yine listeleme aralıklarına uyan 
kalemler döküme alınır. Listeleme aralıklarında Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura No, 
Stok Kodu, Stok Cinsi, Tutarı, Fatura Özel Kodu, Stok Özel Kodu, Cari Özel Kodu ve 
Kart Özel Kodları 1-2-3 sahalarına vereceğiniz kıstaslara göre liste alabilirsiniz. Liste 
almak için stok kartında yer alan fiyat sahalarından dikkate alınacak baz fiyat 
belirtilmelidir. Bu kalemlerde yer alan stok kartlarında istenen fiyat döviz bazındaysa 
döviz olarak, değilse TL olarak satış fiyatıyla TL fiyatı arasındaki fark yüzde olarak 
bulunur, ekrana veya yazıcıya/dosyaya döküm alınır. 
 
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla F3-SAHA BOYLARI tuşu 
kullanılabilir 
 
 
FA.3.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
FA.3.1.    Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüme girildiğinde ekrana FATURA DEVRĐ ve DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME 
seçenekleri gelir. 
 
FATURA DEVR Đ 
Periyodik devir işlemlerini içermektedir. Faturalama sisteminizi verimli kullanmak için 
devir işlemi ile ilgili bir iki önemli hususa dikkat etmek gerekmektedir. 
 
Fatura devri işlemi, fatura dosyalarının zaman içinde gereksiz yere fazlalaşmasını 
önlemek amacı ile yapılacaktır. Belli bir tarih itibarı ile fatura devri yapıldığı takdirde, o 
güne kadarki fatura kayıtları silinir. Silinen faturalarla ilgili dosyalarda bulunan giriş/çıkış 
kayıtları da silindiğinden, söz konusu faturalarla ilgili herhangi bir bilgi alma olanağı 



 

kalmaz. Herhangi bir veri kaybına meydan verilmemesi bakımından, fatura devir 
tarihinden eski tarihlere ait hareketlerin dökümlerinin, fatura devrinden önce fatura listesi 
ve/veya fatura kalemleri listesi halinde alınmış olması tavsiye edilir. Daha kritik 
uygulamalarda fatura devri işleminden evvel devir öncesi durumu yansıtmak üzere veri 
dosyalarının yedeklenmesi gereklidir (periyodik yedekleme işlemlerine ilaveten). 
Böylelikle, gerek duyulursa bu yedek dosyalar üzerinden devredilmiş fatura kayıtlarına 
ulaşma olanağı korunmuş olur. 
 
Fatura devrinin amacı, fatura dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna göre, 
geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna karşın, çok yakın bir 
tarih kullanılarak devir yapılırsa, yakın geçmişe ait gerek duyulabilecek kayıtlar 
silineceğinden devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir. 
 
Đşlem ekranında bulunan NORMAL FATURALAR ve ĐPTAL FATURALAR seçenekleri 
sistemde bulunan faturalardan hangilerinin devir işlemine tabi tutulacağını belirlemekte 
kullanılır. Her iki sahaya birden “H” verilemez, bunun dışındaki durumlarda her seçenek 
diğerinden bağımsız olarak çalışır, yani kullanıcı isterse sadece iptal edilmiş faturaları 
veya sadece iptal edilmemiş faturaları veya tüm faturaları birden devir yapabilir. Devir 
tarihi sadece normal faturalar devredildiği zaman yeni devir tarihi olarak kabul edilir, aksi 
takdirde eski devir tarihi geçerliliğini korur.  
 
DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME 
 
Đstenirse bu bölümden kayıtlı bulunan fatura devir tarihi düzeltilebilir. Yeni girilen devir 
tarihi F2 tuşu ile kayıt edilir. 
 
 
FA.3.2.    Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU,YENĐ DOSYA ve 
CARĐ/MUHASEBE ENTEGRASYON KONTROLÜ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
FA.3.2.1.   Yeniden Đndeksleme 
 
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır (“*.ind” dosyaları). 
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa 
indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan evvel 
mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından 
kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle 
indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır. 
 
 
FA.3.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölümde fatura kayıt sayısını, toplam sabit disk kapasitesini, fatura dosyalarının 
kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve sabit diskteki kullanılabilecek boş alan 
rakamlarını ekranda görebiliriz. 



 

 

FA.3.2.3.   Yeni Dosya 
 
Bu bölüm fatura dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. Fatura 
dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl 
tanımlanarak Enter tuşuna basıldığında fatura sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp 
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten 
sonra ardından daha önceden fatura dosyası mevcutsa kayıt ortamında fatura 
dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine ardından bir 
uyarı mesajı gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için program 
sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni fatura dosyası 
açılmış olur. 
 
 
FA.3.2.4.   Cari/Muhasebe Entegrasyon Kontrolü 
 
Bu bölüm cari/muhasebe entegrasyonu olmayan ve/veya entegrasyon yapılmış görünüp 
te karşı kayıtları bulunmayan faturaların listesini verir. Ekranda belirtilen listeleme 
aralıklarına ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirlenen kıstaslara uyan faturalar gözden 
geçirilir, cari/muhasebe bağlantısı bulunmayan veya kopuk olan faturaların ekrana veya 
yazıcıya dökümü alınır. Bu işlem yanlışlıkla cari/muhasebe bağlantısı yapılmadan 
kaydedilen veya bir şekilde bağlantılı kaydedilip de sonradan bağlantısı kopan (örneğin, 
ilgili aya ait fiş dosyasının silinerek tekrar açılması veya bağlantılı cari hareket kaydının 
cari modülünden değiştirilmesi gibi) faturaların belirlenmesinde işe yarar. 
 
 
FA.3.3.    Sabit Tanımlar 
 
SABĐT TANIMLAR kendi içinde PARAMETRELER, KDV ORANLARI, SAHA BOYLARI, 
SAHA BAŞLIKLARI, BAĞLANTI BĐLGĐLERĐ,TEVKĐFAT ORANLARI ve ÖTV BĐLGĐLERĐ 
Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
FA.3.3.1.   Parametreler 
 
Bu bölümde default değer hanelerine verilecek değerler yeni fatura düzenlenirken 
kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir. 
 
Alış/Satış Fatura No 
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş veya çıkış hareketlerine 
program otomatik olarak bir Fatura No’su verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir 
Ön Takı ilave etme olanağı da mevcuttur. A, S türünden bir Seri No'su bu hanede ifade 
edilerek verilecek Alış Fatura No'sunun A-0001, A-0002, A-0003; Satış Fatura No'sunun 
S-0001, S-0002, S-0003; şeklinde oluşması sağlanabilir. Fatura No’sunun başlangıç 
No’su NO hanesinin altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam hane boyu 
bu ekrandaki BOY hanesinin altına yazılacaktır. 
 



 

Fatura Tipi 
Yeni fatura ekranına girerken eğer ışıklı çubuğun en sık kullanılan fatura tipinin üzerine 
gelmesi isteniyorsa bu sahaya o tipin numarası yazılır. 
 
KDV Dahil Fatura 
Çalışılan faturada ekrana default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar. 
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her fatura girişinde 
burada belirtilen parametre default olarak gelir. 
 
Kapalı Fatura 
Yine yukarıdaki parametrede olduğu gibi fatura girişinde default olarak açık/kapalı fatura 
cinslerinden birinin getirilmesini sağlar. 
 
Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto 
Faturada üç ayrı kalem iskontosu bulunur. Kalem iskontoların çalışması bu parametreye 
göre değişir. Bu seçeneğe "E" verilirse kalem iskonto-1 matrahı satır tutarı olarak alınır, 
kalem iskonto-2'nin matrahı ise satır tutarı-kalem iskonto 1 tutarı olur, benzer şekilde 
kalem iskonto-3 matrahı da satır tutarı- (kalem iskonto 1 tutarı +kalem iskonto 2 tutarı) 
olur. Eğer “H” verilirse her üç kalem iskontosunda da matrah satır tutarı olarak sabit kalır. 
 
KDV'de Kuru ş 
Bu parametre faturanın KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman “E” olmalıdır. 
 
Sabit Đskonto 
Bu sahaya yazılan iskonto yüzdesi faturada bulunan tüm satırlarda kalem iskonto 1 
sahasına bu yüzde yazılmış gibi işlem yapılmasını sağlar, ilgili sahada ayrıca bir yüzde 
tanımlanmışsa o zaman iki yüzde arka arkaya uygulanır. Örneğin bu sahada %28 
yazıyor olsun, fatura kesilirken de kalem iskonto 1 sahasına %10 yazılmış olsun, satır 
tutarı da 1 000 000 TL olsun. Tutara önce %28 iskonto uygulanır, matrah 1 000 000 - 
280 000 = 720 000 TL olur, daha sonra bu matraha %10 iskonto uygulanır, matrah 720 
000 - 72 000 = 648 000 TL. olur. 
 
Đskonto Da ğıtılacak KDV No 
Faturada stok kalemleri işlenişinde verilen genel iskonto oranı tutarının tümünün belli 
KDV yüzdesi uygulanan kalemlerden düşülmesini sağlar. Bu parametrenin çalışabilmesi 
için; Serviste bulunan KDV oranları sahasından herhangi birisine belli oranda iskonto 
uygulanacak KDV yüzdesi yazılır. Aynı zamanda KDV oranı hangi sahaya yazılmışsa o 
sahanın kodu ĐSKONTO DAĞILIM KDV NO parametresine yazılır. Örneğin, bir faturada 
birden fazla KDV kullanılıyor olsun; parametreler bölümündeki KDV oranlarının 
2.sahasında %20 oranını belirtelim, o zaman program yapılan genel iskontoyu tüm stok 
kalemlerine tutar ağırlıklı olarak dağıtmak yerine sadece %20 KDV ihtiva eden satırlara 
yine tutar ağırlıklı olarak dağıtacaktır. Faturada %20 KDV ihtiva eden satır yoksa o 
zaman dağıtım tüm satırlara yapılır. 
 
Ekranda Çerçeve 
Faturanın stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametreye “H” 
yazılır. Eğer çerçevenin bulunması istenirse “E” olmalıdır. Bu parametre sadece ekran 
için geçerlidir, raporlara yansımaz. 
 



 

 

Kombine Ekran 
Fatura ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile geçişli olarak 
çalışılmak isteniyorsa bu sahaya “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle fatura ekranındaki bazı 
sahalar kısaltılır ve ekranda görünmez. 
 
Sürekli Dar Ekran 
Kombine ekranda çalışıldığında ekranda sürekli her iki sayfanın da olması isteniyorsa bu 
sahaya “E” yazılmalıdır. 
 
Barkod 
Fatura programı barkodla çalışılmak üzere alınmışsa bu sahaya “E” yazıldığında barkod 
opsiyonu çalışır duruma gelecektir. Eğer program barkodlu çalışılmak üzere 
alınmamışsa bu haneye “Evet” yazılsa bile barkod opsiyonu çalışmaz. 
 
Barkod Sahası 
Stok Kodu ile Barkod Kodu farklı sahalarda tutulacaksa bu parametre kullanılır. 
BARKOD parametresi “E” olduğu zaman işleme girer. Kullanma şekli ortak yardımda 
BARKOD ĐLE ÇALIŞMA OPSĐYONU adlı başlığın altında açıklanmıştır. 
 
Döviz Kur Sahası 
Bu Seçeneğe “E” denirse faturanın ön yüzünde bulunan ĐRSALĐYE NO ve TARĐHĐ 
sahalarının altında bulunan AÇIKLAMA sahası KUR TARĐHĐ olarak ekrana gelir. Buraya 
yazılan tarih, kur belirlemesinde devreye girer. Bu saha boş bırakılırsa Fatura Tarihi 
kullanılır. Bu saha kur tarihinin fatura tarihinden farklı olduğu durumlarda kullanılır. 
 
Otomatik Çıkı ş 
Sadece alış faturasında kullanılan bu parametreye "E" yazıldığında alış faturasının kaydı 
sırasında firma içinde satış faturasını da işler. Muhasebeye kayıt işleminde ise alış 
faturasının normal mahsup fişini işlerken kesilen satış faturasının mahsup fişinde ise 
KDV Hesabı işleme katılmaz. Fatura kayıt işlemi yapılırken ekrana "Girişle Beraber 
Otomatik Çıkış ta Đstiyor musunuz?" mesajı gelecektir. Bu mesaja "E" cevabı verildiğinde 
satış faturası da kesmek için gerekli cari kod veya ünvanının girilmesi için ekranda 
pencere açılacaktır. Bu pencerede karşı cari hesap belirtilir. Ardından kayıt edilir. 
 
Alış. Tevkifat No 
Bu parametreye TEVKĐFAT ORANLARI bölümünde tanımlanan oranlardan kullanılmak 
istenilenin numarası yazılır. Alış faturasının kaydı sırasında bu ekranda verilen değer 
default olarak gelir. Bu sahaya “0” verilirse veya boş bırakılırsa alış faturasında KDV 
tevkifatı yapılmaz. 
 
Satış. Tevkifat No 
Bu parametreye TEVKĐFAT ORANLARI bölümünde tanımlanan oranlardan kullanılmak 
istenilenin numarası yazılır. Satış faturasının kaydı sırasında burada girilen no default 
olarak ekrana gelir. Bu sahaya “0” verilirse veya boş bırakılırsa alış faturasında KDV 
tevkifatı yapılmaz. 
 
Kayıt Öncesi Yazdırma 
Ekranda bulunan faturayı dosyaya kaydetmeden önce yazıcıdan bastırmak için bu 
parametreye “E” verilir. 



 

Dizayn Seçimi 
Faturaların yazıcıdan basılması esnasında değişik dizaynların seçimine olanak sağlar. 
Bu haneye “E” yazıldığında değişik saha tanımlarının yer aldığı “.for” dosyaları 
seçilebilmektedir. 
 
Entegrasyon Dosya Seçimi 
Birden fazla entegre dosyasının muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. 
 
Fatura No Kontrol 
Fatura kayıt sırasında aynı fatura nosundan başka bir fatura olup olmadığını kontrol 
eder. Eğer varsa "Dosyada Aynı Numaralı Fatura Var Emin Misiniz?" uyarı mesajı gelir. 
Bu mesaja “E” denildiğinde faturayı kayıt eder, “H” denildiğinde fatura ekranına geri 
döner. 
 
Đskontoları Dü ş 
Faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından 
düşülmesi isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır. Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman 
entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili 
hesaplara iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir. 
  
Muhasebe Kaydı Yap 
Bu parametreye "S" verilirse her kayıt öncesi kullanıcıya muhasebe bağlantısı yapıp 
yapmayacağı sorulur, "H" verilirse bağlantı yapılmaz, "E" verilirse ise hiç sorulmadan 
bağlantı yapılır. 
 
Hesapları Birle ştir 
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı 
hesaba ait ve aynı tipte (Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır 
sayısı azaltılmış olur, “H” verilirse fişte satır toplama işlemi yapılmaz. 
 
Alış/Satış Otomatik Fiyat [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EU S/EPS] 
Faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu 
sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde 
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır. 
 
 1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat 
 YOA : Yıllık Ortalama Alı ş 
 YAO : Yürüyen A ğırlıklı Ortalama 
  SA : Son Alı ş 
  SS : Son Satı ş 
 EUA : En Ucuz Alı ş  
 EPA : En Pahalı Alı ş 
 EUS : En Ucuz Satı ş 
 EPS : En Pahalı Satı ş 
 
Stok Cinsi Karttan 
Bu seçeneğe “E” denirse faturanın arka yüzünde bulunan stok kalemleri kaydedilirken 
stok cinsi sahası stok koduna bakılarak doğrudan stok kartından çekilir, bu işlem 



 

 

bilhassa stok cinsi için ayrılan saha boyunun 30’dan kısa olması durumunda stok 
hareketlerinde bulunan cins sahasının doğru kaydedilmesini sağlamakta kullanılır. 
 
Kalem Satır Sayısı 
Yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen maksimum satır 
sayısı bu sahaya yazılır. Buraya yazılan rakam aşıldığı anda program kullanıcıyı uyarır. 
Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.  
 
Fatura Satır Sayısı 
Bu sahaya kullanılan fatura formunda bulunan azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle 
fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin 
yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin, bu sahaya 30 verilirse, 
ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında 
ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa 
kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır. 
 
Kayıt Öncesi Kontrol 
Bu parametreye “Evet” girilmesi durumunda program fatura kaydı öncesinde tüm kdv-
iskonto-masraf gibi hesaplamaları kendiliğinden yapar, böylelikle operatörün KDV ve 
benzeri sahaları manuel olarak değiştirebilmesi önlenmiş olur.  
 
 
Tekrar Kayıt Kontrolü 
Bu parametreye “E” verilirse program yeni veya eski fatura/irsaliye ekranında bir kere 
kayıt yapıldıktan sonra tekrar kayıt yapılmasını engeller, “S” verilirse kayıt öncesinde 
kullanıcıyı uyarır. Böylelikle çok kullanıcılı ortamlarda aynı faturaya birden fazla 
operatörün girmesi durumunda kayıt bozulmaları engellenebilr. Bu parametre aynı 
zamanda ekranda bulunan bir faturanın bir başka kullanıcı tarafından değiştirilmesini de 
kontrol ederek kullanıcıyı uyarır veya tekrar kayıt yapılmasına izin vermez. 
 
Bu tanımlar yapıldıktan sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. 
 
 
FA.3.3.2.   KDV Oranları / Gramaj Bilgileri 
 
Bu bölümde KDV oranları ve Gramaj Ön Takıları tanımlanır.Fatura kesimi sırasında 
kullanılabilecek çeşitli KDV oranlarının burada tanımlanmış olması gereklidir. Farklı 
KDV'lerin hangi hesaplara entegre edileceğine dair ETA:MENÜ’nün Şirket 
Đşlemleri/Entegre Hesaplar bölümünde ayrıca bir tablo doldurulması gerekmektedir. 
 
 
FA.3.3.3.   Saha Boyları 
 
Bu bölümde fatura ekranında kullanılmasını istediğiniz başlıklar onaylanır ve bu sahalar 
için ayrılması istenilen saha boyları belirtilir. Bu sahalar bazı bölümlerde F3-SAHA 
BOYLARI tuşu ile pencere içinde ekrana gelir ve bu pencere içinde istenilen 
düzenlemelere olanak tanır. 
 



 

FA.3.3.4.   Saha Başlıkları 
 
Bu bölümde faturadaki muhtelif iskonto ve ilave tutarlarla ilgili tanımlar verilmektedir. 
Burada programdan gelen başlıklara bağlı kalınmayıp arzu edilen ambalaj, nakliye, 
navlun, peşinat iskontosu vs. gibi işinizin gereği ifadeleri kullanabilirsiniz.Ayrıca bu 
ekranda bulunan sahaların işlem önceliği sırası burada belirtilir. 
 
TĐP sahası, kullanılan başlığın faturadaki toplam değere ilavesi veya azaltılması 
işlemlerinin “+”, “-“ işaretleri ile tanımlandığı bölümdür. Örneğin, Đskonto başlığının tipi "-" 
olduğunda fatura ekranında bu başlığın yanına yazılan tutar fatura tutarında azalmaya 
yol açmakta, "+" olursa fatura tutarında artmaya yol açmaktadır. Kalem iskonto 
sahalarında istisnai bir durum olarak "+" verilemez, verilse bile program tarafından "-" 
kabul edilir. 
 
ÖNCELĐK ve ĐŞLEM sahaları birlikte aşağıda belirtilen yüzdelerin matrahlarının 
hesaplanmasını ve bunu sağlamak üzere işlem sıralamasını belirlerler. Bu işlem aşağıda 
açıklanmıştır. 
 
Bu ekranda görülen her sıra bilgi sırasıyla 1-9 arası bir numara alırlar, Başlık 1 sahasının 
numarası "1", Başlık 2 sahasının numarası "2",...,Başlık 9 sahasının numarası "9" olarak 
adlandırılır. Herhangi bir sırada belirtilen yüzdeye ait matrahın hesaplanışı sırasında 
faturanın arka yüzünde yazılı mal toplamı her halükarda yüzdenin matrahına "+" olarak 
girer, daha sonra işlem hanesinde yazılı bulunan rakamların belirttiği sırada yazılı 
bulunan sahalarda bulunan tutarlar kendi tiplerine göre matrahta artma veya azalmaya 
neden olurlar. Belli bir sırada bulunan yüzdenin hesaplanışı sırasında başka sıralardaki 
tutarlara ihtiyaç duyulduğundan hangi yüzdenin önce hesaplanacağı da ÖNCELĐK 
sahasında belirtilmiştir. Öncelik 1 'den başlar, 9'a kadar gider. Aynı önceliğe bağlı birden 
fazla saha varsa o zaman öncelik sıra numarasına göre belirlenir. Ayrıca ekranda 
bulunan saha başlığı üzerinden yüzde alınmak istenirse bu sütuna köşeli parantez içinde 
yüzdesi alınacak sahanın başlık numarası (1 ile 9 arası) yazılır. 
 
YÜZDE sahası ise başlıklarda kullanılacak yüzdelerin fatura girişlerinde default olarak 
ekrana gelmesini sağlayan bölümdür. Kullanıcı tarafından fatura kaydı sırasında bu 
yüzdeler değiştirilebilirler. Yukarıda belirtilen yöntemle matrah bulunduktan sonra default 
olarak bu ekrandan çekilen ve istenirse daha sonra değiştirilebilen yüzde bu matrahla 
çarpılarak iskonto veya arttırım tutarı bulunur. 
 
Bu tanımlamaların daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek ile gösterelim. 
 
Yukarıdaki tabloda bulunmayan TOPLAM sahası ve tabloda sırasıyla 4-5-6-9 nolu 
sahalarda bulunan KALEM ĐSKONTO'ları ve KDV ALTI ĐSKONTO/ARTTIRIM sahaları ilk 
olarak işlem yapılması gereken sahalardır. Bu sahaların ardından Öncelik kolonunda 
belirtilen rakamlara göre sahaların işlemleri sağlanacaktır. Tabloya bakıldığında ilk işlem 
yapan sahaların ardından 1.önceliğe sahip olduğu için 2.Saha (NAKLĐYE) işlem 
görecektir. Bu sahada program, işlem hanesinde 5 yazdığı için (5:KALEMĐSK2) ve 
5.sahanın tipi "-" olduğu için önce Toplamdan Kalem Đskontosu-2 tutarını çıkartacak, elde 
edilen rakamın %10'u bu sahaya yazılacaktır. Bu işlemden sonra öncelik sırası 2 olan 
1.Saha (ambalaj) hesaplanacaktır. işlemde 246 yazdığı için (2:NAKLĐYE tipi:"+", 
4:KALEMĐSK-1 tipi:"-", 6:KALEMĐSK-3 tipi:"-") Toplama 2.sahadaki tutar eklenecek, 4 ve 



 

 

6. sahalardaki rakamlar çıkartılacak, böylelikle 1.sahanın matrahı bulunacak, bu matraha 
%5 uygulanarak arttırım tutarı bulunacaktır. Daha sonra öncelik sırası "3" olan 3.sahaya 
(SANDIK/PUL) geçilecektir. Burada işlem sahasında 125 olduğu için (1:ambalaj,+ 
2:nakliye,+ 5:kalem iskontosu-2,-) Toplama 1. ve 2.sahalarda bulunan tutarlar katılacak, 
5.sahadaki tutarsa çıkartılacaktır. Çıkan tutara %12 arttırım uygulanacaktır. Đşlemlere 
katılıp Toplama eklenecek elde edilen rakamın %10'u bu sahaya yazılacaktır. Aynı bu 
şekilde diğer sahalar da öncelik ve işlem sırası takip edilerek hesaplanır. Tüm sahaların 
değerleri bulunduktan sonra tabloda TĐP kolonunda "+" olan sahalar Toplama eklenir, bu 
elde edilen değerden de TĐP kolonunda "-" olanlar çıkartılır ve ara toplam bulunur. 
 
 
FA.3.3.5.   Bağlantı Bilgileri 
 
Yeni fatura ekranında iken kalem bilgileri elle girilmek yerine doğrudan herhangi bir metin 
dosyasından okutulmak istenirse bu ekrandaki bilgiler doldurulur. 
 
Dosya Adı 
Bu sahaya bağlantı kurulacak dosyanın adı yazılır. Yeni fatura ekranında iken CTRL+F9 
tuşuna basıldığında bu dosyanın adı otomatik olarak gelir. Kullanıcı isterse dosya adını 
değiştirebilir. Hazırlanan dosya çalışılan şirketle aynı bölümde olmalıdır. 
 
Tanım Bilgileri 1-2 
Bu sahalara hazırlanacak dosyanın yapısını gösteren tanım bilgileri girilir. 
 
Bunu bir örnekle anlatalım. Yeni bir fatura hazırlarken kod ve miktar bilgilerinin dosyadan 
okunmasını istiyoruz. Dosyamızın adı “bagdos.txt” olsun, STOK KODU sahası 15 
karakter, MĐKTAR sahası da 10 karakter olsun. Bunun için DOSYA ADI sahasına 
“bagdos.txt” yazarız. TANIM BĐLGĐLERĐ sahasına stok kodunun saha kodunu ve vermek 
istediğimiz saha boyunu (0:15) ve miktar sahasının saha kodunu ve boyunu (8:10) 
yazarız. Dosyayı TANIM BĐLGĐLERĐ sahasındaki değerlere göre hazırlarız. 
 
 
        DOSYA OKUMA BA ĞLANTI B ĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! 
 
        DOSYA ADI      :bagdos.txt 
        TANIM B ĐLGĐLERĐ:0:15 8:10                 [1] 
        TANIM B ĐLGĐLERĐ:                          [2] 
            PROGRAM ADI: 
 
 
Program Adı 
Dosya Adı sahasında yazılı olan dosyayı oluşturmak için işlem öncesinde herhangi bir 
programı çalıştırmak gerekiyorsa bu programın adı ve varsa parametreleri bu sahaya 
yazılır. 
 
Yeni fatura ekranında iken hazırlamış olduğumuz dosyayı kullanmak için CTRL+F9 
tuşuna basarız. Servis/Bağlantı Bilgileri bölümünde tanımladığımız dosya adı otomatik 
olarak ekrana gelir. 



 

Enter tuşuna bastığımızda program STOK KODU ve MĐKTAR bilgilerini dosyadan 
okuyarak ekrana basar. Stok dosyaları bağlantılı çalışılması durumunda program ilgili 
stok kartından Cins-Birim-Fiyat-KDV bilgilerini çekerek ekrana basar, Tutar sahası miktar 
ve fiyatın çarpımından otomatik olarak oluşur. 
 
Kullanıcı Stok Kodu yerine Barkod Kodu kullanıyor ise barkod kodu bilgisi AÇIKLAMA 
sahasında belirtilmeli ve TANIM BĐLGĐLERĐ sahasına açıklamanın kodu olan 3 
yazılmalıdır. Yalnız bu parametrenin çalışabilmesi için Servis/Parametreler kısmında 
bulunan BARKOD ve BARKOD SAHASI parametreleri “Evet” olarak tanımlanmış, 
Servis/Saha Boyları kısmındaki Açıklama sahası açılmış, ayrıca stok kartlarına 
kullanılacak barkod kodları girilmiş ve Servis/Barkod Đndeksi Yaratma bölümünden yeni 
indeks yaratılmış olmalıdır. 
 
 
FA.3.3.6.   Tevkifat Oranları 
 
Fason iş yapan tekstil ve hurda alım satımı yapan firmaların yaptıkları iş karşılığında 
kestikleri faturada bulunan tevkifat oranları bu bölümde tanımlanır. Bu ekranda tevkifat 
açıklaması tanımlanır, çarpan ve bölen belirtilerek kaydedilir. 
 
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan ALIŞ/SATIŞ KDV TEVKĐFATI 
[1-10] parametresine bu ekranda tanımlanan değerlerden tevkifatlı fatura kesimi 
sırasında default olarak gelmesi istenilenin numarası verilir. 
 
 
FA.3.3.7.   ÖTV Bilgileri 
 
Bu bölümde fatura üzerindeki Özel Tüketim Vergisi uygulaması ile ilgili parametreler 
tanımlanır.Yapılan tanımlamalar Đrsaliye modülü için de geçerlidir. Bu yüzden faturada 
hangi açıklama no'su seçilmiş ise irsaliye saha boylarından da açılmalıdır. 
 
Alışta ÖTV 
Alış faturalarında ÖTV uygulanacaksa bu parametreye "E" verilir, "H" verilirse ÖTV 
uygulanmaz. 
 
Satışta ÖTV 
Satış faturalarında ÖTV uygulanacaksa bu parametreye "E" verilir, "H" verilirse ÖTV 
uygulanmaz. 
 
ÖTV Açıklama No [1-3] 
Stok kartlarındaki ÖTV oran veya tutar değerinin fatura üzerinde takip edileceği kalem 
açıklama no'su belirtilir. Stok kartı fatura üzerine çekildiğinde ÖTV oranı veya tutarı da 
belirtilen kalem açıklama 1-3 sahalarından birine taşınır. 
 
ÖTV Uygulama No [1-3] 
Fatura üzerinde hesaplanan ÖTV tutarının işleneceği saha no'su belirtilir. Toplam 
sahasından sonraki sahalar olan Ambalaj, Nakliye ve Sandık/Pul sahaları bu üç sırayı 



 

 

oluşturur. Belirtilen başlık no'suna ait başlık, Başlık Tanımları bölümünden "ÖTV" olarak 
değiştirilmelidir. 
 
Özel Kod 
ÖTV ve KDV blokaj (iade) işleminin uygulanacağı fatura özel kodu belirtilir. Fatura 
girişinde Fatura Özel Kod sahasında belirtilen özel kod, bu sahadaki özel kod ile aynı 
ise, fatura kayıt edildiğinde entegre oluşan muhasebe fişinde ÖTV ve KDV hesapları ters 
taraflı olarak bir kez daha çalıştırılarak blokaj işlemi yapılır. Aynı şekilde entegre oluşan 
cari hareket kaydı da, fatura genel toplamına ÖTV ve KDV tutarlarının dahil edilmediği 
tutar üzerinden yapılır. 
 
Đade ÖTV Hesap Kodu 
Blokajlı muhasebe bağlantısı yapılırken ÖTV blokajının işleneceği muhasebe hesap 
kodu belirtilir. 
 
Đade KDV Hesap Kodu 
Blokajlı muhasebe bağlantısı yapılırken KDV blokajının işleneceği muhasebe hesap 
kodu belirtilir. 
 
 





 

 

ETA:MUHASEBE , muhasebe hareketlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan 
tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda hesap planınızı tanımlayacak, 
bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenleyecek ve bu hareketlerden doğan defterler, 
mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz. 
 
Programa girmek istediğinizde muhasebe sisteminizde çalışmak istediğiniz ay ve yıl 
sorulacaktır. Muhasebe sisteminiz aynı anda 24 ayın yani iki senenin muhasebe 
bilgilerini muhafaza edebilmekte, programın genelinde bir çalışılan ay kavramı 
bulunmaktadır. Programın girişinde seçilen çalışılan ay daha sonra operatöre kolaylık 
sağlamakta, kısıtlayıcı değil yardımcı bir unsur olmakta zira operatör istediği an çalışılan 
ayın dışına çıkabilmektedir. 
 
Çalışılan ay girildikten sonra karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın 
Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva etmektedir. 
 
ETA:MUHASEBE programının Ana Bölümleri şunlardır: 
 
F2-HESAP PLANI , muhasebe hesap planının tanımlanması, muhtelif ilave ve 
değişiklikler, 
 
F3-MUHASEBE F ĐŞĐ, muhasebe mahsup, tahsil, tediye fişlerinin kaydedilmesi, 
 
F4-RAPORLAR , defterler, mizan, bilanço gibi sonuç raporları, 
 
F5-SERVĐS, muhasebe sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız.  
 
 
M1.1.   Hesap Planı 
 
Bu bölümde kullandığınız hesap kod ve isimlerini sisteme kaydedecek gerekli 
değişiklikleri yapacak, hesap planınızın dökümünü alabileceksiniz. 
 
Muhasebe, muhasebe hesaplarını bir hesap kodu ve hesap ismi üzerinden takip 
etmektedir. hesap kodunun toplam uzunluğu 20 hane olabilmekte, istenilen seviyede 
hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı 
vardır. 
  
 
M1.1.1.    Yeni Hesap 
 
Hesap planının ne şekilde düzenleneceğini gördükten sonra, hesapların sisteme nasıl 
girileceğini görelim. Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümde sisteme kaydedilir. 
Karşınıza gelen ekranda ilgili sahalara tanımlanan hesabın HESAP KODU ve HESAP 
ĐSMĐ yazılır. Her hesaba iki adet özel kod verilebilir. Dövizli Muhasebe programı 
kullanılıyor ise DÖVĐZ ĐSMĐ sahasında döviz tipi belirtilmelidir (Şekil 1). 



 

 
 
ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N AA-12345 YEN Đ HESAP 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ              HESAP PLANI             ÇALI Ş.AY:02/2002 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
         HESAP KODU:102 10 
         HESAP ĐSMĐ: ĐŞ BANKASI HESABI              [1] 
         HESAP ĐSMĐ: ĐSTANBUL ĐŞ BANKALARI          [2] 
           ÖZEL KOD:      [1] 
           ÖZEL KOD:      [2] 
         DOV ĐZ ĐSMĐ:DOLAR 
 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F5MUAVĐN F6HESAP L ĐSTESĐ F8DETAY B ĐLGĐ ESC 
 

Şekil 1 
 
Özel kodlar daha sonra rapor ve listelemeleri seçenekli ve esnek şekilde sonuç türetme 
imkanı getirecektir. 
 
Yeni açılmakta olan hesapla ilgili bilgiler ekrana yazıldıktan sonra kayıt tuşuna basılarak 
bu hesap, hesap planına dahil edilmiş olur. F2 Tuşu kayıt tuşu olarak kullanılmaktadır. 
F2 Tuşuna büyük harf (Shift) tuşu ile birlikte basılırsa ekran kayıttan sonra otomatik 
olarak temizlenecek ve yeni bir kayda seri olarak geçme imkanı elde edilecektir. Bu 
arada unutulmaması gereken bir husus, iki veya daha alt seviyedeki hesapları açarken 
bir üst seviye hesabının önceden açılmış olması gerektiğidir. Örneğin, 361 20 hesabını 
açmadan 361 20 002 hesabını açamayız. 
 
 
M1.1.2.    Eski Hesap 
 
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşma, tadilat ya da hesabın 
iptali gibi işlemler için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesap ismi ve özel kodları 
değiştirebilir, hesabı olduğu gibi iptal edebilirsiniz. Ancak iptal edilecek hesap daha önce 
çalıştırıldı ise bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde 
uyumsuzluk meydana gelir. 
 
Eski hesabı hesap kodu veya hesap ismini kullanarak arayabilirsiniz. Eski hesaba 
ulaşabilmek için kodun veya ismin tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, 120 14 
gibi bir koda sahip olan bir hesaba 120 1* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak 
ulaşabilirsiniz. Kısmi bilgilerle eski kayıtlara ulaşmak için kullanılan özel karakterlerle ilgili 
açıklamaları ORTAK bölümde bulacaksınız. 
 
Eski hesaba ulaşmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile elde 
edilen hesap listesidir. 
 



 

 

F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanırsanız ekranda bir pencere çıkacak ve hesapları 
hangi değerden itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. Burada bir başlangıç değeri 
vererek (veya hiç değer vermeden doğrudan Enter tuşuna basarak) ekranda hesap 
listesi elde etmek ve bunlardan herhangi birisine ulaşmak mümkündür. Ekranda 
görüntülenen hesaplardan herhangi birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile 
yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu edilen hesabın üzerine gelince Enter tuşuna basmak 
gerekmektedir. Aynı zamanda bu pencere üzerinde PgUp ve PgDn tuşlarını da 
kullanabilirsiniz. 
 
 
M1.1.3.    Kasa Hesabı 
 
Kullanacağınız kasa hesaplarını bu bölümde belirtebilirsiniz. 
 
 
M1.1.4.    Hesap Listesi 
 
Bu bölümde sisteme kayıtlı hesapların hesap koduna ve alfabetik sıraya göre iki ayrı 
şekilde dökümü alınmaktadır. 
 
 
M1.1.5.    Hesap Aktarma 
 
Hesap Aktarma bölümünde, çalışılan şirkette bulunan hesap planının diğer şirketlere 
kopyalanması işlemi yapılır. 
 
  
M1.2.   Muhasebe Fişi 
 
Muhasebe programında fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde üç tip fiş 
kullanılmaktadır. Mahsup fişleri; hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp 
alacaklandırılması için, kasa tahsil ve kasa tediye fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile 
ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece mahsup fişleri 
kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin kasa tahsil 
ve tediye fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur. 
 
 
M1.2.1.    Yeni Fiş 
 
Sisteme muhasebe fişi kaydı yapmak için bu bölüme girilir, karşınıza gelecek mahsup, 
tahsil ve tediye fişi seçeneklerinden biri seçilir. Fiş cinsini seçtikten sonra karşınıza gelen 
ekran fişin başlık bilgileri ekranıdır  (Şekil 2). 
 



 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  YEN Đ F ĐŞ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                           MAHSUP F ĐŞĐ       02/2002  REF.NO:       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
     F ĐŞ TARĐHĐ:           [GG/AA/YY] 
         F ĐŞ NO:                        ÖZEL KOD: 
     YEVM ĐYE NO:                  KAYNAK PROGRAM:MUHASEBE 
 
┌─◄  Ctrl-F BÜYÜK EKRAN  ►──────────────┬────────────┬────────────┐ 
│     HESAP KODU     │      AÇIKLAMA    │    BORÇ    │   ALACAK   │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
│                    │                  │            │            │ 
└────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘ 
HESAP:                             TL B:                   A: 
 
F1YAR.F2KAYIT F3 ĐP.F4YAZ.F5MUA.F6HES.L.F7F ĐŞ L.F8DETAY PgUp PgDn ESC 
 

Şekil 2 
 
Bu ekrandaki çeşitli sahaları şu şekilde açıklayalım; 
 
Fiş Tarihi 
Muhasebe programı istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Son çekilen onaylı 
yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. 
Kaydedilecek fişin programa girişte sorulan çalışmak istediğiniz aya ait olması ve bu ayın 
fiş dosyasının daha önce SERVĐS bölümünde açılmış olması gereklidir. Eğer başka bir 
aya fiş girmek istiyorsanız program buna sizi uyardıktan sonra izin verecektir. 
 
Fiş No 
Fiş no serbest bir saha olup ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. 
Fişler işletmenin muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. 
 
Arzu edilirse Servis/Parametreler bölümünden ilgili tanım yapılarak programın her yeni 
fişe otomatik olarak bir numara vermesi sağlanabilir. Fiş no ile ilgili takip edilebilecek bir 
başka yol ise numara vermeden fiş kaydedilmesi, bir ayın fişleri girildikten sonra 
Servis/Dosya Bakımı bölümünün ilgili alt bölümünde fişlere istenilen düzende numara 
verilmesidir. 
 
Yevmiye No 
Bu haneye fiş girilirken ulaşılabilmekte, ancak fişin kaydı anında buraya bir numara 
verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bir ayın fişlerinin kaydı bittikten sonra yine SERVĐS 
bölümünün ilgili alt bölümünde yevmiye numaraları verilmelidir. 
 



 

 

Özel Kod  
Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan 
kullanıldığında fişlerle ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı 
sağlanmış olur. 
 
Kaynak Program 
Bu sahaya kullanıcı ulaşamamakta, entegre çalışmada MUHASEBE modülü haricinde 
düzenlenmiş fişlerin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. 
 
Başlık bilgileri girildikten sonra "alt-ok" tuşuna basarak (ya da PgDn) fişin kalemler 
sayfasına geçilir. Muhasebe fişi, başlık bilgileri sayfası ve altında maksimum 300 
satırdan oluşan fiş kalemleri bölümünden oluşmaktadır. Fişin bütünü içerisinde 
beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşabilirsiniz. 
Bu iş için kullanılacak tuşlar ve fonksiyonlarını ORTAK bölümde TABLOLARDA TUŞ 
KULLANIMI bahsinde bulabilirsiniz. 
 
Şimdi fiş kalemlerinin nasıl doldurulacağını görelim; 
 
Hesap Kodu 
Bu haneye çalıştırılacak hesabın kodu yazılarak Enter tuşuna basılır. Burada detaylı 
kullanım tarzı ORTAK bölümde verilen özel karakterleri de kullanabilirsiniz. Ayrıca 
çalıştırılacak hesaba F6-HESAP LĐSTESĐ seçeneğinden de ulaşabilirsiniz. F6-HESAP 
LĐSTESĐ penceresinin kullanılması tamamen eski hesaba ulaşılırken değinildiği gibidir. 
Işıklı imlecin üzerinde bulunduğu satırda bulunan hesap koduna ait hesap ismi, ilgili 
hesabın yıllık borç/alacak toplamları veya bakiyesi Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler 
bölümünde bulunan FĐŞTE BAKĐYE parametresine bağlı olarak ekranın altında 
görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur. 
 
Açıklama 
Fiş kalemleri girilirken istenilen bilgilerin yazılabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu 
hanede istenilen açıklama yazılabileceği gibi Servis/Sabit Tanımlar/Fişte Otomatik 
Açıklama Alt-Bölümünde tanımlanan açıklamaları alt tuşlar vasıtası ile default olarak 
ekrana getirebilirsiniz. Örneğin, mahsup fişine devamlı "xx nolu faturalı mal satışı" 
açıklaması yazdığımızı farz edelim. Bu açıklamayı her seferinde yazmamak için FĐŞTE 
OTOMATĐK AÇIKLAMA bölümünde Alt-2 tuşunun karşısına yazıp kayıt edelim. Artık her 
mahsup fişi keserken fişteki AÇIKLAMA hanesine gelip Alt-2 (Alt tuşu ile beraber 2) 
tuşuna bastığımızda bu açıklama ekrana gelecektir. 
 
Açıklama hanesine yıldız "*" verilirse, bir üst satırdaki açıklama kopyalanmış olur. 
Böylelikle aynı açıklamanın ilgili muavin defterleri ile kebir sayfalarına iletilmesi 
sağlanmış olur. Ayrıca AÇIKLAMA hanesini istediğiniz uzunlukta kullanabilme imkanı 
size sağlanmıştır. Örneğin, ilk satıra hesap kodunu yazdıktan sonra AÇIKLAMA 
hanesine yazmak istediğiniz açıklama sığmamışsa, ilk satırın devamında borç veya 
alacak tutarını yazdıktan sonra, ikinci satırda HESAP KODU sahasını boş bırakarak 
AÇIKLAMA hanesine yukarıdaki satırın devamını yazabilirsiniz. Burada unutmamanız 
gereken şey, yukarıdaki satırın devamı niteliğindeki  AÇIKLAMA sahasının bulunduğu 
satırdaki diğer haneleri boş bırakacağınızdır. 
 



 

Borç/Alacak 
Bu sahalara borç/alacak değerleri yazılır. Bu sahalarda “*” tuşu bir üst satırdaki tutarı 
kopyalamakta, aynı haneye "*K" verilirse fiş bu satıra kapatılabilmektedir. Bu sahada “*B” 
yazılırsa ilgili hesabın bakiyesi (borç veya alacak) ekrana gelir. 
 
Fiş doldurulduktan sonra F2 tuşuyla kayıt edilmelidir. Eğer fişte bir takım hatalar varsa 
kullanıcı uyarılır. F2 tuşuyla fiş kaydedildiğinde tekrar aynı ekran karşınıza gelir. Süratli 
fiş girilmesi gereken durumlarda kayıt için Shift+F2 veya Ctrl+F2 tuşlarının kullanımı 
daha uygundur. Shift+F2 tuşu kullanıldığında fiş kayıt edildikten sonra yeni fiş ekranına 
dönülür, böylece kullanıcı ESC tuşuyla geri dönmek zorunda kalmaz, yeni fiş ekranından 
girmek istediği fiş tipini seçebilir. Ctrl+F2 tuşu kullanıldığında ise kayıt yapıldıktan sonra 
ekrana aynı tipte (mahsup, tahsilat veya tediye) yeni bir fiş gelir. Bu kayıt şekli aynı tipten 
fişleri arka arkaya girmek için çok elverişli bir yöntemdir. 
 
Muhasebe fişinizi doldurduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna bastığınızda eğer 
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümündeki FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ 
parametresine “E” verirseniz ekrana kendi belirlemiş olduğunuz fiş dizayn listesi 
penceresi gelecektir.Bu pencereden istediğiniz “.dfb” dosyasını seçmek suretiyle 
muhasebe fişinizi istediğiniz formda kağıda dökebilirsiniz. 
 
Bu bölümde size sağlanan diğer bir kolaylık ise fiş keserken, muhasebe fişi kaleminin 
hesap kodu daha önce tanımlanmamışsa bu bölümden yeni bir hesap 
tanımlayabildiğinizdir. Yapmanız gereken sadece bu hesaba hangi kodu vereceğinizi 
belirlemektir. Fiş doldururken HESAP KODU hanesine belirlediğiniz kodu yazdığınızda 
sistem hesap planında bu kodu arayacak ve bulamayınca sizi uyararak bu kod altında 
yeni bir hesap açmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Açmak istediğinizde ise size 
ekrana çıkan pencereden bu hesabı tanımlama imkanı verilecektir. 
 
Dövizli veya Miktarlı Muhasebe 
Dövizli veya Miktarlı Muhasebe opsiyonu kullanılacak ise ve yeni dosya açılırken Miktar 
veya Döviz kullanılacağı belirtilirse programın dövizli veya miktarlı çalışması sağlanır. 
Aynı anda sadece Miktarlı veya Dövizli Muhasebe seçeneklerinden sadece bir tanesi ile 
çalışılabilir, hangisi ile çalışılacağı Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde 
bulunan MĐK./DÖV.TĐPĐ: [D/M] hanesinde belirtilir. Bu durumda muhasebe fişi 
kalemlerinde Borç/Alacak hanesinin yanında bir de Döviz/Miktar sütunu karşınıza 
gelecektir. Bu hane ilgili hesaba aktarılmak istenen Döviz veya Miktar bilgisinin girilmesi 
gereken hanedir. Dövizle çalışan şirketler için arzu edilirse Tutar hanesinden Döviz 
hanesine ve Döviz hanesinden Tutar hanesine otomatik kur hesaplatması ve kur çevrimi 
yapılabilir, bunun için fiş kesilirken hanelerden birini doldurduktan sonra diğerine “*D” 
değeri vermek gereklidir. Çevrim için program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistemde 
tanımlı tarih göz önüne alınır ve Kur Takibi modülünden ilgili çevrim kur değeri temin 
edilir. Çevrim söz konusu satırda tanımlanmış olan muhasebe hesabının DÖVĐZ ĐSMĐ 
sahasında belirlenen kur üzerinden yapılır. Arzu edilirse bu kur çevrim işleminin “*D” 
vermeden otomatik olarak yapılması sağlanabilir. Bu işlem için Servis/Sabit 
Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan DÖVĐZ/TL ve TL/DÖVĐZ KUR ÇEVRĐMĐ 
sahalarına “E” veya “K” yazılmalıdır. 
 



 

 

Muhasebe fişi bölümünde son açıklanması gereken kısım birtakım yardımcı tuşların nasıl 
kullanılacağı konusudur. Şimdi bu tuşların hangileri olduğunu ve nasıl kullanıldığını 
görelim: 
 
SHIFT+F5 
Bu tuş yardımıyla çalışılan ay içinde en son işlenen mahsup, tahsil ve tediye fişlerine ait 
bilgiler (Fiş Tarihi, Fiş No, Yevmiye No, Özel Kod ve Referans No) bir pencere içinde 
ekrana gelir. 
 
CTRL+K 
Bu tuş yardımı ile fiş üzerinde Katma Değer Vergisini hesaplayabileceksiniz. Bunun için 
KDV'ye esas olan matrahın bulunduğu satıra ışıklı imleci getirip CTRL-K tuşuna 
bastığınızda "Kdv’nin Yazılacağı Satırı Đşaretleyin!" uyarısı gelecektir. Işıklı imleci KDV 
tutarını yazmak istediğiniz satıra getirerek tekrar CTRL-K tuşuna bastığınızda, eğer 
birden fazla KDV tanımlanmışsa ekrana pencere içinde KDV oranları gelir. Ok tuşları 
yardımıyla istenilen KDV oranı seçilip otomatik olarak TUTAR hanesine KDV tutarı 
yazdırılır. KDV oranları Servis/Sabit Tanımlar/KDV Oranları bölümünde 
tanımlanmaktadır. 
 
CTRL+L 
KDV'nin hesaplanacağı tutarın içinde KDV de varsa (yani bu tutar KDV'yi de içeriyorsa), 
bu durumda ışıklı imleci tutarın bulunduğu satıra getirerek CTRL-L tuşuna bastığınızda 
ekrana "Satır Đşaretleme Đşlemini Bitirmek Đçin Esc Tuşuna Basın!" uyarısı gelecektir. 
Eğer birden fazla satırın KDV'si hesaplanacaksa, KDV'nin hesaplanacağı diğer satır 
üzerinde de aynı işlem uygulanır ve yine aynı mesaj ekrana gelir. ESC tuşuna bastıktan 
sonra "Kdv’nin Yazılacağı Satırı Ctrl K/L Đle Đşaretleyin" uyarısı gelecektir. Işıklı imleci, 
yazılacak satırın üzerine getirerek CTRL-L tuşuna basarsanız, ilk olarak işaretlediğiniz 
tutarın içinden KDV'yi çıkarıp KDV'yi yazılmasını istediğiniz satıra yazacak ve yukarıdaki 
tutar da KDV'siz şekli ile düzeltilecektir. 
 
CTRL+R 
Fiş üzerindeki herhangi bir satırı başka bir yere taşımak için kullanılır. Taşınmak istenen 
satırın üzerine gelinerek CTRL-R tuşuna basılır ve daha sonra bu satırın nereye 
yazılması isteniyorsa ışıklı imleç o satıra getirilerek tekrar  CTRL-R tuşuna basılırsa satır 
taşıma işlemi gerçekleştirilmiş olur. 
 
CTRL+N 
Fiş üzerindeki herhangi bir satırı başka bir yere kopyalamak için kullanılır. Kopyalanmak 
istenen satırın üzerine gelinerek Ctrl-N tuşuna basılarak satır hafızaya alınır. Işıklı imleç 
kopyalanmak istenen satıra getirilerek tekrar CTRL-N tuşuna basıldığında kopyalama 
işlemi sona erdirilir. Yazılı olan bir satırın üzerine kopyalama yapılırsa üzerinde 
bulunulan satır silinir hafızadaki satır kopyalanır. 
 
CTRL+T 
Fiş bölümlerinin (mahsup, tahsil, tediye) TUTAR hanelerinde, istenilen iki rakam arası 
tutarları toplar. Bunun için toplamı istenilen ilk satıra ışıklı imleci getirerek CTRL-T 
tuşlarına basılır. Daha sonra toplamı alınacak son satıra gelinerek tekrar CTRL-T tuşuna 
basıldığında bu iki satır ile beraber arada kalan tüm satırlardaki tutarların toplamı alınır 



 

ve bu toplam ışıklı imleç yardımıyla işaretlenen başka bir satıra tekrar CTRL-T tuşuna 
basılarak yazılır. 
 
CTRL+U 
Fişte işaretlenen alandaki hesap kodu aynı olan satırların toplamını alarak ışıklı imlecin 
üzerinde olduğu satıra yazarak tek bir satırda toplar. 
 
CTRL+V 
CTRL-V tuşları ile işaretlenen iki alan arasında yer alan fiş kalemlerini borç/alacak ve 
hesap koduna göre sıralar. Servis/Parametreler bölümünde ilgili haneye “O” yazılırsa 
program otomatik olarak sıralama yapar, “S” yazılırsa sıralama için onay ister, boş 
bırakılırsa sıralama yapmaz. 
 
CTRL+X 
Yukarıda tanımlanan Ctrl tuşları ile yapılan herhangi bir işlem sırasında işlemden 
vazgeçme imkanı verir. 
 
Kasa tahsil ve tediye fişlerinde, sırasıyla sadece borç ve alacak şeklinde fiş kalemi 
düzenlenebilmekte, kasa hesabı için ayrıca fiş kalemi yazma gereği kalmamaktadır. 
Başlık bilgileri ekranında verilen açıklama ile fişin toplamı kadar bir tutarla KASA HESABI 
bölümünde belirtilen hesap otomatik olarak çalıştırılmaktadır. 
 
Fiş kaydı sırasında Alt-Menü'den hesap listesi haricinde, fiş listesi, muavin ve detay bilgi 
de alınabileceğini hatırlatırız. Muavin ve Detay Bilgi için ışıklı imlecin (cursor) belli hesabı 
içeren hesap kodu üzerinde olması gerekmektedir. Đlgili hesap kodunun üzerine gelerek 
F5-MUAVĐN tuşuna basıldığında çalışılan ay içerisinde bu hesap koduna ait hareketler 
tarih sırasıyla ekrana gelir. F8-DETAY BĐLGĐ tuşunda ise ilgili hesabın aylara göre 
toplam borç/alacak değerleri görüntülenir. 
 
CTRL+F6 
Fişe özgü muhtelif açıklama bilgilerini kaydetmek amacıyla kullanılır, bu tuşa basıldığı 
zaman bir çerçeve içinde her biri 38 karakter genişliğinde olmak üzere 8 sıra bilgi giriş 
sahası gelir, kullanıcıyı bu sahalara fişle ilgili açıklama mahiyetindeki bilgileri girer. Fiş 
kaydedildiği zaman bu bilgiler fişle beraber dosyaya kaydedilmiş olur. Eski fişe tekrar 
girildiğinde bu bilgilere aynı tuşla ulaşılabilir, fiş yazdırma esnasında dizayn dosyasında 
gerekli düzenlemeleri yapmak kaydıyla bu bilgiler de döküme alınabilir. Fiş birleştirme 
veya başka şirketlerden fiş aktarımı yapıldığı zaman özel açıklama bilgileri kaybolabilir, 
bu durumda bilgi giriş işlemi tekrarlanmalıdır. 
 
CTRL+F7 
Bu tuşa basıldığında ekrana şablon tanım dosyasının ve yerinin belirtileceği pencere 
gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada oluşturulan bilgilerle doldurulur. Aynı fiş 
üzerinde birden fazla şablon dosyası kullanılabilir. Bu konu hakkında detaylı bilgi 
Servis/Şablon Tanımları kısmında verilmiştir.  
 
SHIFT+F7 
Bu tuşa basıldığında ekrana fiş cambazı tanım dosyasının ve yerinin belirtileceği 
pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada oluşturulan bilgilerle doldurulur. 
Bu konu hakkında detaylı bilgi Servis/Fiş Cambaz Tanımları kısmında verilmiştir.  



 

 

M1.2.2.    Eski Fiş 
 
Daha önce kaydedilmiş bir fişi ekrana çağırıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm 
kullanılır. 
 
Kayıt arama kıstasları ekranındaki sahalardan bir veya birkaçını kullanarak herhangi bir 
fişe ulaşabilirsiniz. Arzu edilirse çalışılan ay haricindeki bir fişe ulaşmak ve üzerinde 
çalışmak imkan dahilindedir. Fiş no’yu belirtirken daha önce yazdığınız formda olmasına 
dikkat edin. Örneğin, M 323 şeklindeki bir fiş no'suna M323 yazarak ulaşamazsınız. 
Ekrana çağırdığınız fiş üzerinde dilediğiniz her türlü değişikliği yapıp tekrar 
kaydederseniz, sistemde eski fişe ait kayıtlar silinip yerine yenileri kaydedilir. 
 
Eski fişe ulaşırken F7-FĐŞ LĐSTESĐ opsiyonundan da faydalanabileceğinizi hatırlatalım. 
Ayrıca bir fiş üzerinde çalışıp kayıt işlemini de tamamladıktan sonra Ctrl-PgUp ve Ctrl-
PgDn tuşları yardımıyla bu fişe en yakın bir önceki veya bir sonraki fişlere ulaşabilirsiniz. 
 
 
M1.2.3.    Fiş Listesi 
 
Bu bölümde, daha önce bahsedildiği tarzda listeleme aralıklarını kullanarak kayıtlı fişlerin 
listesini alma imkanı vardır. Liste arzu edildiği şekilde düzenlendikten sonra istenirse 
yazıcıdan da alınabilir. 
 
Listeleme aralıkları ekranında tarih belirtilmezse fiş listesi çalışılan ayın başından itibaren 
alınır. Çalışılan ayın haricindeki fişlerin listesi alınmak isteniyorsa listeleme aralıkları 
ekranında listenin başlangıç tarihinin belirtilmesi gereklidir. 
 
Yazıcıdan alınacak dökümlerde her fişin ayrı sayfaya çıkması istenirse HER FĐŞ YENĐ 
SAYFA sahasına “E” verilir. 
 
DETAY LĐSTE sahasına “E” verilirse fiş olduğu gibi dökülür, “H” verilirse sadece 
hesapların kebirleri dökülür. 
 
KULLANICI TANIMLI FĐŞ seçeneğine “E” denirse fiş listesinde yazıcıdan basılan fişler 
normal fiş listesi formu yerine kullanıcı tanımlı olan “*.dfb” dosyaları yardımıyla basılır. 
 
KIRILMA SEVĐYESĐ sahası boş bırakılırsa fiş kalemi kaçıncı seviyedense tüm üst 
hesaplar döküme girer. 0-9 arası bir rakam kullanılırsa sadece baştan belirtilen seviyeye 
kadar olan üst hesaplar döküme alınır. Muhasebe fiş ekranındayken yazıcıdan döküm 
alındığında SERVĐS bölümünde tanımlanan parametre kullanılır. 
 
BASILAN/BASILMAYAN FĐŞLER sahalarını kullanarak daha önceden bastırılmış ve 
bastırılmamış fişleri listeye dahil edebilirsiniz. 
 
 



 

M1.2.4.    Açılış / Kapanış Fişleri 
 
Açılış ve kapanış fişlerinin tanımlanacağı bu bölüm kendi içinde AÇILIŞ FĐŞĐ, KAPANIŞ 
FĐŞĐ, AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA ve KAPANIŞ FĐŞĐ YARATMA Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
M1.2.4.1.   Açılış / Kapanış Fişi 
 
AÇILIŞ FĐŞĐ bölümünde tek tek tüm hesapların açılış değerlerini içeren bir açılış fişi 
yaratılır, KAPANIŞ FĐŞĐ bölümünde ise yine hesapları bir sonraki seneye devrederken 
mizan değerlerini sıfırlamak için bir sene sonu kapanış fişi yaratılır. Açılış ve kapanış 
fişleri normal fişe benzerler, 
 
Açılış ve Kapanış Fişlerinde 30000 satıra kadar giriş yapılabilir. Bu fişler normalde hesap 
döneminin ilk veya son gününe kesilmelidir. Bunun haricinde bir tarihi program kabul 
etmez. Değişik hesap dönemleri için birden fazla açılış ve kapanış fişi tanımlanabilir. 
Listeleme aralıklarında verilen tarih kıstasları bir probleme yol açmaması için hesap 
dönemi atlamamalıdır. Açılış ve Kapanış Fişlerinde eski/yeni fiş kavramı yoktur. O yıla ait 
Açılış Fişi veya Kapanış Fişi daha önce tanımlanmış ise fişe girerken eski fiş ekrana 
çağrılır. Yapılan değişiklikler eski fişe yansıtılır. Açılış/Kapanış fişleri hesap döneminin 
ilk/son günü kayıtlı olduğu varsayılarak raporlarda hesaba katılırlar. Açılış ve Kapanış 
Fişleri ile miktar veya döviz de belirtilmiş ise bunlar Miktarlı/Dövizli Muhasebe  
modulündeki ilgili rapor ve listelerde gözönüne alınırlar. 
 
 
M1.2.4.2.   Açılış Fişi Yaratma 
 
Bu bölümde açılış fişinden farklı olarak bir önceki seneye ait değerlerin bir sonraki 
seneye aktarılması için program otomatik olarak açılış fişi yaratır. Bu bölüm KAPANIŞ 
MĐZANINDAN FĐŞ YARATMA ve KAPANIŞ FĐŞĐNDEN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA Alt-
Bölümlerine ayrılır. Açılış fişi oluşturulurken yeni seneye ait fiş dosyaları açılmış olmalı, 
buna karşılık hesap dönemi başlangıcı henüz eski senede bulunmalı, kapanış ve açılış 
fişleri açıldıktan sonra hesap dönemi başlangıcı yeni seneye kaydırılmalıdır. 
 
KAPANIŞ MĐZANINDAN AÇILI Ş FĐŞĐ YARATMA  
Bu bölümde daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan ve bilanço değerlerine 
göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümden fiş yaratılırken ilgili şirkette kapanış 
fişi kaydedilmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü kapanış fişi mizanı dengeler. 
 
KAPANIŞ FĐŞĐNDEN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA 
Bu bölümde ise daha önce yaratılmış olan bir kapanış fişi esas alınarak açılış fişi 
yaratılır. Bu durumda mizan değerleri dikkate alınmaz. 
 
Açılış fişi yaratma işleminde kapanış mizanı veya kapanış fişi başka bir şirketten 
alınıyorsa şirketlerin TL veya YTL olmak üzere hangi para birimi ile çalıştıkları kontrol 
edilir. Şirketler farklı para birimleri ile çalışıyorlarsa uygun şekilde TL-YTL veya YTL-TL 
çevrim işlemi otomatik olarak yapılır. Bu çevrim işlemi sonrası fişin borç ve alacak 
toplamları arasında dengesizlik oluşursa, programın ana menüsünde yer alan YTL 



 

 

PARAMETRELERĐ ekranındaki Olumlu veya Olumsuz Muhasebe Fark Hesap kodları 
kullanılarak aradaki farkı dengeleceyecek şekilde fişe bir satır eklenir. 
 
 
M1.2.4.3.   Kapanış Fişi Yaratma 
 
Bu bölümde kapanış fişinden farklı olarak hesaplar için bir kapanış fişi yaratmadan, 
program tarafından otomatik olarak kapanış fişi yaratılır. Kapanış fişini yaratma işlemine 
başlandığında program otomatik olarak mizan değerlerini döker, mizanı ters çevirip 
hesapları dengeleyerek kapanış fişini keser. 
 
 
M1.2.4.4.   Fiş Giri ş Kontrolleri 
 
Programda kapsamlı kontroller bulunmasına rağmen yine de zaman zaman ara hesaba 
(alt hesabı olan hesap) fiş girişi yapılabilmekte veya bir hesap yıl içinde çalıştıktan sonra 
bu hesabın altına bir alt hesap açılabilmekte veya dengesiz fiş kaydedilebilmektedir. Bu 
durumda da mizanın borç ve alacak toplamları birbirinden farklı olmakta, muhasebeci 
deyişiyle “Mizan Tutmuyor!” durumu meydana gelmektedir. Her ne kadar fiş listesi 
üzerinden ara hesaba giriş yapılıp yapılmadığını veya dengesiz fiş olup olmadığını 
kontrol edebilme imkanı varsa da bilhassa fiş sayısının kabarık olduğu durumlarda bu 
kontrol işlemi uzun sürmekte veya imkansız hale gelmektedir. Programın bu bölümü 
listeleme aralıklarına giren tüm fişleri (açılış ve kapanış fişleri de dahil olmak üzere) tarar, 
listeleme aralıklarında bulunan KONTROL TĐPĐ parametresine “A” verilirse program ara 
hesaba giriş yapılan fiş kalemlerini listeler, “D” verilirse dengesiz fişler borç ve alacak 
tutarları ile beraber listelenir, “I” verilirse indeks-data arasında uyumsuzluk olan fişler 
listelenir. 
 
 
M1.2.4.5.   Silinen Fişleri Geri Olu şturma 
 
Programı kullanırken kimi zaman silinen bir fişin tekrar geri çıkartılması gerekmektedir. 
Bunun için bu bölüm kullanılır. Muhasebe programında eski bir fiş F3-ĐPTAL tuşuna 
basılarak silinirse program bu fişi silmeden önce bir kopyasını yedek fiş dosyasına alır. 
Bu bölüm yardımıyla da silinen fişler sisteme geri çıkartılır. 
 
Programın bu kısmına girdiğinizde karşınıza fiş listesi listeleme aralıklarına benzer bir 
ekran gelir. Bu ekranda muhtelif kıstaslar belirtilerek işleme alınacak fişler belirlenir. 
Đşlem öncesinde F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşları yardımıyla işlem aralıklarına uyan 
fişler ekrana veya kağıda dökülür. F3-ĐŞLEM tuşuyla ise silinmiş olan fişlerin tekrar 
oluşturulması işlemine başlanır.  
 
Ekranda bulunan ĐŞLEM TÜRÜ parametresi normalde “K:KAYIT” modunda olmalıdır. Bu 
parametre “S:SĐLME” moduna getirilirse o zaman işlem aralıklarına uyan fişler sisteme 
aktarılmadan yedek dosyalarından tamamen silinir, bu bilgilere tekrar ulaşmak mümkün 
olmaz. “ONAYLI ĐŞLEM” parametresine “E” verilirse bu durumda işlem görecek her fiş 
için işlem öncesinde kullanıcıdan bir onay beklenir. 
 



 

M1.3.   Raporlar 
 
Bu bölümde muhasebe sisteminizle ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alma 
imkanına sahipsiniz. Ayrıca muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı defterler bu 
bölümde çekilmektedir. Şimdi sırasıyla bu bölümün Alt-Bölümlerini görelim; 
 
 
M1.3.1.    Defterler 
 
Bu bölüm kendi içinde YEVMĐYE DEFTERĐ, MUAVĐN DEFTER, KASA DEFTERĐ, 
DEFTER-Đ KEBĐR ve SAYFA NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
M1.3.1.1.   Yevmiye Defteri 
 
Bu bölümün fonksiyonu, verilen tarih aralığındaki yevmiye dökümünü almaktan ibarettir. 
Çalışılan aydan bağımsız olarak da yevmiye dökümleri alınabilir.  
 
Listeleme aralıklarında bulunan parametreleri değiştirerek değişik dökümler alınabilir, 
bunlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N AA-12345  SERV ĐS 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ            YEVM ĐYE DEFTERĐ           ÇALI Ş.AY:02/2002 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
          1.DE ĞER                       2.DE ĞER 
              TAR ĐH:                        TAR ĐH: 
             F ĐŞ NO:                       F ĐŞ NO: 
         YEVM ĐYE NO:                   YEVM ĐYE NO: 
 
        F ĐŞ TOPLAMI:H [E/H]           DÖKÜM ŞEKLĐ:O [O/S] 
         ARA TOPLAM:E [E/H]      KIRILMA SEV ĐYESĐ:  [ /0-9] 
           MÜFREDAT:H [E/H]         ĐLK SAHĐFE NO: 
        DETAY L ĐSTE:E [E/H] 
        SATIR TOPLA:H [E/H] 
             F ĐŞ NO:H [E/H] 
       HESAP ĐSMĐ 2:H [E/H] 
 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP L ĐSTESĐ F7F ĐŞ L ĐS. 

 
 
Fiş Toplamı   
Bu sahaya “E” verilirse her fiş sonunda fiş toplamı döküme basılır. 
 
Ara Toplam 
Bu sahaya “E” verilirse her fiş sonunda ara toplam döküme basılır. 
 



 

 

Müfredat   
Bu haneye “E” verilirse fiş kalem tutarları müfredat kolonunda verilir, Borç ve Alacak 
kolonlarında ise çalışan hesabın kebirine ait tutar bulunur. 
 
Detay Liste   
Bu haneye “E” verilirse fiş olduğu gibi dökülür, “H” verilirse sadece hesapların kebirleri 
dökülür. 
 
Satır Topla  
Bu sahaya “E” verilirse bir fiş içinde Hesap Kodu aynı olanların rakamsal değerleri en üst 
satıra toplanır. Açıklama ve benzeri sahalar ise en üst satırdan alınır. 
 
Fiş No  
Bu sahaya “H” verilirse döküme fiş numarası çıkmaz. 
 
Hesap Đsmi 2 
Yazıcıdan alınacak dökümlerde hesap planında yeni hesap tanımlarken belirtilen hesap 
ismi 2’nin de listede yer alması isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır. 
 
Döküm Şekli 
Tarihin “O” ortada, “S” solda olmasını belirler. 
 
Kırılma Seviyesi 
Bu parametre boşluk olarak belirtilirse fiş kalemi kaçıncı seviyedense tüm üst hesaplar 
döküme girer. 0-9 arası bir rakam kullanılırsa sadece baştan belirtilen seviyeye kadar 
olan üst hesaplar döküme alınır. 
 
Đlk Sayfa No  
Yevmiye defterinin sayfa numaraları burada belirtilen rakamdan itibaren basılır. Bu saha 
boş bırakılırsa döküme sayfa numarası basılmaz. 
 
Yevmiye defteri listeleme aralıkları ekranında yer alan parametreler, SERVĐS 
bölümünden  Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde tanımlanabilmektedir. Böylece 
default değerler kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilmektedir. 
 
F5-SAYFA SAYISI tuşu bütün defterlerde kağıda döküm yapılmadan evvel kaç sayfa 
basılacağının kontrol edilmesini sağlar. Böylece defter dökümleri kağıda basılmadan 
evvel kaç adet sayfa kullanılacağı önceden kullanıcıya bildirilir. Listeleme aralıklarında ilk 
sayfa nosu belirtilmiş ise sayfa sayısı bunun üzerine ilave edilir, yani çıkan rakam aslında 
bitiş sayfa numarasıdır. 
 
ONAYLI YEVM ĐYE 
Onaylı yevmiye çekilmesi işlemi, tamamen yukarıda anlatılanın benzeri olup, ilave olarak 
son onaylı yevmiye çekilen tarihe ve öncesine fiş girme imkanı kaldırılmış olur. Bu 
bakımdan onaylı yevmiye çekilmeye başlamadan önce program, tüm fişlerde yevmiye 
numarasının olup olmadığını, sıralarını ve dengesiz madde (borç-alacak) bulunup 
bulunmadığını kontrol eder. F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığında ekrana çıkan "Sayfa 
Sayısı Kontrolu Yapmak Đstiyor musunuz?" sorusuna “Evet” yanıtı verildiğinde kontrolden 
sonra döküm başladığında ekrana çerçeve içinde o anda yazılmakta olan sayfa ve 



 

toplam sayfa numaraları görüntülenir. Böylece bilhassa defter sayfa numarası 
verilmeden yapılan dökümlerde listenin neresinde olduğu kullanıcı tarafından daha 
kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Ayrıca Yevmiye onay tarihini isterseniz SERVĐS 
bölümünden değiştirebilirsiniz. 
 
 
M1.3.1.2.   Muavin Defter 
 
Bu bölümde listeleme aralıkları ile belirtilen hesapların, muavin dökümleri alınmaktadır. 
Muavin defter çekilirken dikkat edilecek hususlar tamamen YEVMĐYE DEFTERĐ bölümü 
ile aynıdır. 
 
Muavin defter listeleme aralıkları ekranında; çalışmayan hesapların muavinlerinin 
listelenmemesi, her muavinin yeni sayfaya alınması, bakiyesiz hesapların listelenmesi, 
fiş no/yevmiye no/referans no sahalarından ekrana veya yazıcıya basılanın kullanıcıya 
bağlı olması gibi seçenekler mevcuttur.  
 
ĐLK SAYFA NO sahasına değer girildiğinde defter dökümü ilgili sahada belirtilen sayfa 
numarasından itibaren başlar, saha boş bırakılırsa sayfa no verilmez. 
 
Bu ekranda bulunan NAKLĐ YEKÜN sahasına “E” verilirse program hesap dönemi 
başından döküm başlangıç tarihine kadar olan borç ve alacak toplamlarını hesaplayarak 
dökümün başına ilave eder, aksi takdirde bu değerler 0 olarak alınırlar 
 
BAKĐYE SÜTUNU sahasına 2 verilirse yazıcı çıktılarında bakiye rakamı borç/alacak 
şeklinde iki sütun olarak alınır, bu durumda toplam kolon sayısı normalden fazla olduğu 
için bu tarz çıktı ancak geniş kağıda dar modda alınabilmektedir. 
 
F8-PARAMETRELER tuşuna basıldığı zaman karşınıza gelen ekrandaki parametreleri 
değiştirerek döküme alınacak fişleri kaynak programa göre ayıklayabilir, fiş kalemlerini 
sadece borç/alacak şeklinde alabilir veya döküme alınacak kalemler için en az/en fazla 
tutar belirtilebilirsiniz. 
 
Burada dikkat edilmesi gereken husus bu parametrelerin sadece döküme çıkan kalemleri 
kontrol ettiği, en başta çıkan kümüle değerlerin (nakli yekün) bu parametrelerden 
bağımsız olarak tüm fiş ve fiş kalemlerini içerdiğidir. Bu durumda yukarıda açıklanan 
NAKLĐ YEKÜN parametresinin “H” olarak belirtilmesi daha uygun olacaktır. 
 
 
M1.3.1.3.   Kasa Defteri 
 
Kasa Defteri doğrudan kasa fişleri üzerinden çekilmekte ve kasa fişi müfredatını ihtiva 
etmektedir. Kasa Hesabını çalıştıran mahsup fişlerindeki kasa hareketleri ise müfredatsız 
olarak kasa defterine alınmaktadır. Böylece kasa defterinde kasa fişlerine işlenmiş olan 
detay görüntülenmekte, mahsuplardaki kasa kalemleri ise sadece kendi açıklamaları ile 
kasa defterine geçmektedir. Birden fazla kasa kullanıldığında KASA HESABI seçeneğine 
ilgili kasa kodunu yazmalısınız. Bu hanede default olarak Servis bölümünde tanımlanan 
merkez kasa kodu yazılıdır. Bu kodu F7-KASA KODLARI seçeneği ile ekrana gelen 



 

 

pencereden seçerek değiştirebilirsiniz. Kasa Defteri dökümünde seçtiğiniz kasa koduna 
ait fişlerin yanı sıra bu kodun tüm alt hesaplarına ait kasa fişleri de döküme dahil edilir. 
Böylece çeşitli kasalarda yapmış olduğunuz hareketleri ayrı ayrı detay bilgi olarak 
görebilirsiniz. 
 
Alınacak dökümlerde her günün ayrı sayfaya çıkması istenirse HER GÜN YENĐ SAYFA 
sahasına “E” verilir. ÇALIŞMAYAN GÜNLER sahasına “H” verilirse işlem yapılmamış 
günler dökümde yer almaz. 
 
ĐLK SAYFA NO sahasına değer girildiğinde defter dökümü ilgili sahada belirtilen sayfa 
numarasından itibaren başlar, saha boş bırakılırsa sayfa no verilmez. 
 
 
M1.3.1.4.   Defter-i Kebir 
 
Defter-i Kebir bölümünde daha önce izah edilen işlemler paralelinde, istenilen tarih 
aralığında bakiyesi olan veya olmayan kebir hesapları çekilebilmektedir. 
 
Listeleme aralıkları ekranında tarih verilerek belirtilmezse Defter-i Kebir çalışılan ayda 
çıkacaktır, birden fazla ay kapsanacak olursa Defter-i Kebir kesintisiz olarak bütün fişleri 
kapsayacaktır.  
 
DETAY LĐSTE sahasına bağlı olarak bir fiş içindeki aynı kebire ait olan kalemler bir borç 
ve bir de alacak kalemi olacak şekilde toplanır, Açıklama olarak ta fiş numarası yazılır. 
 
BAKĐYESĐZ HESAPLAR seçeneğine “H” verilirse bakiyesi olmayan hesaplar dökümde 
yer almaz. 
 
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR sahasına “E” verilirse işlem yapılmayan hesaplar da listede 
yer alır. 
 
Listeleme aralıklarında ekrana ve yazıcıya Fiş No, Yevmiye No sahalarından hangisinin 
basılacağı da kullanıcı tarafından seçilebilecektir. Bu değerleri Servis/Parametreler 
kısmında default olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca Defteri Kebir listesinde, 32 karakterlik 
açıklama hanesinin tamamının ekrana veya yazıcıya çıkması için Ctrl-K tuşu kullanılır. 
Ctrl-K tuşuyla ekrana gelen pencereden hesap kod genişliği azaltılarak liste alınır. 
 
Bu ekranda bulunan NAKLĐ YEKÜN sahası ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirtilen 
sahalar aynen muavin defter çekiminde olduğuna benzer şekilde çalışır. 
 
 
M1.3.1.5.   Sayfa Numaralama 
 
Bu bölümde, onaylı yevmiye ve kebir gibi defterlerin noterden tasdik edilebilmesi için 
sayfaları numaralandırılır. 
  



 

M1.3.2.    Mizan 
 
Bu bölüm kendi içinde MĐZAN, AYLIK MĐZAN, ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN, AÇILIŞ MĐZANI 
VE KAPANIŞ MĐZANI Alt-Bölümlerine ayrılır. Şimdi sırasıyla bu bölümleri inceleyelim. 
 
 
M1.3.2.1.   Mizan 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Mizan çekebilmek için 
mizan ekranında istenen tarih belirtilmelidir. Tarih olarak sadece ay ve yıl belirtilirse söz 
konusu ayın sonu itibarı ile mizan değerleri elde edilir. Bu değerler doğrudan ana 
dosyadan okunur ve süratle mizan elde edilir. Aktarmalı mizan modunda çalışılıyor ise 
mizanı istenilen ayın ve önceki ayların mizan nakillerinin yapılmış olması gerekmektedir. 
Anlık mizan modunda çalışılıyorsa herhangi bir ayın mizan nakli işlemine gerek 
kalmamakta zira sistem anlık mizan modunda fişlerin kaydı aşamasında mizanı 
yaratmaktadır. 
 
 
ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N AA-12345   SERV ĐS 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ                 M ĐZAN                ÇALI Ş.AY:02/2002 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
          1.DE ĞER                       2.DE ĞER 
           HES.KODU:                     HES.KODU: 
       HES.SEV ĐYESĐ:   [S/G/1-10]    HES.SEV ĐYESĐ:   [S/G/1-10] 
           ÖZEL KOD:      [1]            ÖZEL KOD:      [1] 
           ÖZEL KOD:      [2]            ÖZEL KOD:      [2] 
 
              TAR ĐH:   02/2002 [GG/AA/YYYY]  AÇILI Ş F ĐŞĐ:E [E/H] 
              L ĐSTE:T [B/T][BAK ĐYE/TOPLAM]  KAPANI Ş F ĐŞĐ:E [E/H] 
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR:H [E/H] 
    BORÇLU HESAPLAR:E [E/H] 
  ALACAKLI HESAPLAR:E [E/H] 
 BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E [E/H] 
 Ç ĐFT BAKĐYELĐ HES.:F [F/T][BAK ĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER] 
       HESAP ĐSMĐ 2:H [E/H] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP L ĐSTESĐ ESC 

 
 
Mizan istenen tarih olarak belli bir gün verilecek olursa bu günün akşamı itibarı ile mizan 
elde edilmiş olur. Bu işlem sırasında mizan istenen günün ait olduğu ayın fiş dosyası 
taranır, sonuç olarak bu tarz mizan çekilmesi kıyaslamalı olarak daha fazla zaman alır. 
 
HESAP SEVĐYESĐ sahasıyla istenirse mizan sadece hesaplar bazında değil, aynen 
bilançoda olduğu gibi hesap sınıf ve grupları bazında alınabilir. Hesap sınıf ve gruplarını 
içeren dosyanın adı "tekduzsg.txt" olup, bu dosya çalışılan bölümde olmalıdır. 
 



 

 

ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR seçeneği ile hesap, bakiyesiz olsa bile çalışmışsa 
(borç/alacak sıfırdan farklı, birbirine eşit) listeye dahil edilmektedir. 
 
Özel kodlar kullanıldığında listeleme aralıklarında belirtilen tüm hesaplar (hem kebir hem 
de alt hesaplar) toplama dahil edilir. AÇILIŞ MĐZANI parametresi “E” olursa açılış fişinde 
kullanılan hesaplar göz önüne alınarak mizan raporunda yer alır, KAPANIŞ MĐZANI 
parametresi “E” olursa kapanış fişinde kullanılan hesaplar göz önüne alınarak mizan 
raporunda yer alır.  
 
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGICI 
hanesindeki tarih sistem tarafından baz kabul edilerek, o tarih ile mizanı aldığınız tarih 
arasındaki mizan ekrana veya yazıcıya dökülür. 
 
 
M1.3.2.2.   Aylık Mizan 
 
Aylık mizan aylar itibarı ile çekilmekte, elde edilen değerler sene başından itibaren 
toplanan kümüle değerler yerine sadece söz konusu ayın toplam değerleri olmaktadır. 
Söz konusu değerler ana dosyadan okunmakta, dolayısıyla diğer bazı işlemlerde olduğu 
gibi ya sürekli anlık mizan modunda çalışılıyor olunması ya da muntazam olarak mizan 
nakli işleminin yapılıyor olması gerekmektedir. 
 
Aylık mizan alınırken Servis/Parametreler bölümünde tanımlanan HESAP DÖNEMĐ 
BAŞLAMA TARĐHĐ sistem tarafından dikkate alınmaz. Yani aylık mizan için listeleme 
aralıkları girilirken verilen tarihe göre mizan çıkarılır. Listeleme aralıklarında yer alan 
sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı gibidir. 
 
 
M1.3.2.3.   Đki Tarih Arası Mizan 
 
Bu bölümde listeleme aralıklarında belirtilen iki tarih arası mizan görüntülenir. SERVĐS 
bölümünde belirlenen HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGIÇ TARĐHĐ sistem tarafından dikkate 
alınmaz. Listeleme aralıklarında yer alan sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı gibidir. 
 
 
M1.3.2.4.   Açılış Mizanı 
 
Bu bölümde, sadece Açılış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarları göz önüne alınarak 
açılış mizanı ekrana veya yazıcıya dökülür. Ekranda bulunan parametrelere uygun 
cevaplar verilerek döküm alınır. AÇILIŞ TARĐHĐ hanesine açılış fişinin kesilmiş olduğu ay 
ve yıl yazılır, diğer sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır. 
 
 
M1.4.2.5.   Kapanış Mizanı 
 
Bu bölümde, sadece Kapanış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarları göz önüne alınarak, 
kapanış mizanı ekrana veya yazıcıya dökülür. Ekranda bulunan parametrelere uygun 



 

cevaplar verilerek döküm alınır. KAPANIŞ TARĐHĐ hanesine kapanış fişinin kesilmiş 
olduğu ay ve yıl yazılır, diğer sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır. 
 
 
M1.3.3.    Bilanço/Gelir Tablosu 
 
Bu bölüm BĐLANÇO, GELĐR TABLOSU, SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU ve SOSYAL 
TESĐS GELĐR TABLOSU Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
M1.3.3.1.   Bilanço 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257.maddelerinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca hazırlanan yeni Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap 
Planının Đşleyiş tarzına göre hazırlanan bu bölüm kendi içinde dört bölüme ayrılır. 
 
 
M1.3.3.1.1.   Bilanço Dökümü 
 
BĐLANÇO TANIMLARI bölümünde hazırlanan tanımlara göre, arzu edilen ay TABLO 
TARĐHĐ sahasına yazılarak bilanço alma imkanı getirilmektedir. Eğer bilanço 
dökümünüzü belirli tarihten itibaren almak isterseniz BAŞLANGIÇ TARĐHĐ kullanarak 
istediğiniz sonuca varabilirsiniz. 
 
Birden fazla bilanço tanım dosyası kullanılıyorsa TANIM DOSYASI sahasına bilanço 
dökümü sırasında kullanılacak bilanço tanım dosyasının adı yazılır. Birden fazla bilanço 
dizayn dosyası kullanılıyorsa TABLO DĐZAYN DOSYASI sahasına bilanço dökümü 
sırasında kullanılacak bilanço dizayn dosyasının adı yazılır. Sistemden ayrıntılı veya özet 
bilanço alınabilir. Ayrıca 80 kolonluk yazıcılar için Aktif ve Pasif blokları alt alta veya 136 
kolonluk yazıcılar için Aktif ve Pasif blokları yan yana döküm alınabilir. Eğer tablonun 
sonuna dipnot eklenecekse DĐPNOT DĐZAYN DOSYASI sahasına yazılan dosya, dipnot 
dizaynında kullanılır. F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ tuşu üzerinde bulunulan 
sahaya bağlı olarak tanım/tablo dizayn/dipnot dizayn dosyalarını bir çerçeve içinde 
ekrana getirir, kullanıcı bu listeden seçim yapabilir. 
 
Bilanço dökümünüzde bakiyesiz hesapların bulunmasını istemiyorsanız BAKĐYESĐZ 
HESAPLAR parametresinin “H” olması gereklidir. Bilanço dökümünüzle beraber 
BĐLANÇO DĐPNOT TANIMI bölümünde hazırlamış olduğunuz dipnot yazdırılacaksa 
DĐPNOT BASILACAK MI parametresi “E” olmalıdır. Raporu yazıcıdan alırken ana 
başlıkların koyu yazılması istenirse ANA BAŞLIKLAR KOYU parametresi “E” olmalıdır. 
Ekrana veya yazıcıya alınacak bilanço dökümünün rakamlarını Bir, Bin, Milyon, Milyar, 
Trilyona bölerek küçültülmesi için RAKAM KATSAYISI parametresi kullanılır. Bu 
parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır. Bu 
bölümde dikkat edilmesi gereken bir husus, Servis/Parametreler bölümünde tanımlanan 
HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGIÇ TARĐHĐ’nin, çıkarılacak olan bilançonun BAŞLANGIÇ 
TARĐHĐ belirtilmemişse ilk tarihi olarak kabul edileceğidir. Yani HESAP DÖNEMĐ 
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ ile listeleme aralıklarında belirlenen TABLO TARĐHĐ arasındaki 
hareketlerin bilançosu çıkarılacaktır.  



 

 

Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4-
YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alabilirsiniz. Ancak yazıcıya dipnot tanımları ile beraber 
liste alınması için "biltabdn.dfb" dizayn dosyasının bulunması gerekir. Bu dosyanın 
kullanıcı tarafından değiştirilmemesi gerekir. 
 
Bu bölümde istenirse CARĐ YIL DEĞERLERĐ ileride kullanılmak üzere saklanabilir. 
Bunun için F3 tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman program sadece cari yıl değerlerini 
bulur ve bu değerleri ilgili hesap aralıklarıyla beraber "btXXY.dat" dosyasında saklar. 
(XX:çalışılan yılın son iki rakamı, Y:Çalışılan Dönem) Bir sonraki yıl (dönem) bilanço 
çıkartılırken eğer bir önceki yıla ait değerleri içeren dosya bulunmuşsa program 
kullanıcıya bu dosyadaki değerleri kullanmak isteyip istemediğini sorar, cevap “Evet” ise 
dosyadan bir yıl önceki değerler okunur ve önceki dönem değerleri olarak kullanılır. 
Burada dikkat edilecek husus bilanço tanımları yapılırken kullanılan hesap aralıklarının 
değiştirilmemesidir, aksi takdirde değer sıfır olarak gelir. Soruya “Hayır” cevabı verilirse 
önceki dönem değerleri mizan değerlerinden okunur. Bilhassa kapanış işlemlerinden 
önce bu tuş yardımıyla değerler saklanmalıdır. Aksi takdirde hesaplar kapatıldığı için bir 
sonraki dönem bilanço çıkartılırken önceki dönem değerleri boş gelir. Saklanan bu 
değerler istenirse cari yıl değerleri olarak ta kullanılabilir. Bunun için yukarıdakine benzer 
işlem yapılır. 
 
Bilanço dökümü sırasında bir önceki yıla ait değerler istenirse cari yıl açılış fişine 
bakarak ta alınabilir. Bunun için çıkan soruya “Evet” demek yeterli olacaktır. 
 
 
M1.3.3.1.2.   Bilanço Tanımı 
 
Bu bölümde yapılan bilanço tanımları, bilanço dökümü bölümünde alınacak bilançoya 
baz teşkil etmektedir. Bu bölüme girildiğinde ekrana default olarak "biltablo.dat" dosyası 
ismi altında hazırlanmış bilanço tanımları gelecektir. Dilerseniz bu dosyanın ismini arzu 
ettiğiniz bir isimle değiştirerek bilanço tanım dosyasını kendi dileğinize göre 
tanımlayabilirsiniz. Tanım dosyası yazıldıktan sonra ENTER tuşuna basarak 
tanımlamaları yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tanımların ne şekilde sisteme verileceğini 
inceleyelim. 
 
1 -Bölüm kodları AKT (Aktif) ve PAS (Pasif) olmak şartıyla belirtilmelidir. 
 
2 -A, Ana Başlık; B, Alt Başlık görevi yapmaktadır. C, Bilançoda yer alacak hesaplar ve 
isimleri karşılarına yazılır. 
 
Anlaşılacağı gibi bilanço tanımı mevcut olan hesap planına göre yapılmaktadır. Đlk 
satırda BÖLÜM başlığının altında ilk önce AKT (Aktif) hesapların tanımının yapıldığı 
görülmektedir. Yanındaki (SATIR KODU başlığı altında) A harfi, ana başlıkların 
tanımlanacağını belirtmek için satır koduna yazılır. Yanındaki başlık sütununa da bu 
bölüm başlığı yazılmıştır. SATIR KODU başlığının altına hesapların girildiğini gösteren C 
harfi yazılmıştır. Pasif hesaplar da bu şekilde tanımlandıktan sonra sisteme F2 tuşuyla 
kayıt edilir. Bilanço tanımı sırasında hesap aralığı kebir bazında işleme alınır. 
 
 



 

M1.3.3.1.3.   Bilanço Dipnot Tanımı 
 
Bu bölümde bilanço dökümünden sonra ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar 
tanımlanır. Ekranda bulunan maddeler ayrı ayrı gerektiği gibi doldurulur. Hesap planında 
tanımlanan hesaplarla bağlantısı yoktur. Tanımlar bizzat kullanıcı tarafından yapılmalıdır. 
Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra F2 KAYIT tuşu ile bilanço dipnot tanımları kayıt 
edilir. Kayıt edilen bu tanımlar sistemde “biltabdn.dat” dosyasında saklanır. 
 
 
M1.3.3.1.4.   Geçmiş Yıl Değerleri 
 
Bu bölümde bu yıla veya daha önceki yıllara ait bilanço değerleri manual olarak girilebilir. 
Bu bölüme girildiği zaman önce hangi tabloya göre değer girileceği, arkasından da hangi 
yıla ait değer girileceği birer çerçeve içinde belirtilir. Daha sonra tablo tanımına uygun 
olarak bilanço değerlerini girecek şekilde bir ekran gelir. Burada değerler girildikten sonra 
F2-KAYIT tuşu ile değerler dosyaya kaydedilir. Bu bilgiler bilanço dökümü sırasında 
çıkan sorulara uygun cevaplar verilerek kullanılabilir. 
 
 
M1.3.3.2.   Gelir Tablosu 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257.maddelerinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca hazırlanan yeni tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve hesap planının 
işleyiş tarzına göre hazırlanan bu bölümde bilançoda olduğu gibi kendi içinde üç bölüme 
ayrılır. 
 
 
M1.3.3.2.1.   Gelir Tablosu Dökümü 
 
Bu bölümde bulunan parametrelerin şekli ve kullanılışı bir önceki bölümde anlatılanlara 
çok benzer, sadece tanım ve dizayn dosya isimleri değişir. Bu bölümde de istenirse 
BĐLANÇO bölümünde anlatıldığı gibi cari yıl değerleri sonraki kullanımlar için saklanabilir. 
Burada dosyanın adı "gtXXY.dat" olup benzer şekilde çalışır. Kesin gelir tablosu 
oluştuktan sonra ve daha henüz kapatılma işlemlerine başlanmadan önce F3-KAYIT 
tuşu yardımıyla değerler dosyaya atılmalıdır. 
 
 
M1.3.3.2.2.   Gelir Tablosu Tanımı 
 
Bu bölümde bilanço tanımlarında olduğu gibi mevcut olan hesap planına göre gelir 
tablosu tanımları yapılmakta, yapılan gelir tablosu tanımları gelir tablosu dökümü 
bölümünde alınacak listeye baz teşkil etmektedir. Bu bölüme girildiğinde ekrana default 
olarak "geltabdt.dat" dosyası ismi altında hazırlanmış gelir tablosu tanımları gelecektir. 
Dilerseniz bu dosyanın ismini arzu ettiğiniz bir isimle değiştirerek gelir tablosu tanım 
dosyasını kendi dileğinize göre tanımlayabilirsiniz. Tanım dosyası yazıldıktan sonra 
ENTER tuşuna basılır ve tanım yapılacak ekrana gelinir. Bu ekranda tanım yapmaya 
başlayabilirsiniz. Bu tanımların ne şekilde sisteme verileceğini inceleyelim. 
 



 

 

1 - Bölüm kodları GEL (gelir) veya GĐD (gider) olabilir. Normalde hiçbir fonksiyonu yoktur. 
Bilgi olarak kullanılır. 
 
2 - A, Ana Başlık; B, Alt Başlık görevi yapmaktadır. C, Bilançoda yer alacak hesaplar ve 
isimleri karşılarına yazılır. 
 
Anlaşılacağı gibi gelir tablosu tanımı mevcut olan hesap planına göre yapılmaktadır. Đlk 
satırda BÖLÜM başlığının altında ilk önce bölüm kodu bulunmaktadır. Yanındaki (SATIR 
KODU başlığı altında) B harfi, alt başlığın tanımlanacağını belirtmek için satır koduna 
yazılır. Yanındaki başlık sütununa da alt bölüm başlığı yazılmıştır. Hesap aralığı 
sütununa da kapsadığı hesapların kod aralığı yazılır. SATIR KODU başlığının altına, 
hesapların girildiğini gösteren C harfi kullanılır. Gelir tablosu tanımı sırasında hesap 
aralığı kebir bazında işleme alınır. 
 
Gelir tablosunda tanımlar yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile mutlaka kayıt yapılmalıdır. 
Dilerseniz bu ekranda yapılan tanımları F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. 
Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile hesap listesini ekranda görebilirsiniz. 
 
 
M1.3.3.2.3.   Gelir Tablosu Dipnot Tanımı 
 
Beş sayfadan oluşan bu bölümde gelir tablosu dökümünden sonra ek bilgi olarak 
yazdırılması gereken dipnotlar tanımlanır. Ekranda bulunan maddeler ayrı ayrı gerektiği 
gibi doldurulur. Hesap planında tanımlanan hesaplarla bağlantısı yoktur. Tanımlar bizzat 
kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu 
ile gelir tablosu dipnot tanımları kayıt edilir. Kayıt edilen bu tanımlar sistemde 
“geltabdn.dat” dosyasında saklanır. 
 
 
M1.3.3.2.4.   Geçmiş Yıl Değerleri 
 
Bu bölümde bu yıla veya daha önceki yıllara ait gelir tablosu değerleri manual olarak 
girilebilir. Kullanılışı bilanço bölümünde anlatıldığı gibidir. 
 
 
M1.3.3.3.   Satışların Maliyeti Tablosu 
 
Bu tablo, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarımamül, ilk 
madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. 
Bu bölüm kendi içinde tablo dökümü ve geçmiş yıl değerleri alt bölümlerine ayrılır. 
 
 
M1.4.3.4.   Sosyal Tesis Gelir Tablosu 
 
Bu tablo, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hazırlamak zorunda 
oldukları özel gelir tablosunu hazırlamakta kullanılır.  
 
 



 

M1.3.3.4.1.   Hesap Kod Tanımları 
 
Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider hesap kodları bu ekranda tanımlanır. Her bir grup 
için 5 adet hesap kodu belirtilebilir. 
 
 
M1.3.3.4.2.   Diğer Tanımlar 
 
Gelir tablosunun dönem bilgileri, kurum ve sosyal tesis adı, rapor başlığı, dipnotlar, 
düzenleme ve onay bilgileri ve dökümde kullanılacak dizayn dosya adı bu ekranda 
tanımlanır. 
 
 
M1.3.3.4.3.   Gelir Tablosu Dökümü 
 
Tanım ekranlarında girilen bilgiler kullanılarak gelir tablosu oluşturulur. 
 
 
M1.3.4.    Mali Analizler 
 
Muhasebe programı, kanuni ve yardımcı defterler çekmekten öte muhasebe sisteminizde 
kümülatif ve periyodik olarak oluşan toplamlar itibarı ile mali analizler türetme imkanı da 
vermektedir. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
M1.3.4.1.   Aylık Yevmiye Toplamları 
 
Bu program mizan değerleri paralelinde son 24 ayın aylık yevmiye toplamlarını da 
saklamaktadır. Raporlama fonksiyonundan öte yevmiye toplamları ve mizan değerleri 
muhasebe sisteminin hatasız kullanılıp kullanılmadığının da kontrol edilmesi imkanını 
getirmektedir. Söz konusu raporlardaki herhangi bir aksaklık, geçmiş aylardan birinin 
mizan naklinin hatalı ya da eksik olduğunu ifade etmektedir. Mizan değerlerinde olduğu 
gibi yevmiye toplamları da sene başından beri yürütülen toplam değerlerden ziyade aylık 
toplam borç/alacak değerlerini ifade etmektedir. Klasik anlamda mizan ve yevmiye 
toplamlarını elde etmek için YEVMĐYE DEFTERĐ, MĐZAN ve AYLIK MĐZAN bölümleri 
kullanılmalıdır. 
 
 
M1.3.4.2.   Mizan Değerleri 
 
Her hesap için 24 aylık aktivite değerleri saklanabilmektedir. Herhangi bir ay için mizan 
nakli yapıldığında hesapların aylık borç/alacak toplamları sisteme kaydedilmektedir (ana 
dosyaya). Bu bölümde istenilen hesapların son 24 ay itibarı ile aktivitelerini raporlama 
imkanı elde edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsi geçen mizan 
değerlerinin mizan olduğu gibi alışılmış kümülatif mizan değerleri olmadıkları, buna 
mukabil bir ay boyunca bir hesabın gördüğü aktiviteyi yansıttıklarıdır. Söz konusu aylık 



 

 

değerler sene başından itibaren toplandıklarında alışılmış kümüle mizan değerleri elde 
edilmektedir. 
 
 
M1.3.4.3.   Hesap Grafikleri 
 
Mali analizlere görsel bir boyut katmak üzere ETA:MUHASEBE, aylık hesap aktivitelerini 
grafikler halinde de görüntülemektedir. Aynı anda üç hesabın aylık veya kümüle 
aktiviteleri histogramlar halinde ekrana getirilebilmektedir. Aynı grafik arzu edilirse 
yazıcıdan da alınabilmektedir. 
 
 
M1.3.4.4.   Bilgi Raporu 
 
Gün/dönem içinde yapılan işlemlerin kısa bir analizini yapan yönetim bilgi raporudur. Bu 
bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranın üst kısmında 
dönem tarihinin ve işleme alınacak hesapların belirtildiği kıstaslar bulunur. TARĐH 
kıstasları kullanıcı tarafından belirtilmezse sistem tarihi baz alınır. Ekranın alt kısmında 
ise döküme alınacak hesaplar çalışma ve bakiye durumlarına göre ayrıca belirlenebilir. 
 
Đşleme katılacak hesaplar yukarıda belirtilen kıstaslara ilave olarak F7-HESAP KODLARI 
tuşuna basıldığı zaman gelen ekranda bulunan hesap kodları da baz alınarak belirlenir. 
Bu ekranda hesap kodları girilirken wild card (“*” ve “?” karakterleri) kullanılabilir. Böylece 
tüm hesap planı yerine sadece bu ekranda belirtilen hesaplar işleme alınır. 
 
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile döküm alınacak sahalar belirlenebilir. F2-LĐSTE, F4-
YAZDIRMA ve F5-EXCEL tuşları ile döküm alınır. 
 
 
M1.3.4.5.   Hesap Ekstresi 
 
Bu rapor muhasebe hesaplarına ait hareketleri ekstre tarzında görüntüler. Listeleme 
kıstasları kullanılarak istenen hesaplar veya işlemler seçilebilir. Döküm istenirse yazıcıya 
veya Excel formatında dosyaya atılabilir.  
 
 
M1.4.   Servis 
 
Bu bölüm MĐZAN NAKLĐ, DOSYA ĐŞLEMLERĐ, SABĐT TANIMLAR, KONSOLĐDASYON, 
ŞABLON ĐŞLEMLERĐ ve FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI seçeneklerinden oluşur. 
 
 
M1.4.1.    Mizan Nakli 
 
Mizan nakli işlemi, aktarmalı mizan modunda çalışırken bir ay boyunca o ayın fiş 
dosyasına kaydedilen fişlerle ilgili bilginin ana dosyaya nakli için kullanılmaktadır. Mizan 
nakli işlemleri sadece tek bir ay için değil, işlem aralığına giren tüm aylar için bir defada 
yapılabilmektedir. Aylara ait tüm fişler girildikten, mizan ve diğer kontroller yapıldıktan 



 

sonra mizan nakli yapılır, böylece aylara ait işlemler tamamlanmış olur. Daha sonra yeni 
ayların fiş dosyası toplu olarak açılarak yeni ayda çalışmalara devam edilir. Herhangi bir 
ayda mizan nakli yaptıktan sonra kayıtlı fişlerde tadilat, ilave ya da iptal söz konusu 
olursa ilgili değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar mizan nakli yapılması gereklidir. Bu 
ekranda bulunan ĐŞLEM ÖNCELĐĞĐ sahası mizan toplamları alınırken fişler üzerinden mi 
yoksa hesaplar üzerinden mi gidileceğini belirler. Buraya “H” yazılırsa hesap planı 
gruplar halinde ele alınır, tarih aralığına uyan tüm fişler her grup için bir kere taranır ve 
böylece mizan değerleri bulunur. Bu seçenek hesap sayısının az, fişlerin çok olduğu 
durumlarda kullanılmalıdır. Bu parametreye “F” yazılırsa her fiş tek tek ele alınır ve 
hesaplara işlenir. Bu seçenek fiş sayısının az, buna mukabil hesap sayısının çok olduğu 
durumlarda kullanılmalıdır. 
 
 
M1.4.2.    Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölümde dosyalarınızla ilgili çeşitli bakım işlemleri yapılır. Bu bölüm de kendi içinde 
DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, DOSYA AÇMA/KAPAMA Alt-
Bölümlerine ayrılır. 
 
 
M1.4.2.1.   Dosya Bakımı 
 
Bu bölümde muhasebe kayıtlarınızla ilgili kayıtların düzenlenmesi, fişlerin 
numaralandırılması, hesapların aktarılması ve hesapların silinmesi işlemleri yapılır. 
 
 
M1.4.2.1.1.   Kayıt Düzeltme 
 
Bu bölümde muhasebe kayıtlarınızla ilgili yevmiye borç/alacak toplamları ve hesap 
kodlarının mizan değerlerinin düzeltilmesi işlemleri yapılır. 
 
 
M1.4.2.1.2.   Yeniden Đndeksleme 
 
Data dosyalarındaki bilgilerden hareketle yeni bir hesap planı ve fiş indeks dosyaları 
yaratılır. Đndeksleme işlemine başlamadan evvel disk ortamında yeteri kadar boş yer olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Yeniden indekslemenin süresi muhasebedeki kayıt sayısına 
bağlı olup dosya boylarına göre zaman zaman uzayabilir. Đndeksleme sırasında herhangi 
bir şey olur ve indeksleme işlemi yarım kalırsa en baştan tekrar indeksleme işlemine 
başlanabilir. Bu bölüme girildiğinde ekrana HESAP PLANI, FĐŞ DOSYALARI ve YEDEK 
FĐŞ DOSYALARI seçimleri gelir. HESAP PLANI dosyasında hesap planı dosyası, FĐŞ 
DOSYALARI bölümünde muhasebe fişleri, YEDEK FĐŞ DOSYALARI bölümünde ise 
silinmiş olan fişlerin tutulduğu fiş yedek dosyaları yeniden indekslenir ve yeni indeks 
dosyaları yaratılır. 
 
 



 

 

M1.4.2.1.3.   Fiş / Madde Numaralama 
 
Bu bölümde fiş dosyaları ve yevmiye maddeleri numaraları belirtilen değerden itibaren 
numaralandırılır. Her iki işlemde de ekranın alt kısmında bulunan parametreler 
yardımıyla Mahsup-Tahsil-Tediye fişleri seçimli olarak işleme alınabilir veya alınmaz.  
 
FĐŞ NUMARALAMA 
Bu bölümde, çalışılan ayın fiş dosyasına kayıtlı fişlerin tekrar numaralanması imkanı 
verilmektedir. Fişler numaralanırken fiş tiplerine ayrı numaralar verilebilmekte, arzu 
edilirse numaradan önce grup kodu gibi ön takılar da kullanılabilmektedir. Bunun için 
BAŞLANGIÇ NO sahasının yanında bulunan rakam silinirse SERVĐS bölümünde 
bulunan ortak veya ayrı ayrı fiş sıra noları kullanılır. 
 
YEVMĐYE MADDELER Đ NUMARALAMA 
Bu bölümde bir ayın işlemleri bittikten sonra yevmiye madde numaralarının verilmesi 
işlemi yapılır. Đlgili aya kayıtlı fişler arzu edilen numaradan (bir önceki ayın son yevmiye 
madde nosunu takip edecek şekilde) başlayarak numaralanacaktır. 
 
 
M1.4.2.1.4.   Hesap Nakli 
 
Bu bölümde hesap planında yer alan bir hesabın başka bir hesaba aktarılma işlemi ve 
hesap planının yapısının değiştirilmesi işlemleri yapılır. 
 
HESAP NAKL Đ 
Bu bölümde hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kodunu değiştirebilirsiniz. 
Bunun için yeni hesap kodunun hesap planında daha önce açılmış olması 
gerekmektedir. Böylece verilen tarih aralığında eski hesap kodu altındaki tüm işlemler 
yeni hesap koduna aktarılacaktır. Bu durumda eski hesap kodunun verilen tarih 
aralığında görmüş olduğu işlemler sıfırlanacaktır. 
 
HESAP PLANI YAPI DE ĞĐŞĐKL ĐĞĐ 
 
MUHASEBE programında MĐKTARLI MUHASEBE ve BÜTÇE modülleri kullanımı ile ilgili 
bilgiler dosya yapısında değişiklik gerektirdiğinden sadece bu bölümden değiştirilebilir. 
 
 
M1.4.2.1.5.   Hesap Silme 
 
Bu bölümde verilen bir hesabın alt hesaplarından çalışmamış olanlar silinir. Eğer bir 
hesabın alt hesabı varsa bu hesap çalışmamış olsa bile silinmez, ayrıca kullanıcı 
ONAYLI ĐŞLEM parametresini kullanarak hesapları silinmeden önce görebilir, gerekirse 
bu hesabı silmeden işleme devam edebilir. Fişlerle hesaplar arasında uyumsuzluk 
olması durumunda çalışmış hesapların çalışmamış olarak görünmesinden dolayı bu 
hesaplar silineceğinden işleme başlamadan önce MĐZAN NAKLĐ yapılması uygun 
olacaktır.  
 
 



 

M1.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla hesap sayısını, fiş sayısını, toplam hard disk kapasitesini, 
muhasebe dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve hard diskte kullanılabilecek boş 
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz. 
 
 
M1.4.2.3.   Dosya Açma / Kapama 
 
Bu bölümde yeni dosya açma ve eski fiş dosyalarının silinmesi işlemleri yapılır. 
 
YENĐ DOSYA AÇMA 
Bu bölüm kendi içinde YENĐ HESAP PLANI ve YENĐ FĐŞ DOSYASI Alt-Bölümlerine 
ayrılır. Bu bölümlerde yeni hesap planı için dosyalar ve iki değer aralığında belirtilen fiş 
dosyaları toplu halde açılmaktadır. Böylece yeni yıla geçildiğinde fiş dosyalarının teker 
teker açılması zorunluluğu kalmamıştır. Bu aşamada eğer sistemde daha önce dosya 
açılmış ve kayıt girilmiş ise tekrar dosya açılma işlemi sırasında bu kayıtların silineceği 
unutulmamalıdır. 
 
ESKĐ FĐŞ DOSYASI SĐLME/KAPAMA 
Bu bölüm yardımıyla işi biten eski fiş dosyaları diskten tümüyle silinmektedir. Silme 
işlemi sırasında yanlışlıkla istenmeyen dosyaların silinmesini önleyebilmek amacıyla 
işlem aralığı yerine özellikle sadece bir tek ayın belirtilmesi tercih edilmiştir. 
 
 
M1.4.3.    Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm; PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, KDV ORANLARI, FĐŞ ÇIKTI 
DĐZAYNLARI, FĐŞTE OTOMATĐK AÇIKLAMALAR, GĐDER YERLERĐ ve GELĐR 
YERLERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. Şimdi bu bölümleri inceleyelim: 
 
 
M1.4.3.1.   Parametreler 
 
Bu bölümde programın çalışmasıyla ilgili olarak muhtelif düzenlemeleri belirleyen 
parametreler yer almaktadır. 
 
Otomatik Fi ş Numaralama 
Fiş kaydı sırasında fiş numaralarının otomatik olarak verilmesi ve kendiliğinden 1 
arttırılması istendiğinde en üstte bulunan parametreler doldurulmalıdır. Mahsup-Tahsil-
Tediye fişlerine ortak numara verilecekse en üst sıra, ayrı ayrı numara verilecekse alttaki 
3 sıra doldurulmalıdır. Her sırada ÖN TAKI sahası fiş numarasının başında bulunan ön 
takıyı, NO hangi numaradan kayıt yapılacağını ve HANE BOYU da rakamın kaç haneli 
olacağını (başına "0" ekleyerek) belirler. Örnek vermek gerekirse Ön takı "TAH-F-", no 
"13565" ve hane boyu "7" ise fiş numarası "TAH-F-0013565 olur. 
 



 

 

Fiş Kayıt Önceli ği 
Program fişleri kaydederken tarih sırasında kaydeder, aynı tarihteki fişleri de tiplerine 
göre (mahsup-tahsil-tediye) burada belirlenen sırada kaydeder. Aynı tarih ve tipteki fişler 
de kendi içlerinde fiş numarasına göre sıralanırlar. Bu bölümde kullanılan sıralama yeni 
dosya açılırken belirlenmeli, daha sonra değiştirilmemelidir. 
 
Anlık Mizan 
Bu sahaya “E” verildiği takdirde kayıt sırasında Hesap Planı mizan değerlerine yevmiye 
toplamlarına otomatik olarak değerler işlenir, böylelikle her türlü defter ve dökümlerin 
sürekli olarak güncel konumda olması sağlanır. Programın daha yavaş kayıt yapmasına 
neden olur, “H” verilirse hızlanma sağlanır, fakat belirli zamanlarda (döküm almadan 
önce) yukarıda açıklanan mizan nakli işlemi yapılmalıdır. 
 
Fişte Đmza Sahası 
Bu sahaya “E” yazıldığında muhasebe fişlerinin alt kısmında imza sahası yer alır. 
 
Kebirler Koyu 
Kebir hesapların yazıcıdan çıkarken koyu yazdırılması sağlanır. 
 
Fiş Tipi Yaz 
Bu saha defterlerde MA/TA/TE gibi fiş tipi belirleyen ibarelerin yer alıp almamasını 
belirler. 
 
Fişte Çerçeve 
Bu sahaya “E” yazıldığında yalnız ekrandaki muhasebe fişinin çerçeveli olması sağlanır. 
 
Miktar/Döviz Đsmi - Miktar/Döviz Tipi 
Bu hanelerde Miktar/Dövizin kısa ibaresi ve bunlardan hangisinin kullanılmak isteneceği 
verilecektir (Dövizli veya Miktarlı Muhasebe opsiyonlarından herhangi biri satın 
alındığında). 
 
Bütçe Modülü, Maliyet Muhasebesi 
Bu sahalar, muhasebe ile birlikte bu modüllerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. 
 
Döviz/TL Kur Çevrimi, TL/Döviz Kur Çevrimi 
Bu sahalar, Dövizli Muhasebe kullanılırken döviz değerinin TL değerine veya TL 
değerinin dövize çevrilmesini sağlar. Bu sahalara “E” verilirse çevirme işlemi otomatik 
olarak yapılır, “K” verilirse eğer hedef saha boş ise işlem yapılır, aksi takdirde çevrim 
yapılmaz. 
 
Dengesiz Fi ş Kaydı 
Bu sahaya “H” verilirse dengesiz fiş kaydı yapılamaz. 
 
Fiş No Kontrolü 
Bu saha muhasebe fiş numarasının aynı ay içinde daha önce verilip verilmediğini kayıt 
öncesinde kontrol eder. 
 



 

Fiş Yazıldı Kontrolü 
Bu saha muhasebe fişini yazdırmadan fişten çıkılmak istenirse kullanıcıya bir uyarı 
verilmesini kontrol eder. 
 
Fiş Çıktı Dizayn Seçimi 
Muhasebe fişlerinin kullanıcı tanımlı olarak dizaynının seçilerek düz forma basılmasını 
sağlar. Bu sahaya Evet yazıldığında muhasebe fişi ekranında F4-YAZDIRMA tuşuna 
basıldığında ekrana fiş dizaynlarının seçim penceresinin gelmesi sağlanır. 
 
Ara Hesaba Fi ş Giri şi 
Muhasebe fişi girişi sırasında ara hesabı olan hesaplara fiş girişi işlemlerinin onaylandığı 
sahadır. Bu sahaya “E” yazıldığında bir uyarı mesajı ile ara hesaplara fiş girişi yapılması 
sağlanır. Hayır yazıldığında ise ara hesaplara fiş girişleri engellenir. Örneğin 100 Kasa 
hesabı, 100 01 Bölge Kasa, 100 01 01 Şube1 Kasa Hesapları olduğunu farz edelim. 
Muhasebe fişi keserken ilk iki sıradaki hesaplara giriş yapılırken "Bu Hesabın Alt 
Hesapları Mevcuttur!" mesajı çıkar ve bu ara hesaplara fiş girişi yapılamaz. Ara Hesaba 
Fiş Girişi sahasına “E” yazıldığında ara hesaplara fiş girişinin yapılabilmesi sağlanır. 
 
Çalışılan Ay Kontrolü 
Bu saha, Muhasebe ile entegre çalışan diğer ETA programlarında işlem yapılan ayın 
muhasebedeki çalışılan aydan farklı olması durumunda bir uyarı çıkmasını sağlar, “E” 
verilirse kayıt işlemine devam izni verilmez, “H” verilirse hiç kontrol yapılmaz, “S” verilirse 
kayda devam edilip edilmeyeceği kullanıcıya sorulur. 
 
PgDn tuşu ile geçilen arka sayfada yevmiye defter dökümleri ve ekran seçimleri ile ilgili 
diğer parametreler tanımlanır 
 
Yevmiye Onay Tarihi 
Son onaylı yevmiyede defter çekiş tarihini belirler. Normal olarak program tarafından 
defter çekimi sırasında düzenlenir. Burada belirtilen tarihten daha öncesine fiş girilemez, 
girilmiş fişler üzerinde iptal, tadilat gibi işlemler yapılamaz. 
 
Yevmiye Sayfa Geni şliği 
Bu parametre fiş listesi ve yevmiye defter dökümlerinde borç/alacak hesap kodları 
arasındaki kaydırmanın kullanıcı tanımlı olmasını sağlar. Bu sahadaki 132 değeri 
borç/alacak sahaları arasındaki 2 karakterlik kaydırmayı gösterir. Bu değer 140'a kadar 
arttırılarak kayma miktarı değiştirilebilir. 132'nin altı ve 140'ın üstü değerler geçersizdir. 
Kullanıcı tanımlı fiş basımında kullanılan “*.dfb” dosyaları 132 değerine göre 
hazırlandığından diğer değerlerde “*.dfb” dosyasının da uygun olarak tadil edilmesi 
gereklidir. 
 
Onaylı Yevmiye Borç/Alacak Toplamları 
Bu iki saha son onaylı yevmiye defteri çekildiği zaman oluşan yevmiye borç ve alacak 
toplamlarını gösterir. Bir sonraki onaylı defter çekiminde belirtilen ilk tarihteki yevmiye 
borç ve alacak toplamları buradakinden değişik olduğu takdirde bir uyumsuzluk söz 
konusu olduğu için kullanıcı uyarılır. 
 



 

 

Yevmiye Madde No 
Buraya bir rakam verildiği zaman her fiş kaydı sırasında fiş yevmiye madde numarası 
buradan alınır ve rakam “1” arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa otomatik yevmiye madde 
numarası verme işlemi yapılmaz. 
 
Yevmiye Fi ş Top.-Ara Toplam-Müfredat-Detay L.-Satır Toplamı-Fi ş No-Döküm Şekli 
Bu sahalar Raporlar/Yevmiye Defter Dökümü listeleme aralıklarında bulunan aynı 
sahaların defaultlarını belirler, böylelikle belli bir tarzda defter çeken bir kullanıcı her 
seferinde düzenleme yapmak zorunda kalmaz. 
 
Ekranda/Yazıcıda No 
Bazı defter dökümlerinde çıkan fişle ilgili numaranın madde numarası mı, fiş numarası 
mı veya referans numarası mı olduğunu belirler. Ekran ve yazıcı için ayrı ayrıdır. 
 
Yevmiye/Kebir Detay Açıklaması 
Yevmiye/Kebir/Muavin defter çekimlerinde satır toplama yapıldığı için veya özet defter 
çekiminden dolayı zaten satırlar toplanıyorsa o zaman meydana gelen ve sadece toplam 
rakam içeren satırın açıklamasının ne olacağını bu saha belirler, buraya yazılan 
açıklama kalem açıklaması olarak alınır. Açıklamanın içinde bulunan "#" karakteri fiş 
numarasını, "$" işareti madde numarasını, "@" karakteri de referans numarasını 
gösteren makrolar olarak kullanılabilir. 
 
Kayıttan Önce Sıralama 
Bu parametreye “O” verilirse kayıttan önce hesaplar borç/alacak tipi ve hesap adına göre 
kayıttan önce otomatik olarak sıralama işlemine tabi tutulurlar, “S” verilirse kayıt 
öncesinde kullanıcıya sıralama yapmak isteyip istemediği sorulur, boş bırakılırsa 
sıralama işlemi yapılmaz.  
 
Kayıttan Önce Yazdırma 
Bu parametreye “H” verilirse programda fiş kaydedilmeden önce ekrandan yazdırılamaz. 
 
Kasa Ters Bakiye Kontrolü 
Kasa fişi kesilirken kasa alacak bakiyesi veriyorsa kayıt öncesinde kullanıcıya uyarı verir. 
 
Kombine Ekran 
Bu parametreye “E” verildiği zaman fiş no, tarih gibi bilgilerin bulunduğu ön yüz ile fiş 
kalemlerinin yer aldığı arka yüz birleşik olarak çıkar.  
 
Sürekli Dar Ekran 
Bu saha bileşik konumda çalışırken arka sayfanın sürekli dar konumda mı çalışacağını 
veya ilk 5 satır için dar konumdayken diğer satırlar için geniş konuma mı geçileceğini 
belirler. 
 
Borç/Alacak Ayrı Kolon 
Bu sahaya “E” verilirse fiş girişi sırasında borç ve alacak kolonlarının ayrı ayrı çıkması 
sağlanır, “H” verilirse tutar için bir saha ve tip için de bir saha (B/A) ekrana çıkar. 
 



 

Genişleyen Açıklama 
Muhasebe fişlerinde satırlarda bulunan açıklama sütununun standart boy olan 38 
karakterden az olması durumunda bu parametre yardımıyla sadece giriş yapılırken 
açıklama hanesi genişletilebilir. 
 
Toplu KDV Đşlemleri 
Bu seçeneğe bağlı olarak yeni fişlerde KDV hesaplama veya ayırma işlemleri ya belli bir 
bölge için ya da kullanıcı tarafından belirlenecek satırlar için uygulanır. Toplu KDV 
Đşlemine “E” denirse fiş girişi sırasında Ctrl-K veya Ctrl-L tuşuna basıldığı takdirde 
hesaplamanın yapılacağı alanın ilk sınırı olarak üzerinde bulunulan satır alınır, alanın 
ikinci sınırının belirlenmesi için de altta uyarı çıkar. Đlgili satıra gidilerek tekrar Ctrl-K veya 
Ctrl-L tuşuna basılırsa iki sınır arası işaretlenmiş olur, bu sınırlar arasındaki tüm satırlar 
farklı renkte ekrana basılırlar, aynı zamanda KDV'nin hesaplanacağı satırın belirlenmesi 
için altta uyarı çıkar. KDV'nin yazılacağı satır üzerine gidilerek Ctrl-K (KDV hariç) veya 
Ctrl-L (KDV dahil) tuşuna basılarak KDV satırı oluşturulur. SERVĐS’te belirtilen Hesap 
Kodu ve Açıklama da bu satıra otomatik olarak alınır. Satır üzerinde herhangi bir bilgi 
varsa bu bilgi kaybolur. 
 
Fişte Bakiye 
Bu sahaya “H” denirse ışıklı imlecin üzerinde bulunduğu satırda bulunan hesap koduna 
ait yıllık borç/alacak toplamları ekranın alt satırında görüntülenir, “E” yazılırsa yıllık 
bakiye hesaplanır, yanında BORÇ veya ALACAK ibaresiyle birlikte ekranın alt kısmında 
görüntülenir. 
 
Fişte/Yevmiyede Kırılma Seviyesi 
Fiş ve yevmiye raporlarında liste alırken listeleme aralıklarında bulunan aynı sahanın ilk 
değerlerini belirler. Bu parametre boşluk olarak belirtilirse fiş kalemi kaçıncı seviyedense 
tüm üst hesaplar döküme girer. 0-9 arası bir rakam kullanılırsa sadece baştan belirtilen 
seviyeye kadar olan üst hesaplar döküme alınır. Muhasebe fiş ekranındayken yazıcıdan 
döküm alındığında servisteki parametre kullanılır. 
 
Fiş Seçiminde Detay Liste 
Çerçeve içinde alınan fiş listesinin detay veya özet olup olmadığı bu ekranda belirlenir. 
 
Bu parametreler uygun şekilde tanımlandıktan sonra F2 tuşu ile kayıt edilir. 
 
 
M1.4.3.2.   Saha Boyları 
 
Bu bölümde Muhasebe modülünde kullanılmasını istediğiniz saha başlıkları ve bu 
sahalar için ayrılacak saha boyları tanımlanır. 
 
 
M1.4.3.3.   KDV Oranları 
 
Bu bölümde kullanılan her KDV yüzdesi için ayrı birer Hesap Kodu ve Açıklama 
tanımlama imkanına sahipsiniz. Yeni fiş girişi ekranında Ctrl-K veya Ctrl-L tuşu ile KDV 
satırı oluşturulurken bu bölümde belirtilen Hesap kodu ve Açıklama sahası ilgili KDV 



 

 

oranına göre bu satıra otomatik olarak gelir. Eğer bulunulan satır üzerinde herhangi bir 
bilgi varsa bu bilgi kaybolur. 
 
 
M1.4.3.4.   Fiş Çıktısı Dizaynları 
 
Bu bölümde fiş yazılımı sırasında dizayn dosya seçimlerinde kullanılacak "*.dfb" dosya 
adlarının belirlenmesi işlemleri yapılır.  
 
 
M1.4.3.5.   Fişte Otomatik Açıklama 
 
Muhasebe fişlerindeki AÇIKLAMA sahasında kullanılacak sabit metinlerin yazıldığı 
bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekrana tahsil, tediye fişleri için sabit birer Kasa 
Açıklama sahası ile mahsup fişleri için Alt tuşlarına bağlanan 8 adet açıklama sahası 
gelecektir. 
 
Tediye ve tahsil fişleri keserken devamlı kullanılan sabit bir kasa açıklaması varsa ilgili 
sahaların karşısındaki otomatik açıklama bölümüne bu metni yazmanız yeterli olacaktır. 
Böylece her tahsil veya tediye kesildiğinde sizin açıklama bölümünü doldurmanıza gerek 
kalmadan program otomatik olarak bu sahalarda tanımlanan metinleri ekrana 
getirecektir. 
 
Mahsup fişlerinde ise kullanıcıya 8 adet açıklama sahası kullanabilme imkanı tanınmıştır. 
Kullanıcının isteği doğrultusunda Alt-2, Alt-3,...Alt-9 tuşlarının karşısına istenilen 
açıklamalar yazılarak kayıt edildiğinde açıklamalara ancak bu tuşlara basmak suretiyle 
ulaşılabilecektir.  
 
 
M1.4.3.6.   Gider / Gelir Yerleri 
 
Bu bölümler ETA:FATURA’dan fatura tipi gider veya gelir seçildiği zaman muhasebe 
bağlantısı yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümlere girildiğinde karşınıza gider/gelir 
faturasında kullanılacak hesapların tanımlanacağı ekran gelir. 
 
 
M1.4.4.    Konsolidasyon 
 
Bu bölümde başka bir bölümde yer alan muhasebe fiş veya mizan değerlerinin, üzerinde 
çalışılmakta olan muhasebe dosyalarına eski değerleri silerek veya üzerine ilave 
yapılarak aktarılması işlemi yapılır. Söz konusu işlem birden fazla şirketin konsolide 
muhasebesinin tutulması imkanını vermektedir. Bu bölümü kullanırken dikkat edilmesi 
gereken husus HEDEF ve KAYNAK bölümlerini doğru tanımlamaktır. 
 
Ayrıca bu bölümde hesap planında yer almayan fakat fiş konsolidasyonu sırasında 
kullanılacak hesap program tarafından otomatik olarak açılacaktır. Böylece Hesap Planı 
bölümüne geçip yeni hesap tanımlanmasına gerek kalmayacaktır. 
 



 

Konsolidasyon işlemlerinde kaynak ve hedef şirketlerin TL veya YTL olmak üzere hangi 
para birimi ile çalıştıkları kontrol edilir. Şirketler farklı para birimleri ile çalışıyorlarsa 
konsolidasyon işlemine izin verilmez. 
 
 
M1.4.4.1.   Fiş Toplama 
 
Bu bölümde ekranda bulunan işlem aralıkları girilerek kaynak programlardaki birden 
fazla Alış/Satış Faturaları, Cari ve Çek/Senetten kesilen aynı fiş cinsine ait muhasebe 
fişlerinin ayrı ayrı (Mahsup, Tahsil, Tediye) birleştirme işlemleri yapılır. Ayrıca birden 
fazla Kasa Hesabı kullanılması durumunda farklı kasalara ait tahsil ve tediye fişleri kendi 
aralarında gruplandırılabilir. Fiş birleştirme işlemi yapıldıktan sonra birleştirilen fişlere ait 
fatura, cari ve çek/senet hareketleri yeniden kayıt edilmek istendiğinde "Muhasebe Fişi 
Bulunamamıştır-Muhasebe Kaydı Yapılamaz" mesajı ekrana gelir. 
 
 
Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce 1. ve 2.değer fiş tarihi aralıkları ve Hedef Tarih 
(yeni fişin tarihi) mutlaka yazılmış olmalıdır. Ayrıca yeni oluşturulacak fişte aynı hesap 
koduna ait satırların birleşmesi istenirse SATIRLARI BĐRLEŞTĐR parametresine "E", 
satırların sıralanması için SATIRLARI SIRALA parametresine "E" yazılır. Fiş birleştirme 
sırasında toplanacak fişleri ekranda görerek onaylamak için ONAYLI ĐŞLEM 
parametresine “E” yazılır. Tahsil, tediye fişlerine ve kalemlerine açıklama yazmak için 
TAHSĐL-TEDĐYE-KALEM AÇIKLAMA sahaları kullanılır. 
 
 
M1.4.5.    Şablon Đşlemleri 
 
Bu bölüm ŞABLON TANIMLARI, ŞĐRKET ŞABLON GĐRĐŞĐ ve OTOMATĐK FĐŞ 
YARATMA Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
M1.4.5.1.   Şablon Tanımları 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza şablon tanım dosyası isminin ve dosya yerinin girileceği 
bir pencere gelir. Daha önceden hazırlanan şablon dosyalarına F7 tuşuna bastığınızda 
gelen listeden de ulaşabilirsiniz.  
 
Fiş şablonları ekranı sürekli aynı fişin kesildiği durumlarda aynı kalemleri tekrar tekrar 
yazmamak açısından kolaylık sağlar. Bu ekrandaki Hesap Kodu sahasına ilgili hesabın 
kodu, AÇIKLAMA sahasına da fişe ait açıklama yazılır. TĐP sahasına hesabın B/A 
cinsinden tipi girilir. TUTAR sahasına B/A tutarı yazılır, bu saha istenirse boş da 
bırakılabilir. Otomatik fiş yaratma işleminde kullanılacak şablonlarda TĐP ve TUTAR 
sahaları mutlaka girilmelidir. Đstenilen şekilde şablon oluşturulduktan sonra F2-KAYIT 
tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".sab" 
verilmelidir. 
 
Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken CTRL+F7 tuşuna basıldığında ekrana şablon 
tanım dosyasının belirtileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada 



 

 

oluşturulan bilgilerle doldurulur. Aynı fiş üzerinde birden fazla şablon dosyası 
kullanılabilir.  
 
 
M1.4.5.2.   Şirket Şablon Giri şi 
 
Bu bölümde şirketin otomatik fiş yaratma işlemlerinde kullanacağı şablon dosyalarının 
bilgileri girilir. 
 
Şablon Açıklaması  
Şablon dosyası için bir açıklama girilmek istendiğinde bu saha kullanılır. 
 
Şablon Adı  
Bu sahaya şablon dosyasının adı yazılır. Dosya ismini seçerken F7 tuşu da kullanılabilir. 
 
Ayın Günü  
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin ayın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o 
rakam (1-31 arası) yazılır. Örneğin; her ayın 15’inde fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya 
15 yazılır. 
 
Haftanın Günü  
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin haftanın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o 
rakam (1-7 arası) yazılır. Örneğin; her hafta pazartesi fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya 
1 yazılır. 
Geçerlilik Tarihi  
Bu sahaya şablon dosyasının geçerlilik tarihi yazılır. Bu tarihten sonra bu dosya 
kullanılarak fiş kesilmek istendiğinde program uyarı verir. 
 
Son Fi ş Tarihi/Son Fi ş Ref.No.  
Bu sahalara şablon dosyası kullanılarak kesilen son fişin tarihi ve fişi ararken kolaylık 
sağlaması açısından bu fişe ait ref.no otomatik olarak gelir. Đstenirse silinebilir. 
 
F2-KAYIT tuşuyla yapılan tanımlamalar kaydedilir. 
 
 
M1.4.5.3.   Otomatik Fiş Yaratma 
 
Bu bölüm yardımıyla önceden hazırlanan şablon dosyaları kullanılarak genel veya 
şirketlere özel toplu olarak otomatik fiş oluşturulur. 
 
Tarih/Şirket/Özel Kod aralıkları verilirse bu aralıklarda ve aşağıdaki parametreler 
doğrultusunda fiş oluşturulur.  
 
Şirket Onayı  
Bu sahaya “E” verilirse otomatik fiş oluşturulacak her şirket için kullanıcıdan onay 
beklenir. 
 



 

Şablon Dosya Adı  
Fiş oluştururken bilgileri kullanılacak şablon dosyasının adı yazılır.  
 
Şablon Dosya Yeri  
Yukarıda girilen şablon dosyasının bulunduğu yer belirtilir. 1 verilirse her şirket için aynı 
şablon kullanılır ve fişler tamamen aynı olur, 2 verilirse her şirket için farklı şablon 
kullanılır. 
 
Đşlem Şekli  
Bu sahada fişin ne şekilde kesileceği belirtilir. 1 verilirse fiş aylık, 2 verilirse haftalık, 3 
verilirse günlük kesilir. Bu işlemler yapılırken Şirket Şablon Girişi ekranında bu şablon 
dosyası için girilen verilere bakılır. Aylık fiş kesilecekse şablon dosyası için AYIN GÜNÜ 
sahasında hangi gün belirtilmişse tarih aralıklarındaki ayların o gününe, haftalık fiş 
kesilecekse HAFTANIN GÜNÜ sahasında hangi gün seçilmişse tarih aralıklarına giren 
haftaların o gününe, günlük fiş kesilecekse tarih aralığındaki her güne fiş kesilir. 
 
Fiş Tarihi  
Bu sahaya tarih girilirse ĐŞLEM ŞEKLĐ parametresine ve tarih aralıklarına bakılmaksızın 
sadece bu tarihe fiş kesilir. 
 
Fiş Açıklaması  
Fişe ait açıklama yazılmak istendiğinde kullanılır. Eğer şablon dosyasında fiş açıklaması 
varsa fişte o açıklama yer alır, yoksa bu sahaya girilen bilgi gelir. 
 
Fiş Özel Kodu  
Fişe ait özel kod verilmek istendiğinde kullanılır. 
 
F2-FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ tuşuna basılarak otomatik fiş oluşturma işlemine başlanır. 
 
 
M1.4.6.    Fiş Cambaz Tanımları 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza cambaz tanım dosyası isminin ve dosya yerinin 
girileceği bir pencere gelir. Daha önceden hazırlanan cambaz dosyalarına F7 tuşuna 
bastığınızda gelen listeden de ulaşabilirsiniz. Bu pencereden geçtikten sonra karşınıza 
fiş cambazı tanımlayacağınız bir ekran gelir. 
 
TĐP 
Bu saha satırın karakteristiğini belirler. 1-10 arası rakam girilir. 
   1 : Fiş satırı kaydedilecek,  
   2 : Değişken tanımlanıyor (Tutar Girişi) 
   3 : IF döngü başı 
   4 : IF döngü ortası  (ELSE)  
   5 : IF döngü sonu  (ENDIF)  
   6 : Parametre tanımlanıyor 
   7 : Cambaz açıklaması 
   8 : Değişken tanımlanıyor (Miktar Girişi) 
   9 : Değişken tanımlanıyor (Döviz Girişi) 
 10 : Fiş satırına miktar/döviz girişi 



 

 

 
Tip=8 veya Tip=9 parametreleri aynen Tip=2 parametresi gibi çalışır, sadece ekrandan 
bilgi girişi yapılırken formatlama işlemi değişir, miktar veya döviz formatında değer girilir. 
 
SAHA KODU 
TĐP sahasına 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır. Bu sahada 
değişken/parametre kodu tanımlanır. En fazla 100 farklı değişken tanımlanabilir, 
bunlardan yine en fazla 10 tanesine aşağıda belirtildiği şekilde ekrandan değer girilebilir. 
Parametrelerin toplam sayısı 5’i geçemez. 
 
HESAP KODU 
TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.  
   Tip=1: Burada yazılı olan hesap fişe kaydedilir. Bu sahada eğer %1-%2 gibi özel anlam 
taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan parametrelerle 
değiştirilir. Böylece hesap kodunun tamamının veya sadece muavin kısmının ekrandan 
girilebilmesine olanak sağlanır. 
 
   Tip=2/8/9: Değişkene, burada yazılı hesap ve B/A sahasında yazılı olan Bakiye tipi 
kullanılarak değer atanır. Bu saha boşsa formül sahasında yazılı olan formül kullanılarak 
değer atanır.  
 
AÇIKLAMA 
TĐP sahasına 1, 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır.  
   Tip=1: Fişe Kayıt sırasında açıklama bilgisini içerir (38 karakter).  Bu sahada eğer %1-
%2 gibi özel anlam taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan 
alınan parametrelerle değiştirilir. Böylece fiş açıklamasına Fatura No, Cari Kodu, Tarih, 
Makbuz no gibi değişken bilgiler de otomatik olarak yerleştirilebilir. 
 
   Tip=2/8/9: Değişkene ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30 
karakter) 
 
   Tip=6: Parametreye ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30 
karakter) 
 
B/A 
TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.  
 
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında satırın B/veya A olarak tipini belirtir. 
 
   B  : Fişe Borç Kalemi kaydedilir 
   A  : Fişe Alacak Kalemi kaydedilir 
 
Tip=2/8/9: Değişkene burada yazılan parametre ve HESAP KODU sahasında yazılı olan 
hesap kodu kullanılarak değer atanır.  
 
   BT  : Hesaba ait yıllık Borç   Toplamı 
   AT  : Hesaba ait yıllık Alacak Toplamı 
   BB  : Hesaba ait yıllık Borç   Bakiyesi 
   AB  : Hesaba ait yıllık Alacak Bakiyesi 



 

   BTA : Hesaba ait aylık Borç Toplamı 
   ATA : Hesaba ait aylık Alacak Toplamı 
   BBA : Hesaba ait aylık Borç Bakiyesi 
   ABA : Hesaba ait aylık Alacak Bakiyesi 
 
FORMÜL 
TĐP sahasına 1, 2/8/9, 3 veya 10 verildiği zaman bu saha kullanılır.  
 
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer fişe 
kaydedilir. Değerin 0 olması durumunda fişe bu satır kaydedilmez. 
 
Tip=2/8/9: Değişken tanımlanırken bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer bu 
değişkene atanır. Eğer değişken tanımlanırken HESAP KODU ve FORMÜL sahalarının 
her ikisi de boşsa fiş cambazı çalıştırılınca ekrana bu değişkenin girilebileceği bir balon 
gelir.  
 
Tip=3: IF satırı için gerekli olan test tanımlamaları buraya yazılır. Burada belirtilen 
değişkenler arasında aşağıda listesi verilen operatörlerden herhangi bir tanesi 
kullanılabilir.  
   >  Büyüktür,  
   <  Küçüktür,  
   >= Büyüktür veya eşittir,  
   <= Küçüktür veya eşittir,  
   == Eşittir 
   != eşit değildir 
 
Tip=10: Burada belirtilen formül kullanılarak bulunan değer bir üst satırda bulunan 
miktar/döviz sahasına atılır. 
 
Notlar:  
-  Formül sahasında Değişkenler serbest olarak kullanılırlar,  
- Formülde değişken dışında her türlü nümerik bilgi, “ + - */ ” operatörleri ve içiçe 
istenildiği kadar parantez kullanılabilir.  
 
Fiş cambaz tanımları yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek 
kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".cmb" verilmelidir. 
 
Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken SHIFT+F7 tuşuna basıldığında ekrana cambaz 
tanım dosyasının seçileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyadaki 
tanımlar kullanılarak doldurulur. Aynı fiş üzerinde birden fazla fiş cambazı dosyası 
kullanılabilir.  
 
Aşağıda fiş cambaz tanımlarına ait bir örnek ve örnekteki sahaların içeriklerine ait bilgiler 
verilmiştir. 
 



 

 

ÖRNEK 
TĐP SAHA KODU HESAP KODU      AÇIKLAMA           B/A FORMUL                
--- --------- --------------- ------------------ -- - --------------------
- 
7                             F ĐŞ CAMBAZ AÇIKLAMASI                        
6   P1                        PARAMETRE 1                                  
6   P2                        PARAMETRE 2                                  
2   D1                        D1.de ği şken                                  
2   D2                        D2.de ği şken            D1*2.0                
2   D3        333             D3.de ği şken        BB                        
2   D4                        D4.de ği şken            D1+D2+D3          
1             121 001         F ĐŞ 1.SATIR %1     B   D1                    
1             121 002         F ĐŞ 2.SATIR        B   D2                    
1             121 003         F ĐŞ 3.SATIR        B   D3                    
1             101             F ĐŞ 4.SATIR        A   D4-100.000            
3                             IF                     D4>=1000000.00 
1             201             F ĐŞ 5.SATIR        A   100.000               
4                             ELSE                                         
1             202             F ĐŞ 5.SATIR        A   100.000               
5                             ENDIF                                        

 
 
 
Bu örnekte:  
 
7   FĐŞ CAMBAZ AÇIKLAMASI                        
Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir. 
 
6   P1                         PARAMETRE 1                                  
P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan bilgi alınır 
 
6   P2                         PARAMETRE 2                                  
P2 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan bilgi alınır 
 
2   D1                         D1.değişken                                  
D1 değişkenine fiş kesimi sırasında ekrandan değer alınır 
 
2   D2                         D2.değişken  D1*2.0                
D2 değişkeni D1*2 olarak hesaplanır 
 
2   D3        333              D3.değişken         BB                        
D3 değişkenine 333 nolu hesabın Borç Bakiyesi atanır. 
 
2   D4                         D4.değişken  D1+D2+D3          
D4 değişkeni bu 3 değişkenin toplamı olarak hesaplanır 
 
1             121 001          FĐŞ 1.SATIR %1  B   D1                    
Fişte 121 001 hesaba D1 değeri kadar borç kaydedilir. Bu satıra ait açıklama 
sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan 1.parametre değeri ile değiştirilir. 
 



 

1             121 002          FĐŞ 2.SATIR        B   D2                    
Fişte 121 002 hesaba D2 değeri kadar borç kaydedilir. 
 
1             121 003          FĐŞ 3.SATIR        B   D3                    
Fişte 121 003 hesaba D3 değeri kadar borç kaydedilir. 
 
1             101              FĐŞ 4.SATIR        A   D4-100.000            
Fişte 101 hesaba D4 değerinin 100 000 eksiği kadar alacak kaydedilir. 
 
3                              IF                     D4>=1000000.00 
Eğer D4 değeri 1 000 000 dan büyük veya eşitse 
 
1             201              FĐŞ 5.SATIR        A   100.000               
Fişte 201 hesaba 100 000  TL alacak kaydedilir. 
 
4                              ELSE                                         
Eğer D4 değeri 1 000 000 dan büyük veya eşit değilse  
 
1             202              FĐŞ 5.SATIR        A   100.000               
Fişte 202 hesaba 100 000  TL alacak kaydedilir. 
 
5                              ENDIF                                        
IF döngüsü burada biter 
 
 



 

 

ETA:ÇEK/SENET , çek veya senet işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan 
tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda çek/senet portföylerinizi 
tanımlayacak, giriş çıkışlarını işleyecek, bu hareketlerinden doğan portföy durumu, 
banka işlemleri takibi, vade analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz. 
 
ETA:ÇEK/SENET programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-ÇEK/SENET KARTI , çek/senet kayıtlarının tanımlanması ve bu kayıtlar üzerindeki 
işlemler, 
 
F3-ÇEK/SENET HAREKETLER Đ, çek/senetlerle ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, 
hareket listelerinin alınması, 
 
F4-RAPORLAR , çek/senet takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,  
 
F5-SERVĐS, çek/senet takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için F2, F3, F4, F5 tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi 
ETA:ÇEK/SENET programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
CS.1.   Çek / Senet Kartı 
 
Bu bölüm MÜŞTERĐ ÇEK KARTI, FĐRMA ÇEK KARTI, MÜŞTERĐ SENET KARTI ve 
FĐRMA SENET KARTI Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
CS.1.1.    Müşteri Çek Kartı 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelmektedir. 
Çek/senet kartlarıyla yapılan işlemlerde her zaman bir önceki karta ulaşmak için PgUp 
tuşunu, bir sonraki karta ulaşmak için de PgDn tuşunu kullanabilirsiniz. 
 
 
CS.1.1.1.   Yeni Kart 
 
Sisteme her çek, bir kart şeklinde kaydedilmektedir. Sistemde müşteri çek giriş veya 
çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Müşteri Çek Hareketi 
bölümünden topluca yapılmaktadır. Arzu edilirse sisteme daha önce girişi yapılmış olan 
çeklere Müşteri Çek Kartı/Eski Kart bölümünden ulaşılabilmektedir. 
 
Herhangi bir avantaj oluşturmamakla beraber arzu edilirse müşteri çek kayıtları bu 
bölümden de YENĐ KART seçeneği ile yapılabilmektedir. Bu bölüme girildiğinde 
karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak çekin sisteme detaylı 
kaydı sağlanır. Tekrar edilmesi gereken husus sistemde çek kayıtlarının ÇEK/SENET 
HAREKETĐ bölümünden yapılacağı, ancak düzeltme ve benzeri işlemler için ÇEK KARTI 
bölümünden işlem yapılacağıdır. 
 



 

Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri çek kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim. 
 

 
 

Şekil 1 
 
 
Çek Portföy No 
Sisteme her yeni kart tanıtımında otomatik olarak bir portföy nosu elde edilir. Bu değer 
arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. istenirse portföy nosu 
1'den değil de başka bir numaradan başlatılabilir (SERVĐS bölümüne bakınız). 
 
Verenin Kodu, Ünvanı  
Bu sahalara çekin hangi müşteriden alındığı yazılır. Müşterinin kaydına ilgili cari hesap 
kodu veya ünvanı verilerek ulaşılabilmekte veya F6-CARĐ LĐSTESĐ penceresinden seçim 
yapılabilmektedir. 
 
Kendi/Ciro 
Bu sahada çekin kendi çekiniz mi yoksa cirolu mu olduğu K/C harfleri ile belirtilir. 
 
Borçlusu 
Çekin borçlusu yazılır. 
 
Vergi Dairesi-No 
Bu sahalara çekin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır. 
 
Tanzim Tarihi 
Çekin tanzim edildiği tarih yazılır. 
 
Banka, Şube 
Çekin ait olduğu banka adı ve şubesi yazılır. 
 



 

 

Hesap No, Çek No 
Çekin üzerinde bulunan çek no ve hesap no yazılır. 
 
Giri ş Tarihi 
Çekin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse değiştirilebilir. 
 
Giri ş Bordro No 
Çekin ait olduğu bordro nosu yazılır. 
 
Faiz Oranı 
Programın Servis/Sabit tanımlar/Parametreler bölümünde tanımlanan vade farkı oranı bu 
sahaya otomatik olarak gelir. Bu orana göre çek tutarına faiz uygulanır. 
 
Vadesi 
Çekin üzerinde bulunan vade tarihi yazılır. 
 
Valör 
Çekin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir. 
 
Tutar 
Bu haneye çek tutarı yazılır. 
 
Đtibari De ğer 
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değerdir. 
 
Vade Farkı 
Programın Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde belirtilen aylık veya yıllık faiz 
oranı üzerinden tutarın vade farkı hesaplanır. 
 
Verilen Satıcı Kodu-Ünvanı-Banka  
Bu hanelere verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu 
bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından 
kendiliğinden doldurulur. 
 
Çıkış Tarihi-Çıkı ş Bordro No  
Bu sahalara çekin bankaya veya satıcıya çıkış tarihi ve çıkış bordro nosu yazılır. 
 
Açıklama-Özel Kod  
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur. 
 
Pozisyon 
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek çekin gördüğü işlemler takip edilmektedir. 
Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden işlenmekte veya 
kullanıcı arzu ederse çek kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu karta ilave 
edebilmektedir. Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi F5 tuşu ile ekrana 
getirilebilmekte, pozisyonlar bünyeye uygun olarak (portfoy, ciro, tahsil vs. gibi) SERVĐS 
bölümünde kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. Karta bir pozisyon işlendikten 
sonra, hemen yanına da işlem tarihinin yazılması gerekmektedir (Pozisyonlarla ilgili daha 
detaylı bilgi aşağıda ÇEK/SENET HAREKETLERĐ bölümünde verilmiştir). 



 

CS.1.1.2.   Eski Kart 
 
Söz konusu bölümde daha önce kaydedilmiş bir çek kartına ulaşılmakta ve herhangi bir 
tadilat veya iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Karta ulaşmak için arama kıstaslarını 
doldurup F5 tuşu ile arama yapıp F6 tuşu ile de kabul etmek gereklidir. Đlgili işlemler 
karta işlendikten sonra F2 tuşu ile kart tekrar kaydedilmelidir. 
 
Eski çek kartına ulaşmanın bir başka pratik yolu ise F7-ÇEK LĐSTESĐ tuşu ile elde edilen 
çek listesidir. Bu tuşa basıldığında ekrana bir pencere gelir ve sırayla hangi pozisyondaki 
ve vadesi ne olan kayıtları listelemek istediğiniz sorulur. Bunlara istediğiniz değerleri 
vererek (veya doğrudan Enter tuşuna basarak) ekranda çek kayıtlarının listesini 
görüntüleyip, ışıklı çubuğun yardımı ile arzu edilen kaydı ekrana çağırabilirsiniz. 
 
Ekrana gelen kayıt iptal edilmek istendiğinde F3-ĐPTAL tuşu kullanılır. F5-
POZĐSYONLAR tuşu ile entegre işlemlerde tanımlanan çek/senet işlemleri ekrana gelir. 
F6-CARĐ KART LĐSTESĐ tuşu cari kart listesini, F7-ÇEK LĐSTESĐ tuşu çek listesini, F8-
DETAY BĐLGĐ tuşu ise ilgili cari koduna ait cari kartını ekrana getirir. 
 
 
CS.1.2.    Firma Çek Kartı 
 
Sistemde firma çek giriş/çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Firma 
Çek Hareketi bölümünden topluca yapılmaktadır. Herhangi bir avantaj oluşturmamakla 
beraber arzu edilirse firma çek kayıtları bu bölümden YENĐ KART seçeneği ile 
yapılabilmektedir. 
 
Firma çek kartı ekranı müşteri çek kartı ekranına benzer. Bu ekranda farklı olarak şu 
sahalar bulunur. 
 
Çek No 
Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla çek 
no sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı uygulamalarda böyle bir 
sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 1 ilerletilir. 
 
Banka Kodu 
Bu sahaya Entegrasyon Dosyası/Bankalar/Cari-Tahsil Kodları sahasında yazılı banka 
kodlarından bir tanesi yazılıp Enter tuşuna basılırsa program bu banka koduyla ilgili 
banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur. 
 
Tanzim Tarihi 
Firma çekinin tanzim edildiği tarih yazılır. Otomatik olarak sistem tarihi ekrana gelir. 
 
 
CS.1.3.    Müşteri Senet Kartı 
 
Yeni senet kartı ekranına girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda 
doldurularak senedin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Tekrar edilmesi gereken husus 



 

 

sistemde senet kayıtlarının ÇEK/SENET HAREKETĐ bölümünden yapılacağı, ancak 
düzeltme ve benzeri işlemler için SENET KARTI bölümünden işlem yapılacağıdır. 
 
Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri senet kartındaki sahalarla ilgili detayları 
inceleyelim. 
 
Senet Portföy No 
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak bir portföy nosu elde edilir. Bu değer 
arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. 
 
Verenin Kodu-Ünvanı 
Bu sahalarda senedin hangi müşteriden alındığı belirtilir. Müşterinin kaydına ilgili cari 
hesap kodu veya ünvanı verilerek ulaşılabilmekte veya F6-CARĐ LĐSTESĐ penceresinden 
seçim yapılabilmektedir. 
 
Borçlusu 
Bu sahaya senedin borçlusu yazılır. 
 
Vergi Dairesi-No 
Bu sahalara senedin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır. 
 
Tanzim Tarihi 
Senedin tanzim edildiği tarih yazılır. 
 
Adres1/2- Şehir 
Senedin borçlusuna ait adres ve şehir bu sahalarda belirtilir. 
 
Banka Senet No 
Senedin üzerindeki numara yazılır. 
 
Giri ş Tarihi 
Bu haneye senedin giriş tarihi yazılır, sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse 
değiştirilebilir. 
 
Giri ş Bordro No 
Bu sahaya senedin ait olduğu bordro no’su yazılır. 
 
Faiz Oranı 
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık veya yıllık faiz oranı yazılır. Eğer oran 
SERVĐS bölümünde tanımlanmışsa kendiliğinden ekrana gelir. 
 
Vadesi 
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır. 
 
Valör 
Senedin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir. 
 
Tutar 
Bu haneye senet tutarı yazılır. 



 

Đtibari De ğer 
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar. 
 
Vade Farkı 
Faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar. 
 
Pul 
Senet üzerine yapıştırılan pul tutarı bu haneye yazılır. 
 
Eksik Pul 
Senedin üzerine yapıştırılan pul, olması gereken tutardan az ise aradaki fark bu haneye 
program tarafından otomatik olarak yazılır. 
 
Verilen Satıcı Kodu-Ünvanı-Banka 
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine 
bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından 
kendiliğinden doldurulur. 
 
Çıkış Tarihi-Çıkı ş Bordro No  
Bu sahalara senedin çıkış tarihi ve çıkış bordro nosu yazılır. 
 
Açıklama-Özel Kod 
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur. 
 
Pozisyon 
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek senedin gördüğü işlemler takip 
edilmektedir. Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden 
işlenmekte veya kullanıcı arzu ederse senet kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu 
karta ilave edebilmektedir. Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi F5 tuşu ile ekrana 
getirilebilmekte, pozisyonlar bünyeye uygun olarak (portföy, ciro, tahsil vs. gibi) SERVĐS 
bölümünde kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. Karta bir pozisyon işlendikten 
sonra hemen yanına da işlem tarihinin yazılması gerekmektedir. 
 
 
CS.1.4.   Firma Senet Kartı 
 
Arzu edilirse firma senet kayıtları bu bölümün YENĐ KART seçeneği ile yapılabilmektedir. 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak 
firma senedinin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Şimdi sistemde tanımı yapılan firma senet 
kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim. 
 
Senet No 
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak senet nosu elde edilir. Bu değer arzu 
edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. 
 
Tanzim Tarihi 
Firma senedinin tanzim edildiği tarih bu haneye yazılır. 
 



 

 

Faiz Oranı 
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık/yıllık faiz oranı yazılır. Eğer SERVĐS 
bölümünde tanımlanmışsa default olarak ekrana gelir. 
 
Vadesi 
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır. 
 
Tutar 
Bu haneye senet tutarı yazılır. 
 
Đtibari De ğer 
Bu bölüm hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar. 
 
Vade Farkı 
aylık faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar. 
 
Verilen Satıcı Kodu-Ünvanı-Banka 
Bu hanelere verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu 
bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından 
kendiliğinden doldurulur. 
 
Çıkış Bordro No 
Bu sahaya senedin çıkış bordro nosu yazılır. 
 
Açıklama, Özel Kod 
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur. 
 
Pozisyonlar 
Bu sahalar diğer bölümlerde olduğu gibidir. Yalnızca firma senet kartından işlenen senet, 
pozisyon hanesine tanzim olarak işlenir. 
 
 
CS.2.   Çek / Senet Hareketi 
 
Çek/Senet programına çek veya senet kartı girişi normal şartlar altında ÇEK/SENET 
HAREKETĐ bölümünden yapılacaktır. Bu bölümdeki giriş, çıkış ve diğer işlemler pratikte 
çek/senet giriş/çıkış bordroları düzenlenmesi işlemine karşılık gelmektedir. Çek/senet 
kartları birer birer, yukarıda bahsedildiği gibi ÇEK/SENET KARTI bölümünden 
kaydedilebilmekte ancak öngörülen çalışma şeklinde çek/senet giriş/çıkış işlemleri için 
ÇEK/SENET HAREKETĐ bölümünün kullanılması gerekmektedir. Bu programda cariye 
direkt entegrasyon yapılırken çek/senet bordrosunun ön yüzündeki açıklama sahasında 
bulunan bilgi, cari hareketteki açıklama hanesine, porföy no hanesi ise cari hareketin 
evrak no sahasına aktarılır.  
 
 



 

CS.2.1.   Müşteri Çek Hareketi 
 
Bu bölümde portföye giriş-çıkış ve diğer işlemler yapılacaktır. Müşteri çek işlemlerine 
başlamadan evvel mutlaka SERVĐS bölümünde çek pozisyonlarını, MENÜ’den de 
entegrasyonlarını tanımlamalısınız. 
 
Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler 
istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen 
çek bilgileri ekrana doğrudan alınabilir. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama en sonda 
bulunan EK-1 BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI başlığı altında verilmiştir. 
 
 
CS.2.1.1.   Müşteri Çek Giri şi 
 
Bu bölüm YENĐ BORDRO ve ESKĐ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
YENĐ BORDRO 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelecek ekranda öncelikle çekin hangi müşteriden 
alındığını belirlemek gerekecektir. Müşterinin kaydına ilgili CARĐ HESAP KODU veya 
ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya F6-KART LĐSTESĐ penceresinden cari hesap 
seçimi yapılabilmektedir. BORDRO NO hanesine servis bölümünde bir başlangıç 
numarası verildiğinde ekrana her yeni müşteri çek hareketinde otomatik olarak yeni bir 
numara gelir. Serviste tanımlanan faiz oranı aylık veya yıllık olarak ekrana gelir. Aynı 
ekranda Giriş Tarihi, Özel Kod, Açıklama gibi bilgilerin de ihtiyaca göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca MUHASEBE YEVMĐYE NO ve YEVMĐYE TARĐHĐ sahaları 
bağlantılı kayıt yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda 
ise kullanıcı tarafından belirtilir. F8-DETAY BĐLGĐ TUŞU ile cari kartı bilgileri ekranda 
görüntülenebilir. Bu ekrandan PgDn sayfa değiştirme veya Alt-Ok tuşları ile giriş 
bordrosunun kalemlerine geçilmektedir. 
 
Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her çek için bordroda bir satır bilgi 
kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY 
NO hanesinin boş bırakılmasıdır (Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra 
bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu 
haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa bu durumda bilgisayar kendi 
numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen portföy nosu geçerli olur). 
 
Çek giriş hareket ekranının 2.sütununda yer alan “K” sahasına çekin kendi çekiniz mi 
yoksa cirolu mu olduğu K/C harfleri ile belirtilir. Çekin borçlusu, çekin sahibine ait vergi 
dairesi, vergi numarası ve çekin tanzim tarihi ilgili sahalar girilir.  
 
F5-FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve 
henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. Yanlarında “****” bulunan faturalar 
daha önceden kısmi olarak kapatılmış faturalar olup bunların tutar sahasında yazılı 
değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar Enter 
tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. 
Đşaretlenen faturaların toplamı ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir. Yanlışlıkla 
işaretlenmiş bulunan bir fatura tekrar Enter tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. 



 

 

Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra F6-KABUL tuşuna 
basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla 
uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri 
ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi 
kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama 
işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan 
FATURA KAPAMA sahası “E” olmalıdır. 
 
Yine herhangi bir satır üzerinde F8-VADE FARKI tuşu kullanılırsa toplam, ortalama gün, 
ortalama vade ve vade farkı sahaları görüntülenir. Bu ekranda görüntülenen vade farkı 
SERVĐS’te tanımlanan parametrelere göre aylık veya yıllık vade kullanılarak hesaplanır. 
 
Müşteri çek giriş ekranı doldurulup F2-KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer 
PORTFÖY NO verilerek sistemde çek kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış 
olur. Verilecek portföy noları ve girişte işlenecek çek pozisyonu servis bölümünde 
tanımlanacaktır. 
 
Müşteri çek giriş hareket ekranlarında çalışırken F5-POZĐSYON tuşu kullanıldığında 
SERVĐS bölümünde tanımlanan çeke ait tanımlamalar ekrana gelir. F6 tuşu giriş 
ekranının ön sayfasında cari kart listesini, bordro kalemleri ekranında çek listesini ekrana 
getirir. F8 tuşu ise ön sayfada seçilen cari karta ait bilgileri, arka yüzdeyse seçilen 
çeklerin ilgili faiz tutarı üzerinden vade farkı hesaplamasını pencere içinde ekranda 
görüntüler. 
 
F7-ÇEK SEÇĐMĐ tuşu sadece arka yüzdeyken çalışır, bu tuş yardımıyla önceki 
kayıtlardan tek tek veya toplu halde seçim yapılabilir. Bu tuşa basıldığında ekrana üçlü 
bir menü gelir. Bu menüden F1-LĐSTEDEN SEÇĐM tuşuna basıldığında arama 
kıstaslarına uygun çekler listelenir. Kullanıcı seçmek istediği çeklerin üzerine gider ve 
Enter tuşuyla çekleri işaretler, işaretlenen bir çek tekrar Enter tuşuna basılarak 
bırakılabilir. Seçimin tamamlanması için F6 tuşuna basılması gerekir. F2-TEKLĐ SEÇĐM 
tuşuna basıldığında arama kıstaslarına uyan çekler tek tek ekrana gelir, kullanıcı F6 
tuşuyla çekleri kabul edebilir veya F5 tuşuyla aramaya devam edebilir. F3-TOPLU 
SEÇĐM tuşuna basılırsa ekrana, en altında toplam tutar ve ortalama vade sahaları olan 
bir listeleme kıstasları gelir. Bu iki saha boş bırakıldığında listeleme aralığına uyan tüm 
çekler ekrana gelir, bunlar arasından seçim yapılır. Toplam tutar ve ortalama vade 
sahaları doldurulduğunda bunlara en uygun çekler bulunur ve ekrana bulunan çeklerin 
adedi, ortalama vadesi ve toplam tutarı gelir. Kullanıcı F6 tuşuyla seçimini tamamlar. 
Burada anlatılan seçme işlemi hem çekler hem de senetler için geçerlidir. 
 
ESKĐ BORDRO 
Daha önceden girilmiş olan hareketler üzerinde herhangi bir düzeltme veya iptal işlemi 
yapılmak istendiğinde bu bölüm kullanılır. Bu bölümdeki arama kıstaslarını kullanarak 
dilediğiniz harekete ulaşabilirsiniz. Eski hareketlere ulaşmanın diğer bir kolay yolu ise F5-
ARAMA tuşudur. Bu tuş kullanılarak istenilen kayıtlara ulaşılır. Ulaşılan kayıt F6 tuşu ile 
ekrana getirilir. 
 
 



 

CS.2.1.2.   Müşteri Çek Çıkışı 
 
Bu bölümde müşteri çek çıkışları yapılacaktır. MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ bölümünde olduğu 
gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak çeklerin hangi cari hesaba 
veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi MÜŞTERĐ ÇEK 
GĐRĐŞĐ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU üzerinden yapılacaktır. 
Banka kodları MENÜ programının Şirket/Devir Đşlemleri/Entegrasyon Tablosu 
bölümünde tanımlanmakta olup, bankaların çalışma şekli ile ilgili detaylı bilgi ORTAK 
TANIMLAR bölümünde verilmiştir. 
 
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ bölümünden 
portföye girişleri yapılmış çek kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen çekler 
PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek veya F7-ÇEK SEÇĐMĐ opsiyonu ile 
seçilerek bordroya alınacaktır. 
 
F7-ÇEK SEÇĐMĐ penceresi portföyde kayıtlı çek kayıtları arasından verilen kıstaslara 
uygun kayıtların seçilmesi ve bordroya alınması imkanını getirmektedir. Bu tuşun 
kullanımı MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Bordroya çek seçerken F6 tuşu ile ekrana portföydeki çek listesini getirerek bu liste 
üzerinden seçim yapma imkanı da mevcuttur. 
 
 
CS.2.1.3.   Müşteri Çek Diğer Đşlemler 
 
Bu bölümde giriş ve çıkış haricinde kalan işlemler yapılacaktır. Söz konusu işlemlerle 
ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için ETA:MENÜ programının 
Entegre Hesaplar/Genel Đrtibatlar Alt-Bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe kodlarının 
tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Şimdi çeklerle ilgili diğer işlemleri 
gözden geçirelim. 
 
ÇEK POZĐSYONLARI 
Her çekin sisteme girişte çek kartı şeklinde kaydı yapılmaktadır. Bu kayda ilaveten çekle 
ilgili daha sonra yapılacak işlemlerin takibatı için bir de pozisyon kavramı geliştirilmiştir. 
Çek kartının ekrandaki görüntüsünün sağ alt köşesinde yer alan pozisyonlar zaman 
içinde çek üzerinde yapılmış işlemleri gösterecektir. Örneğin, sisteme ilk girişte çekin 
aldığı pozisyon portföydür. Daha sonra tahsil için bankaya gönderilmiş bir çeke ÇEK 
ÇIKIŞI bölümünde pozisyon olarak bankanın kodu işlenecektir. Çek kartına kaydedilen 
her pozisyonun yanında bir de tarih yer alacak, bu tarih çekin söz konusu işlemi hangi 
tarihte gördüğünü belirtecektir. portföy, iade vs. gibi bazı standart pozisyonlar ENTEGRE 
HESAPLAR bölümünde tanımlanmıştır ve bu pozisyonlara karşılık gelen muhasebe 
kodları yine Entegre Hesaplar/Genel Đrtibatlar bölümünde belirtilecektir. Örneğin, portföy 
pozisyonuna karşılık Genel Đrtibatlar bölümünde ÇEK HESABI hanesine hesap 
planındaki ilgili hesabın kodu yazılacaktır. 
 
ELDEN TAHS ĐL 
Müşterinin veya satıcının çekinin elden tahsil edildiği durumlarda işlem kodu olarak bu 
seçenek kullanılacaktır. Bu işlemden sonra çekin pozisyonu portföyden çıkıp TAHSĐL 



 

 

durumuna geçer. Tahsilat işlemi, cari kart bölümünden kasaya nakit girişi yapılarak 
sonuçlandırılır. 
 
 
KARŞILIKSIZ PORTFÖYE ĐADE 
Bankaya veya satıcıya verilen çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması 
bu seçenekle yapılır. Geri alınan çekin pozisyonu PĐADE olur. 
 
Örneğin, Satıcıya verilen bir çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması 
işlemini yapalım. Đlk önce işlem kodu hanesine F6-ĐŞLEM KODLARI penceresinden 
Karşılıksız Portföye Đade (KPI) seçeneğini seçip Enter tuşuna basalım. Portföye geri iade 
edilecek çeki F6-ÇEK LĐSTESĐ veya F7-ÇEK SEÇĐMĐ tuşu ile ekrana gelen pencereden 
pozisyonu tanımlayarak ekrana getirelim. Pozisyonlarda eğer çek bankaya verilmiş ise 
verilen bankanın kodu, satıcıya verilmiş ise CĐRO olarak aranmalıdır. 
 
Đlgili yerler doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı hesap 
kodlarının tanımlanacağı bir ekran gelecektir Çek eğer bankadan geri geliyorsa banka 
kodu, satıcıdan geri geliyor ise satıcı kodu yazılmalıdır. Her ikisine birden tanımlama 
yapılamaz. Çek tahsil masrafı yapılmış ise tutarı yazıp kayıt ettiğimizde çek 
portföyümüze PĐADE olarak giriş yapacaktır. 
 
PORTFÖYDEN MÜŞTERĐYE ĐADE 
Çekin müşteriye geri iadesi durumunda kullanılır. Portföyden müşteriye iade iki türlü 
yapılır. Eğer müşterinin çeki karşılıksız çıkıp portföyümüze geri iade olursa, çekin 
müşteriye tekrar geri iadesi durumunda bu işlem kullanılır. Diğer kullanımı ise müşteri 
borcunu çekle ödedikten sonra nakit olarak tekrar öderse, çekin müşteriye geri iadesi de 
bu seçenekle yapılır. 
 
Örneğin, portföyümüzde pozisyonu PĐADE olan çekin çıkışını yapalım. Đşlem kodu olarak 
PMI seçip ilgili yerleri doldurup PĐADE olan çeki ekrana getirelim. Kayıt ettiğimizde 
ekrana müşteri hesabının girileceği bir pencere çıkacaktır. Müşteri kodunu yazdıktan 
sonra eğer çek tahsil masrafı dekont edilecekse tutarını yazıp F2-ĐŞLEME DEVAM 
tuşuna basmak suretiyle işlem sonuçlanır. 
 
KARŞILIKSIZ MÜŞTERĐYE ĐADE 
Bu işlem KARŞILIKSIZ PORTFÖYE ĐADE ve KARŞILIKSIZ MÜŞTERĐYE ĐADE 
işlemlerinden farklı olarak satıcıya veya bankaya verilen müşteri çekinin karşılıksız 
çıkması durumunda çekin portföye girmeden doğrudan müşteriye iadesi işlemi için 
kullanılacaktır. Yani bankaya tahsile verilen çek bankadan karşılıksız olarak geri 
geldiğinde çek karşılıksız çek portföyüne alınmadan direkt müşterinin doğrudan borcuna 
atılır, karşı hesap olan banka alacaklanır. Böylece ileride cari karttaki her türlü karşılıksız 
evrak hareketlerinin takibi kolaylaşır 
 
MUHTELĐF ĐŞLEMLER 
Bu bölümde daha önce verilen işlem cinsleri haricinde ihtiyaç duyulabilecek işlemler 
gerçekleştirilecektir. Bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve çek pozisyonları 
arasında herhangi bir virman, teminata çek çıkışı ya da benzeri işlemler bu bölümde 
yapılabilir. Kullanıcı tarafından SERVĐS bölümünde tanımlanacak değişik çekle ilgili 



 

pozisyon kodlarının muhasebe entegrasyonu istenecekse paralelinde çalışacak 
muhasebe kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır. 
 
 
CS.2.2.   Firma Çek Hareketi 
 
Bu bölüm FĐRMA ÇEK ÇIKIŞI ve DĐĞER ĐŞLEMLER Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
CS.2.2.1.   Firma Çek Çıkışı 
 
Firma Çek Çıkışı/Yeni Bordro ekranının ön yüzü müşteri çek çıkışına benzer, tek farkı 
müşteri çekleri satıcıya veya bankaya çıkabilirken, firma çekleri sadece satıcıya çıkar, 
yani bu ekranda banka kodu sahası bulunmaz. Arka yüzdeyse (çek kalemleri) en fazla 
120 adet olmak kaydıyla çıkılacak çeklere ait bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. Bu 
ekranda çek no sahası boş bırakılır, kayıt sırasında program tarafından doldurulur. 
Banka kodu sahasına entegrasyon dosyası/bankalar/cari-tahsil kodları sahasında yazılı 
banka kodlarından bir tanesi yazılıp Enter tuşuna basılırsa program bu banka koduyla 
ilgili banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur ve bir sonraki 
sahaya (vade) geçer. Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları 
önlemek amacıyla çek no sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı 
uygulamalarda böyle bir sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 
1 ilerletilir. Vade ve tutar sahalarının da doldurulmasıyla bir satır tamamlanmış olur, bir 
sonraki satıra geçilir. Çek çıkış sırasında firma çek dosyalarına fişin yanı sıra her satır 
için yeni bir çek kartı kaydedilir. Cari bağlantısı varsa çekin verildiği cari kodu (ön 
sayfada bulunan) borçlanır, muhasebe bağlantısı varsa bu cari kartta yazılı muhasebe 
hesabı borçlanır. Her iki kayıtta entegrasyon bölümünde bulunan parametrelere bağlı 
olarak detay (her satır için ayrı bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) veya özet (tüm 
satırların toplamından oluşan tek bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) olarak yapılabilir. 
Alacak tarafıysa farklı banka kodlarını içerebildiğinden mutlaka detay olmak 
durumundadır. Her bir satırda yazılı olan banka kodu (pozisyon) kullanılarak "Borç 
Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" muhasebe fişinde kullanılmak üzere entegrasyon 
dosyasından okunur. Bu saha doluysa vadeli çek kesiliyor kabul edilerek ilgili hesap 
alacaklanır, cariye herhangi bir kayıt (alacak) düşülmez. 
 
Yukarıdaki şekilde tanzimi yapılan çekler vadeleri dolduğu zaman diğer işlemler 
bölümünden tahsil işlemine tabi tutulurlar. Bu ekran da Müşteri Çekleri/Diğer Đşlemler 
bölümüne benzer şekilde çalışır. Ekranın ön yüzüne işlem kodu olarak TA (Tahsil) ve 
tarih, açıklama, özel kodlar gibi bilgiler yazılır. Arka yüzüne tahsili yapılacak çek noları 
yazılıp Enter tuşuna basılarak veya F7-ÇEK SEÇĐMĐ tuşuyla seçim yapılarak çek seçimi 
yapılır. Kayıt yapıldığında ilgili çeklerin pozisyonları TAHSĐL (Entegrasyon Tablosu/Sabit 
Pozisyonlar bölümünde yazılı pozisyon) olarak değiştirilir. Muhasebe fişinde Çıkış 
sırasında alacaklanan ve yukarıda açıklandığı şekilde banka kodu kullanılarak bulunan 
"Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" borçlanır, aynı banka koduna ait "Cari Hesap 
Muh.Prog.Hesap Kodu" alacaklanır, yine bu koda ait "Cari Hesap Cari Program Kodu" 
varsa cari programında alacaklanır. Çıkış sırasında kesilen çekin günlük olması 
durumunda hem tanzim hem de tahsil işlemi yapmak yerine tek çıkış işlemiyle bu iki 
işlem birleştirilebilir. Bunun için ilgili banka koduna ait "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap 



 

 

Kodu" sahası boş bırakılır. Program bu sahayı boş bulunca onun yerine yanında bulunan 
"Cari Hesap Muh.Prog.Hesap Kodu" sahasını ve yine varsa ilgili cari kodunu ("Cari 
Hesap Cari Program Kodu") alacaklandırır, borç çekleri ile ilgili muhasebe hesabı hiçbir 
zaman devreye girmemiş olur. Bu durumda çek kartına pozisyon olarak TANZĐM yerine 
TAHSĐL yazılır, diğer işlemlerden çıkış yapmaya gerek kalmaz. 
 
 
CS.2.2.2.   Firma Çek Diğer Đşlemler 
 
Firma Çek Diğer Đşlemler/Yeni Bordro ekranının ön yüzü müşteri çek diğer işlemler 
bölümüne benzer. Bu bölümde çıkış haricinde kalan diğer işlemler yapılacaktır. Şimdi 
firma çekleri ile ilgili diğer işlemleri gözden geçirelim. 
 
PORTFÖYE ĐADE; firma çekinin müşteri tarafından geri iadesi durumunda kullanılır. 
 
Örneğin, satıcıya verilen bir firma çekinin herhangi bir nedenden dolayı portföye iade 
alınması işlemini yapalım. Đlk önce işlem kodu hanesine F6-ĐŞLEM KODLARI 
penceresinden Portföye Đade (PI) seçeneğini seçip Enter tuşuna basalım. Portföye geri 
iade edilecek firma çeki F6-ÇEK LĐSTESĐ veya F7-ÇEK SEÇĐMĐ tuşu ile ekrana gelen 
pencereden pozisyonu tanımlayarak ekrana getirelim. Pozisyonlarda çek CĐRO olarak 
aranmalıdır. 
 
Đlgili yerler doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana satıcı kodunun 
tanımlanacağı bir ekran gelecektir. Bu ekrana satıcı kodu yazılmalıdır. Bu işlemden 
sonra F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu kullanılarak kayıt işlemine devam edilir. Kayıt işlemi 
tamamlandığında firma çeki portföye PĐADE olarak giriş yapacaktır. 
 
 
CS.2.3.    Müşteri Senet Hareketi 
 
Bu bölüm MÜŞTERĐ SENET GĐRĐŞĐ, MÜŞTERĐ SENET ÇIKIŞI, DĐĞER ĐŞLEMLER ve 
BANKA NOLARI bölümlerinden oluşmuştur. 
 
 
CS.2.3.1.   Müşteri Senet Girişi 
 
Bu bölüm kendi içinde YENĐ BORDRO ve ESKĐ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
Bordro ekranının ön yüzü MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ ekranının ön yüzü gibi çalışır. Bu 
ekrandan PgDn sayfa değiştirme veya Alt-Ok tuşları ile giriş bordrosunun kalemlerine 
geçilmektedir. 
 
Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her senet için bordroda bir satır bilgi 
kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY 
NO hanesinin boş bırakılmasıdır. (Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra 
bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu 
haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa, bu durumda bilgisayar kendi 



 

numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen portföy nosu geçerli olur.) Bu haneden 
sonra borçlu ile ilgili bilgiler yazılır. 
 
Fatura kapatma işlemi aynen çek giriş bordrosunda anlatıldığı gibi çalışır. 
 
Vade, Valor/Gün, Tutar ve Pul haneleri önceki bölümlerde anlatıldığı gibi kullanılır. 
Ayrıca MUHASEBE YEVMĐYE NO ve YEVMĐYE TARĐHĐ sahaları bağlantılı kayıt 
yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda ise kullanıcı 
tarafından belirtilebilir. 
 
Müşteri senet giriş ekranı doldurulup F2-KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer 
PORTFÖY NO verilerek sistemde senet kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış 
olur. 
 
 
CS.2.3.2.   Müşteri Senet Çıkışı 
 
Bu bölümde müşteri senet çıkışları yapılacaktır. MÜŞTERĐ SENET GĐRĐŞĐ bölümünde 
olduğu gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak senetlerin hangi cari 
hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi 
MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU 
üzerinden yapılacaktır. Banka kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmakta 
olup, bankaların çalışma şekli ile ilgili detaylı bilgi ORTAK TANIMLAR bölümünde 
verilmiştir. 
 
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERĐ SENET GĐRĐŞĐ bölümünden 
portföye girişleri yapılmış Senet kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen Senetler 
PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek veya F7-SENET SEÇĐMĐ opsiyonu ile 
seçilerek bordroya alınacaktır. 
 
F7-SENET SEÇĐMĐ penceresi portföyde kayıtlı Senet kayıtları arasından verilen 
kıstaslara uygun kayıtların seçilmesi ve bordroya alınması imkanını getirmektedir. Bu 
tuşun kullanımı MÜŞTERĐ ÇEK GĐRĐŞĐ bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Bordroya senet seçerken F6 tuşu ile ekrana sistemdeki senet listesini getirerek bu liste 
üzerinden seçim yapma imkanı da mevcuttur. 
 
 
CS.2.3.3.   Müşteri Senet Diğer Đşlemler 
 
Senetlerle ilgili çeşitli giriş çıkış işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Her işlem 
entegrasyon yapılan modüllerde ilgili entegre kaydı yapacak şekilde düşünülmüştür. Söz 
konusu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için 
Menü/Entegre Hesaplar/Genel Đrtibatlar bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe 
kodlarının tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Senet diğer işlemleri de 
çek diğer işlemleri ile benzer durumlarda kullanılır. 
 
 



 

 

CS.2.3.3.1.   Senet Pozisyonları 
 
Yukarıda Çek Pozisyonları için verilen izahat tamamen Senet Pozisyonları için de 
geçerlidir. Senetler için portföy, banka kodları, protesto vs. gibi muhtelif standart 
pozisyonlar kullanılacaktır. 
 
ELDEN TAHS ĐL 
Çek elden tahsil gibidir. 
 
PORTFÖYE ĐADE 
Senedin şekil şartları bozukluğundan dolayı portföye geri iadesinde bu seçenek kullanılır. 
Örneğin müşteriden alınan bir senet bankaya verildiğinde tarih üzerinde oynama 
yapılmış ise veya buna benzer sebeplerden dolayı senet portföye geri iade olduğunda 
senedi (PI) seçeneği ile geri alırız. 
 
PORTFÖYE PROTESTOLU ĐADE 
Borca mahsuben bankaya veya satıcıya verilen senetlerin protesto olup tekrar portföye 
geri iadesi durumlarında bu seçenek kullanılır. Protestolu senedi kayıt ederken ekrana 
pencere içinde protestolu senedin bilgilerinin girileceği ekran gelecektir Senet satıcıdan 
geliyorsa satıcı kodu, bankadan geliyorsa banka kodu tanımlanmalıdır. Her iki seçenek 
birlikte yazılmamalıdır. Senet portföye alındığında pozisyonu artık PROTESTO olmuştur. 
 
PORTFÖYDEN MÜŞTERĐYE ĐADE 
Protestolu olarak portföyümüzde bulunan senedin müşteriye iadesi durumunda bu 
seçenek kullanılır. Örneğin, ciroya verilen bir senedin müşteriye iadesi işlemini yapalım. 
Pozisyonu ciro olan bir senedin karşılığı olmadığı için portföyümüze protestolu iade (PPI) 
seçeneği ile geri alalım. Geri alınan senedin pozisyonu PROTESTO olur. Protestolu 
senedi ise portföyden müşteriye iade (PMI) seçeneği ile müşteriye iade ederiz. Artık 
senedimizin pozisyonu MIADE olmuştur. 
 
PORTFÖYDEN MÜŞTERĐYE DEKONTSUZ ĐADE 
Bu işlemde protestolu bir senedin müşteriye iade edildiği ve mukabilinde elden nakit 
tahsilat yapıldığı düşünülmektedir. 
 
SENET TAHSĐL 
Bankaya tahsile verilen senedin bankadan gelen dekont ile tahsili yapıldığında bu 
seçenek kullanılır. Örneğin, birlikte bir senet tahsil işlemi yapalım; Portföyümüzdeki 
TESAM LTD şirketinin 12 portföy nolu senedini ilk önce kodu AKBANK-S olan Akbank-
Şişli şubesine tahsil için çıkışını yapalım. F3-SENET çıkışı bölümünden yapılan senet 
çıkışı işleminden sonra senedin pozisyonu AKBANK-S olmuştur. Banka senedi tahsil 
ettiğinde bize müşteri dekontu gönderecektir. Müşteri dekontu alındığında senet diğer 
işlemler bölümünden SENET TAHSĐL (ST) seçeneği ile AKBANK-S pozisyonu olan 
senet ekrana çağırılıp kayıt edilir. Artık senedin pozisyonu TAHSĐL olmuştur. 
 
MUHTELĐF ĐŞLEMLER 
Bu bölümde daha önce çeklerle ilgili bahsedilen işlemlerin paralelindeki işlemler 
yapılacaktır. Tekrarlamak gerekirse, bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve senet 
pozisyonları arasında herhangi bir virman yapılabilir. Senetle ilgili kullanılacak pozisyon 



 

kodları ve muhasebe entegrasyonu istenecekse, paralelinde çalışacak muhasebe kodları 
ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır. 
 
 
CS.2.3.4.   Banka Noları 
 
Müşteri senet işlemleri alt bölümünde yer alan banka noları bankaya verilen senetlerin 
takibinin yapılabilmesi için banka takip numaralarının verildiği bölümdür. Bu bölüme 
girdiğimizde ekrana gelen portföy numaralarını yazarken F6-SENET LĐSTESĐ tuşuna 
basmak suretiyle senetlerin pozisyonlarına göre listesini ekrana getirebilirsiniz. Yine F7-
SENET SEÇĐMĐ tuşu ile istenilen kıstaslara uygun senetlerin seçimini de yaparak ekrana 
getirebilirsiniz. Seçilen senetlerin üzerine gelip Enter tuşuna basıldığında senedin 
sadece portföy numarası ekrana gelir. Banka no hanesine bankanın vermiş olduğu takip 
numaraları yazılır. Senet numaraları yazılıp F2-KAYIT ile ekrandaki bilgiler kayıt edilir ve 
ekrana boş bir banko noları sayfası gelir. 
 
 
CS.2.4.   Firma Senet Hareketi 
 
Firma senet tanzim ve ödendi işlemleri çeklere nazaran oldukça basit bulunmaktadır. 
Bunun sebebi çek çıkışı yapılırken farklı banka kodları yazılabilmesine rağmen 
senetlerde böyle bir işlem yapılmamasındandır. Entegrasyon Tablosunda bulunan "Borç 
Senetleri Hesabı" bu iş için yeterli olmaktadır. Senet çıkışı yapılırken ekranın ön yüzünde 
bulunan cari koduna bir borç cari hareketi kaydedilir. Muhasebe fişindeyse bu karta ait 
muhasebe kodu borç kısmına kaydedilir. Cariye alacak olarak kayıt yapılmaz, muhasebe 
fişi alacak kısmındaysa yukarıda bahsedilen "Borç Senetleri Hesabı" kullanılır. Hem cari 
ve hem de muhasebe kalem kayıtları ilgili parametrelere bağlı olarak detay veya özet 
olarak yapılabilir. 
 
Senet tahsili işlemi programın "Diğer Đşlemler" bölümünden yapılır. Bu durumda ilgili 
senet kartlarının pozisyonları "Tahsil" olarak değiştirilir, cariye hiç bir kayıt yapılmaz, 
muhasebede kesilen fişin borç kısmında çıkış yapılırken alacak tarafında bulunan "Borç 
Senetleri Hesabı" bulunur. Alacak tarafındaysa ödeme kasadan yapıldığı için kasa 
hesabı bulunur. Yani kesilen fiş tediye fişi olur. Borç tarafı detay/özet olabilir, buna 
karşılık alacak tarafı sadece tek satır (özet) olur. Birden fazla kasa hesabı tutulduğu 
durumlarda kayıt öncesinde kasa seçimi yapılabilir. 
 
Protföye iade ve portföye protestolu iade işlemleri de bu bölümden yapılır. Firma 
Çekleri/Diğer Đşlemler bölümünde olduğu gibi kullanılır. Ayrıca firma senetleri portföye 
alınırken protesto masrafı da hesaba katılabilmektedir. 
 
 
CS.2.5.   Yazdırma 
 
Çek/Senet modülünün hareket bölümünde yazıcıdan bordro şeklinde çıkış almak için F4-
YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde işlem yapılan bordronun 
tipine göre değişen bir dizayn dosyası kullanılarak bordro bastırılır. Yazdırma işlemine 
başlamadan önce çıkan bir soruya uygun cevap verilerek bordroda bulunan evrakların 



 

 

ortalama vadesinin de döküme eklenip eklenmeyeceği belirlenir. Yine bordroda bulunan 
çek veya senetlerin alındığı/verildiği satıcı/müşteri/banka’ya ait adres bilgileri bir çerçeve 
içinde sorularak belirlenir. Kullanılan dizayn dosyalarının adları ve bunlarda kullanılan 
sahalarla ilgili detaylı bilgi programlarla verilen “ceksenet.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
Firma çek/senet çıkışı yaptırılırken istenirse sıra çek/senet yazdırma imkanı da 
mevcuttur, bunun için yazdırma tuşuna basıldığında bir çerçeve içinde çıkan ekranda 
“SIRA ÇEK/SENET YAZDIRMA” seçiminin yapılması yeterlidir. Sıra çek ve sıra senet 
basımı sırasında kullanılan dosya adları ve sahalar da “ceksenet.txt” dosyasında 
açıklanmıştır. 
 
 
CS.2.6.   Tahsilat 
 
Bu bölümde çek/senet hareketlerine tahsilat işlemleri uygulanır. Cari hareketler yeni kayıt 
işlemleri sırasında çek/senet hareketlerinde ÖDENDĐ MĐ? hanesine “H” denildiğinde 
karşı hesaplara borç/alacak işlemleri uygulanır, buna karşılık kasa ile ilgili herhangi bir 
işlem yapılmaz. Bu opsiyon seçildiğinde ödemesi yapılmayan çek/senet hareketleri 
topluca işleme sokulur, KASA HESABI borçlandırılır, ÖDENDĐ MĐ? sahaları “E” olarak 
değiştirilir. 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza çek/senet işlemleri hareket ekranı gelir. Bu ekranda ilgili 
hareketleri F7-HAREKET LĐSTESĐ penceresi yardımıyla seçmelisiniz. F7 Tuşuna 
bastığınızda ekrana kayıt arama kıstaslarının girileceği bir pencere gelir. Bu pencere 
içinde listelenmesini istediğiniz hareketlere ilgili sahaları doldurarak ulaşabilirsiniz. Hesap 
kodunu F6-KART LĐSTESĐ penceresinden seçebilirsiniz. Hesap kodunu belirtmezseniz 
diğer sahalardaki tanımlamalara uyan tüm hesap kodlarına ait hareketler listelenir. 
ĐŞLEM CĐNSĐ sahasında çek veya senetlerin listelenmesi, VADESĐ sahasında ise iki tarih 
aralığındaki hareketlerin listelenmesi sağlanır. Kıstaslar doldurulmadan boş bırakılırsa 
ilgili tüm hareketler ekranda görülür. Pencereden istenilen hareketin üzerine ışıklı imleç 
getirilip Enter tuşuna basıldığında seçilen hareket otomatik olarak tahsilat işlemleri 
ekranına getirilir. Böylece ilgili hareketleri sizin girmenize gerek kalmadan liste 
penceresinden seçmek suretiyle ekrana getirebilme imkanına sahip olabilirsiniz. 
 
Đstenilen hareketler seçilip F2-KAYIT tuşuna basmak suretiyle kayıt işlemine başlanır. 
"Muhasebe Bağlantısı Yapmak Đstiyor musunuz?" sorusuna “Evet” cevabı verildiğinde 
ekrana kasa bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. 
 
Bu pencerede fiş ve yevmiye numaralarını kendiniz verebileceğiniz gibi SERVĐS 
bölümünden de başlangıç sıra numaralarını vererek ekrana sıra ile gelmesini 
sağlayabilirsiniz. KASA KODU sahasını yazarken F6-HESAP LĐS. tuşuna bastığınızda 
çalıştığınız kasa hesap listelerini görebilir ve bu pencereden istenilen kasa hesabını 
Enter tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bilgi girişlerini yaptıktan sonra F2-ĐŞLEME DEVAM 
tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır. 
 
 



 

CS.3.   Raporlar 
 
ÇEK/SENET program modülü çeşitli ve detaylı liste ve raporlarla geniş kapsamlı 
çek/senet takibi imkanı vermektedir. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini 
inceleyelim; 
 
 
CS.3.1.   Bordro Listesi 
 
Müşteri veya firma çek/senetlerinin bordro listesinin alındığı bölümdür. Kendi içinde 
MÜŞTERĐ ÇEK BORDROSU, FĐRMA ÇEK BORDROSU, MÜŞTERĐ SENET 
BORDROSU ve FĐRMA SENET BORDROSU Alt-Bölümlerine ayrılır. Şimdi bu Alt-
Bölümleri inceleyelim; 
 
 
CS.3.1.1.   Müşteri Çek Bordrosu 
 
Müşteri çeklerinin Giriş, Çıkış ve Diğer Đşlemler bazında bordro listesinin alındığı 
bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK GĐRĐŞ BORDRO LĐSTESĐ, ÇEK ÇIKIŞ 
BORDRO LĐSTESĐ ve ÇEK DĐĞER ĐŞLEMLER BORDRO LĐSTESĐ olmak üzere üç 
bölümde yer alır. 
 
 
CS.3.1.1.1.   Müşteri Çek Giri ş Bordro Listesi 
 
Müşteri çek giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu 
bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek müşteri 
çek giriş bordro listesi alınır. Bu ekranda işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, 
ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2 ve toplam sahalarına göre 
listeleme aralığı tanımlanır. 
 
LĐSTE TĐPĐ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar. 
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak müşteri çek giriş bordro listesi 
sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır. 
 
G : Müşteri Ç/S giriş 
V : Vade 
A : Artan Ç/S tutarı 
D : Azalan Ç/S tutarı 
K : Müşteri Ç/S veren kodu 
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı 
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu 
 
F2-LĐSTE tuşu ile ekrana liste alınır. Bu ekranda çalışırken F3-SAHA BOYLARI tuşu ile 
listenizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz  
 



 

 

Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha 
isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını 
istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” (sıfır) vermeniz yeterli olacaktır. 
 
F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır. F5-POZĐSYONLAR tuşu entegre 
dosyasında tanımlanan çek/senet pozisyonlarını bir çerçevede görüntüler. 
 
F6-CARĐ KART LĐSTESĐ tuşu cari kartların listesini ekranda görüntüler. F7-ÇEK 
LĐSTESĐ, istenilen pozisyona ve vade tarihine göre ekranda bir pencerede çeklerin 
dökümünü verir. 
 
 
CS.3.1.2.   Müşteri Çek Çıkış Bordro Listesi 
 
Müşteri çek çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. 
Aynı Çek Giriş Bordro Listesi gibi çalışır. 
 
 
CS.3.1.1.3.   Müşteri Çek Diğer Đşlemler Bordro Listesi 
 
Müşteri çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği 
bölümdür. Aynı çek giriş ve çıkış bordro listesi gibi çalışır. Bu raporda sadece bu 
bölümde geçerli olan ĐŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna 
göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır: 
 
ET-Elden Tahsil 
KPI-Karşılıksız Portföye Đade 
PMI-Portföyden Müşteriye Đade 
KMI-Karşılıksız Müşteriye Doğrudan Đade 
MI-Muhtelif işlemler 
 
 
CS.3.1.2.   Firma Çek Bordrosu 
 
Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu 
bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LĐSTESĐ ve ÇEK DĐĞER ĐŞLEMLER 
BORDRO LĐSTESĐ olmak üzere iki bölüme ayrılır. 
 
 
CS.3.1.2.1.   Firma Çek Çıkış Bordro Listesi 
 
Firma çek çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu 
bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları verilerek firma çek 
çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda Đşlem Tarihi, Bordro No, Satıcı/Müşteri Kodu, 
Ünvanı, Banka, Aylık Faiz, Açıklama, Özel Kod-1, Özel Kod-2 ve Toplam sahalarına 
göre listeleme aralığı tanımlanır. 
 



 

F2-LĐSTE tuşu ile ekrana liste alınır. F3-SAHA BOYLARI tuşu ile ekrana gelen 
pencereden, ekrana veya yazıcıya alınacak raporda bulunması gereken sahaların 
seçimi, saha boylarının ayarlanması işlemi yapılır. F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste 
alır. F5-POZĐSYONLAR, entegre dosyasında tanımlanan çek/senet pozisyonlarını bir 
çerçevede görüntülenir. F6-CARĐ KART LĐSTESĐ yine ekrana gelen bir pencerede cari 
kartlarının listesi görüntülenir. F7-ÇEK LĐSTESĐ, istenilen pozisyona ve vade tarihine 
göre ekranda bir pencerede çeklerin dökümünü verir. 
 
 
CS.3.1.2.2.   Firma Çek Diğer Đşlemler Bordro Listesi 
 
Firma çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği 
bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan 
ĐŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. 
Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Çek Tahsil kodudur. 
 
 
CS.3.1.3.   Müşteri Senet Bordrosu 
 
Müşteri senetlerinin giriş, çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı 
bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET GĐRĐŞ BORDRO LĐSTESĐ, SENET ÇIKIŞ 
BORDRO LĐSTESĐ ve SENET DĐĞER ĐŞLEMLER BORDRO LĐSTESĐ olmak üzere üç 
bölüme ayrılır. 
 
 
CS.3.1.3.1.   Müşteri Senet Giriş Bordro Listesi 
 
Müşteri senet giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. 
Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek Müşteri 
Senet Giriş Bordro Listesi alınır. Bu ekranda Đşlem Tarihi, Bordro No, Satıcı/Müşteri 
Kodu, Ünvanı, Banka, Aylık Faiz, Açıklama, Özel Kod-1, Özel Kod-2 ve Toplam 
sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır. 
 
 
CS.3.1.3.2.   Müşteri Senet Çıkış Bordro Listesi 
 
Müşteri senet çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. 
Aynı Senet Giriş Bordro Listesi gibi çalışır. 
 
 
CS.3.1.3.3.   Müşteri Senet Diğer Đşlemler Bordro Listesi 
 
Müşteri senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği 
bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde 
geçerli olan ĐŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre liste 
alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır: 
 
 



 

 

ET - Elden Tahsil 
PI - Portföye Đade 
PPI - Portföye Protestolu Đade 
PMI - Portföyden Müşteriye Đade 
PMDI - Portföyden Müşteriye Dekontsuz Đade 
ST - Senet Tahsil 
MI - Muhtelif işlemler 
 
 
CS.3.1.4.   Firma Senet Bordrosu 
 
Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu 
bölüm de kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LĐSTESĐ ve SENET DĐĞER ĐŞLEMLER 
BORDRO LĐSTESĐ olarak iki bölümde yer alır. 
 
 
CS.3.1.4.1.   Firma Senet Çıkış Bordro Listesi 
 
Firma senet çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. 
Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma 
senet çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda Đşlem Tarihi, Bordro No, Satıcı/Müşteri Kodu, 
Ünvanı, Banka, Aylık Faiz, Açıklama, Özel Kod-1, Özel Kod-2 ve Toplam sahalarına 
göre listeleme aralığı tanımlanır. 
 
 
CS.3.1.4.2.   Firma Senet Diğer Đşlemler Bordro Listesi 
 
Firma senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği 
bölümdür. Aynı çıkış bordro listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan 
ĐŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. 
Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Senet Tahsil kodudur. 
 
 
CS.3.2.   Çek/Senet Listesi 
 
Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi alınır. Detaylı bir listeleme 
aralıkları ekranından geçerek herhangi bir pozisyon itibarı ile müşteri veya firma 
çek/senet listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini ekrandan veya yazıcıdan 
alma imkanı elde edilmektedir (PORTFÖY, A Bankasına verilen senetler, PĐADE gibi). 
Aynı ekranda ĐŞLEM TARĐHĐ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre yardımı ile iki 
işlem tarihi arası çek/senet listesi alabilirsiniz (Şekil 7). 
 



 

 
 

Şekil 2 
 
-Đşlem tarihlerinin ikisi de boş geçilerek pozisyonu belirtilmişse, listeleme aralıklarına 
bağlı olarak sadece pozisyona ait tüm çek ve senetler listelenir. 
 
-Đşlem tarihlerinin birincisi ile birlikte pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı 
olarak belirtilen pozisyona ait ilgili işlem tarihinde belirtilen tarihteki pozisyonuna göre 
çek/senetler listelenir. 
 
-Đşlem tarihlerinin ikisiyle beraber pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak 
belirtilen pozisyona ait iki işlem tarihi arasındaki istenen bir işlemi gören çek ve senetler 
listelenir. 
 
Listeleme aralıklarındaki POZĐSYON sahasını doldururken Shift+F5-POZĐSYONLAR 
tuşuna basarak çek veya senetlere ait SERVĐS bölümünde tanımlanan pozisyonları 
pencere içinde görebilirsiniz. Bu saha istenilen pozisyona göre liste almak için kullanılır. 
F6-CARĐ KART LĐSTESĐ seçeneği ile cari kart listelerini pencere içinde görebilir istenilen 
kodu Enter tuşu ile ekrana çağırabilirsiniz. 
 
SIRALAMA sahasını kullanarak listeyi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Bu sahadaki 
karakterlerin anlamı şöyledir: 
 
G : Müşteri Ç/S giriş, Firma Ç/S tanzim tarihi 
V : Vade 
A : Artan Ç/S tutarı 
D : Azalan Ç/S tutarı 
K : Müşteri Ç/S veren kodu, Firma Ç/S verilen kodu 
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı, Firma Ç/S verilen ünvanı 
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu, Firma Ç/S Verildiği Banka 
 



 

 

 
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile döküme alınacak sahaların boyları belirlenir. Saha Boyu “0” 
olarak verilirse ilgili değer listede yer almaz. Saha boylarının tümünün “0” olması 
durumunda ise program dökümü hazır formatta yapar. Bu durumda listeleme aralığının 
sağ altında bulunan LĐSTE TĐPĐ: [DETAY/ÖZET] parametresine bağlı olarak raporun 
şekli değişir. 
 
Ekrana alınan saha boylu raporlarda dökümün tamamı ekranda görünmüyorsa sağ ve 
sol ok tuşları yardımıyla ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. 
 
Çek/senet listeleri istenirse F5-EXCEL tuşu yardımıyla EXCEL programının okuyacağı 
şekilde “*.xls” dosyası şeklinde hazırlanabilir. 
 
 
CS.3.3.   Reeskont Raporu 
 
Bilindiği üzere müşteri çek/senetleri belirli vadelerde ödenecek meblağları temsil 
etmekte, bulunulan gün ile vade arasındaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden 
değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır. Belirli bir 
gündeki reel değerin analizi şeklinde de tanımlanabilecek söz konusu bilgi bu bölümde 
istenilen çek/senetleri kapsayacak bir reeskont raporu şeklinde alınabilmektedir. Bu 
ekranda bulunan HESAPLAMA TARĐHĐ parametresi reeskont hesaplamalarında baz 
olarak alınır. 
 
 
CS.3.4.   Yaşlandırma Raporu 
 
YAŞLANDIRMA RAPORU, sisteme kaydedilmiş müşteri çek/senetleri arasında vadesi 
geçenleri belirli periyodlar altında gruplayarak yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme 
aralıkları ekranında yaşlandırma periyodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu 
günler arasında kalan çek/senetlerin yaşlandırma raporları alınır. Programda 30, 60, 90 
günler default olarak tanımlanmıştır. Đstenirse listeleme aralıkları doldurulurken 
yaşlandırma periyodları değiştirilebilir. 
 
 
CS.3.5.   Ödeme Raporu 
 
Bu rapor tamamen yaşlandırma raporuna benzer bir mantıkla çalışmakta ancak 
yaşlandırma raporunun geçmişe yönelik olmasına karşın ÖDEME RAPORU ileriye 
yönelik çalışmaktadır. Listeleme aralıklarında ödeme periyoduna istenilen günleri vererek 
listeleme yapabilirsiniz. 
 
 
CS.4.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün 
Alt-Bölümlerine bakalım. 
 



 

 
CS.4.1.    Devir Đşlemleri 
 
Bu bölümde program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan 
hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır. Bu bölüm 
kendi içinde MÜŞTERĐ ÇEK/SENET DEVĐR ĐŞLEMĐ ve FĐRMA ÇEK/SENET DEVĐR 
ĐŞLEMĐ bölümlerine ayrılır. Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRĐ/SENET KARTI 
DEVRĐ/ÇEK BORDRO DEVRĐ/SENET BORDRO DEVRĐ Alt-Bölümlerine ayrılırlar. 
 
Çek/senet devir işlemleri bölümlerine girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak 
çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir. Her pozisyonun yanında bir de 
VADE hanesi bulunur. Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet 
pozisyonları tek tek belirtilir. Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar F2-KAYIT 
tuşuna basıldığında tamamen silinir. Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse 
ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir. Bu 
yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz. 
Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o 
tarihten önceki bordrolar silinir. 
 
 
CS.4.2.    Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA 
YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-
Bölümleri inceleyelim. 
 
 
CS.4.2.1.   Yeniden Đndeksleme 
 
Data dosyalarındaki (“*.dat” dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır 
(“*.ind” dosyaları). Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili 
parametreler işaretlenerek belirlenir. Ekranın en altında bulunan “DOSYA KISALTMA 
ĐŞLEMĐ: [E/H]” parametresine ‘E’ verilirse program işlem öncesinde dosyadaki boşlukları 
ayıklayarak dosyayı kısaltır. 
 
Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini 
almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara 
sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan 
alınarak tekrarlanmalıdır. 
 
 
CS.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölümde çek/senet kayıt sayısı, toplam sabit disk kapasitesi, çek/senet dosyalarının 
kapladığı toplam alan, dosyalardaki boş alan ve sabit diskte kullanılabilecek boş alan 
rakamları ekranda görüntülenir. 
 
 



 

 

CS.4.2.3.   Yeni Dosya 
 
Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır. Kendi içinde bölümlere ayrılır. Her bölüm 
kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar. Bu yüzden bu bölümün bilinçli 
olarak kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir. 
 
 
CS.4.2.4.   Çek/Senet Numaralama 
 
Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları 
kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır. Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılır. 
 
 
CS.4.3.   Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERĐ Ç/S SABĐT TANIMLARI, FĐRMA Ç/S SABĐT 
TANIMLARI ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır. 
 
 
CS.4.3.1.   Müşteri/Firma Ç/S Sabit Tanımları 
 
Bu bölümler de kendi içinde PARAMETRELER, ÇEK SAHA BOYLARI ve SENET SAHA 
BOYLARI olmak üzere üç bölümde yer alır. 
 
 
CS.4.3.1.1.   Parametreler 
 
Bu bölümde çek/senet kayıt işlemlerinde kullanılan muhtelif parametreler yer alır 
 
Vade Farkı Oranı  
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı 
olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır. 
 
Vade Farkı Süresi 
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak 
amacıyla bu parametre kullanılır. Bu parametreye “A” yazılırsa program vade 
değerlendirmesini aylık, “Y” yazılırsa yıllık işleme alır. 
 
Vade Farkı Tipi 
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır. Vade tipleri aşağıda 
olduğu gibi hesaplanır. 
 
 B-Basit Faiz   : y=x*c*n 
 L-Bileşik Faiz : y=x* (1+c)**n-x 
 O-Karma Faiz   : y=x/ (1-n*c)-x 
 G-Geri Faiz    : y=x-x/ (1+n*c) 
 



 

x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -
:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma 
 
Vade Farkı Tarzı 
Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için 
ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün 
çeklerin ağırlıklı ortalama vade tarihi ve toplam tutar kullanılarak vade farkı hesaplanır 
 
Yıllık Gün Sayısı 
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır. Bu haneye 
360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir. 
 
Muhasebe Kaydı Yap 
Çek/Senet programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "Muhasebe Bağlantısı 
Yapmak Đstiyor musunuz?" sorusunun çıkması için "S", sormadan muhasebe 
entegrasyonu yapması için "E", entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır. 
 
Portföy No Kontrolü 
Bu haneye “E” denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar 
kullanılması önlenir. 
 
Fatura Kapama 
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye “E” yazılır. 
 
Ent.Dosya Seçimi 
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt 
sırasında seçilmesini sağlar. Bu parametrede “E” seçilirse kayıt öncesinde bir çerçeve 
içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, “H” seçilirse daha önceden olduğu 
gibi "entegre.dat" dosyası kullanılır. 
 
Ekranda Çerçeve 
Bu parametreye “E” yazılırsa çek veya senet fişi giriş ekranında çerçeve çıkar, “H” 
yazılırsa çıkmaz. Bu parametre sadece ekran için geçerlidir, yazıcı için kullanılmaz. 
 
Dizayn Seçimi 
Bu parametreye “E” yazılırsa hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn 
dosyaları arasından seçim yapılabilir, “H” yazılırsa program tarafından belirlenmiş olan 
dosyalar kullanılır. 
 
Portföy No 
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir. 
 
Giri ş Bordro No 
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir. 
 
Çıkış Bordro No 
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir. 
 



 

 

Diğer Bordro No 
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir. 
 
Eksik Pul 
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir. 
 
Onay Tarihi 
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik 
olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 
 
Döviz Sahası 
Bu sahaya “E” verilirse müşteri senet giriş/çıkış/diğer işlemler kısımlarında ekrana gelen 
ŞEHĐR sahasının tipi ve boyu döviz olarak değiştirilir, böylece kullanıcı senet tutarını 
hem TL ve hem de döviz olarak girebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta 
döviz toplamı bastırılabilir. 
 
 
CS.4.3.1.2.   Müşteri Çek Saha Boyları 
 
Bu bölümde müşteri çek giriş, çıkış ve diğer işlemlere ait saha boyları yer alır. Bu 
ekrandan istenilen sahanın boyu uzatılır, kısaltılır veya saha boş bırakılarak ekranda 
çıkmaması sağlanabilir. Yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. 
 
 
CS.4.3.1.3.   Müşteri Senet Saha Boyları 
 
Müşteri senet giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinde kullanılan sahaları ekrandan 
kaldırmak, ekrana koymak veya saha boylarını istenilen boyda tanımlamak için bu bölüm 
kullanılır. Ekranda çıkması istenmeyen sahaların boyu “0” olmalıdır. 
 
 
CS.4.3.1.4.   Firma Çek Saha Boyları 
 
Bu bölümde firma çek çıkış ve diğer işlemlere ait saha boyları yer alır. Bu ekrandan 
istenilen sahanın boyu uzatılır, kısaltılır veya saha boş bırakılarak ekranda çıkmaması 
sağlanabilir. Yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. 
 
 
CS.4.3.1.5.   Firma Senet Saha Boyları 
 
Firma senet çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde kullanılan sahaları ekrandan kaldırmak, 
ekrana koymak veya saha boylarını istenilen boyda tanımlamak için bu bölüm kullanılır. 
Ekranda çıkması istenmeyen sahaların boyu “0” verilir. 
 
CS.4.3.2.   Banka Transfer Tanımları 
 
Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen 
bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır. 



 

Banka No/Banka Adı 
Bu sahalara banka no ve adı yazılır. Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI, 02-MNG 
BANK, 03-TEB, 04-DIŞBANK tanımlanabilir.  
 
Banka Kodu 
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır. 
 
Şube Kodu 
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır. 
 
Hesap No 
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır. 
 
Çek No 
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır. 
 
Sorumlu 
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir. 
 
Açıklamalar 
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir. 
 
Transfer Đşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Li ste Kıstasları 
Bu sahalara bankaya dosya yollama (giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma 
(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve F7-DOSYA LĐSTESĐ tuşuna 
basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır. Kullanıcı 
isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir. Đşlem sırasında bu ibareler 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir. 
 
$Y : 4 haneli yıl   YYYY   Örnek:1999 
$y : 2 haneli yıl   YY     Örnek:99 
$M : 2 haneli ay    AA     Örnek:08 
$D : 2 haneli gün   GG     Örnek:26 
 
Örnek: Dosya Adı olarak “MN$y$M$D.txt” verilirse program bunu “MN990826.txt” olarak 
alır. Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır. 
 
En Son Transfer Đşleminin Yapıldı ğı Tarih-No 
Bu sahalara en son transfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik 
olarak gelir. Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir. 
 
F2 tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir. F6 tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka 
listesi ekrana gelir. PgDn tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir. 
 



 

 

ETA: ĐRSAL ĐYE, irsaliyeleştirme işlemlerini bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak 
bir program modülüdür. ETA:ĐRSALĐYE, ETA:ENTEGRE program modüllerinden biri olup 
temelde ETA:FATURA program modülü ile birlikte kullanılır. ETA:ĐRSALĐYE'nin genel 
yapısı ve kullanılış tarzı tamamen ETA:FATURA program modülüne paralel olup, 
Đirsaliye kullanılmadan önce Fatura programının incelenmiş ve kullanımın öğrenilmiş 
olması gereklidir. 
 
 
ETA:ĐRSALĐYE modülü ile birlikte ETA:DEPO modülü de kullanılıyorsa, Đrsaliye 
programına girildiğinde DEPO programında tanımlanan ANA DEPO ekrana gelir, 
istenirse F6-DEPO LĐSTESĐ tuşu kullanılarak ana depo değiştirilebilir. 
 
ETA:ĐRSALĐYE programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-ĐRSAL ĐYE, irsaliye işlemleri, 
 
F4-RAPORLAR , irsaliye sisteminizle ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, irsaliye sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:ĐRSALĐYE programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
IR.1.   Đrsaliye 
 
Bu bölümde alış veya satış irsaliyeleri düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak 
ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş irsaliyeler üzerinde tadilat veya iptal işlemleri 
yapacaksınız. 
 
ETA:ĐRSALĐYE, ETA:ENTEGRE Ticari Program dizisinin bir modülü olduğundan, kendi 
dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde Stok-Cari ve 
Fatura program modülleri ile "Entegre" çalışma özelliğine sahiptir. Söz konusu program 
modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden Đrsaliye programı ile kullanılabilir. 
Burada kastedilen direkt entegrasyon olup, ara dosyalar, ara dosyaların veya kısıtlı 
bilgilerin transferi ya da irsaliyeleştirme sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari (satış) 
sistemleri söz konusu değildir. direkt entegrasyon kayıt aşamasında avantajlara sahip 
olduğu gibi, tadilat veya iptal işlemlerine de olanak tanımaktadır. 
 
Stok, Cari ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program birimleri olup, 
irsaliyenin kayıt edilmesi sonucunda sadece stok kartı ve hareketlerine işlenir. Ardından 
irsaliyenin faturalaştırılması halinde hem cari kart ve hareketlerine işlenir hem de 
kullanıcının isteğine bağlı olarak muhasebe entegrasyonu sağlanır. Söz gelişi herhangi 
bir irsaliye kullanıcının inisiyatifi doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte ilgili 
bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde edilebilmektedir. Aynı irsaliye dahilinde 
bazı irsaliye kalemlerinin stoğa bağlanması, bazılarının ise irsaliye dosyaları ile kısıtlı 
kalması olanağı sağlanmaktadır. 
 



 

IR.1.1.   Yeni Đrsaliye 
 
Bu bölüme girdiğinizde ekrana irsaliye tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir (Şekil 
1). Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip Enter tuşuna basarak yeni 
irsaliye ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız irsaliye tipinin üzerinde 
olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan ĐRSALĐYE 
TĐPĐ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz. 
 
Đrsaliye girişi fatura girişi ile bire bir aynı şekilde yapılır. Sisteme kayıt yapılan bir irsaliye 
ister hemen, ister daha sonra eski irsaliye olarak çağrılarak faturalaştırılabilir. Bunun için 
F5-FATURALA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman bir çerçeve içinde kesilecek 
faturanın tarih ve numarasını girmeye olanak sağlamak üzere yeni bir ekran gelir (Şekil 
1). 
 

 
 

Şekil 1 
 
Burada istenilen tarih ve numara belirtilecek F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuyla faturalama 
işlemine başlanır. Đstenirse FATURA NO boş bırakılarak Fatura programının SERVĐS 
bölümünde tanımlı bulunan fatura numarasının otomatik olarak gelmesi sağlanabilir. 
Đrsaliye programı SERVĐS bölümünde bulunan "Muhasebe Kaydı Yapılacak mı?" 
sorusuna bağlı olarak kendiliğinden veya seçenekli olarak entegre muhasebe fişi de 
kesilir. 
 
Đrsaliye ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve 
söz konusu entegre kayıtlar irsaliye kayıt edildiğinde stok dosyalarına, irsaliye 
faturalaştırıldığında cari dosyalarına intikal eder. Đrsaliye tadil edildiğinde, ayrıca Fatura 
modülünden de ilgili irsaliyenin faturası aynı şekilde düzeltilmelidir. Đrsaliye iptal 
edildiğinde faturanın da iptal edilmesi gereklidir. 
 



 

 

Đrsaliye giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile irsaliye 
yazıcıdan alınır.  
 
 
IR.1.2.   Eski Đrsaliye 
 
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir irsaliyeye bu bölümden ulaşabilirsiniz.  
 
 
IR.1.3.   Toplu Đşlemler 
 
Đrsaliyelerin toplu olarak faturalaştırılması ve basılması işlemlerinin yapıldığı bölümdür. 
Kendi içinde TOPLU FATURALAMA, TOPLU ĐRSALĐYE ve TOPLU ĐRSALĐYE BASIMI 
olmak üzere üç bölümden oluşur. 
 
 
IR.1.3.1.   Toplu Faturalama 
 
Faturalaşmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak faturalaşması için bu bölüm 
kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Đrsaliye No, 
Vadesi, Genel Toplam, Đ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri 
faturalaştırabilirsiniz.  
 
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu 
parametreler doğrultusunda da bastırabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana irsaliye 
işlem parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir. 
 
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz irsaliye tipini seçerek sadece o tipe ait irsaliyeleri toplu 
olarak faturalaştırabilirsiniz. Đrsaliye tipini belirtirken F6-ĐRSALĐYE TĐPĐ tuşu ile ekrana 
gelen tip listesinden de seçim yapabilirsiniz. 
 
Ayrıca toplu fatura bastırma işlemini Alış/Satış, Normal/Đade/Üretim, Açık/Kapalı, 
Basılan/Basılmayan, Muhasebeleşen/Muhasebeleşmeyen, Normal/KDV Tevkifatlı, 
Normal/Đptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede F3-ĐLK 
DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur. 
 
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F2-FATURALAMA tuşu ile belirtilen aralıktaki 
irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Toplu faturalama işlemine 
başladığınızda oluşturulacak faturalara yazılacak fatura tarihinin girilmesi için ekranda bir 
pencere açılır. Bu pencerede fatura tarihi girildikten sonra F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile 
devam edilir. Ardından "Đrsaliyeleri Onaylamak Đstiyor musunuz?" mesajına “E” 
denildiğinde faturalaşacak irsaliyeler ekrana gelir. Sonra "Faturaları Tadil Etmek Đstiyor 
musunuz?" mesajı gelecektir. Bu mesaja da “Evet” cevabı verilirse oluşan faturaların 
üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan faturalar aynı zamanda 
yazdırılmak istenirse "Faturaları Yazdırmak Đstiyor musunuz?" mesajına “E” denir. Son 
olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan default yazıcının 
kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja “H” denirse yazıcı tanımlarında bulunan 
diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçimi buradan yapılacaktır. 



 

 
IR.1.3.2.   Toplu Đrsaliye 
 
Faturalaşmamış olan cari kartlarına ait birden fazla irsaliyeyi bir faturada toplayarak 
faturalaştırma için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Đrsaliye No, 
Đrsaliye Özel Kodu, ayrıca irsaliyesi faturalaşacak Başlangıç ve Bitiş Satıcı/Müşteri Kodu 
girilerek listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri faturalaştırabilirsiniz. 
 
Eğer SATIRLARI TOPLA parametresine “E” yazılırsa aynı stok koduna sahip irsaliye 
kalemlerini toplayarak bir satırda yazılmasını sağlar, “H” yazılırsa toplama işlemi 
yapılmaz, her irsaliye kalemi alt alta yazılır. 
 
CĐNSE GÖRE TASNĐF seçeneğine “E” denmesi durumunda satır toplama işlemi 
sırasında stok kodu yerine stok cinsi kullanılır.  
 
FĐYATLARI ĐŞLE parametresine “E” verilirse oluşan toplu irsaliyeye girilen fiyatlar 
toplama alınan irsaliyelerin fiyat hanelerine işlenir. Bu işlem bilhassa irsaliyelerin 
kaydedilmesi esnasında fiyatların belli olmaması, fakat faturalama esnasında belli olması 
durumunda kullanılır. Fiyatların sonradan girilmesi ve otomatik olarak irsaliyelere 
yansıtılması işlemi irsaliye üstünde bulunan iskonto, KDV ve diğer birtakım bilgileri de 
değiştireceğinden oldukça dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.  
 
FĐYATI OLANLAR parametresi bir üst maddede anlatılan fiyat belirleme işleminin sadece 
fiyatı olmayan kalemlere mi yoksa tüm kalemlere mi yapılacağını belirler. 
 
Ayrıca bu ekranda da F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu 
parametreler doğrultusunda faturalaştırabilirsiniz.  
 
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F2-FATURALAMA ĐŞLEMĐ tuşu ile belirtilen 
aralıktaki irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Faturalama işlemine 
başlandığında "Cari Hesap Kodlarını Onaylamak Đstiyor musunuz?" mesajı ile 
karşılaşılacaktır. Bu mesaja “Evet” yazıldığında istenilen cari hesap koduna ait irsaliyeler 
faturalaştırılabilir. Ardından gelecek olan "Đrsaliyeleri Onaylamak Đstiyor musunuz?" 
mesajına “Evet” yazıldığında faturalaşacak irsaliyelerin ekrana gelmesi sağlanır. Sonra 
"Faturaları Tadil Etmek Đstiyor Musunuz?" mesajı gelecektir, bu mesaja da “Evet” 
yazılırsa oluşan faturaların üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan 
faturalar aynı zamanda yazdırılmak istenirse "Faturaları Yazdırmak Đstiyor Musunuz?" 
mesajına “Evet” yazılır. Son olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan 
default yazıcının kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja “Hayır” yazılırsa yazıcı 
tanımlarında bulunan diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçim buradan 
yapılacaktır. 
 
 
IR.1.3.3.   Toplu Đrsaliye Basımı 
 
Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak yazıcıdan 
alınması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı 
Kodu, Ünvanı, Đrsaliye No, Vadesi, Genel Toplam, Đ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre 



 

 

irsaliyeleri yazıcıdan alabilirsiniz. Ayrıca F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak 
irsaliyelerinizi bu parametreler doğrultusunda da toplu olarak bastırabilirsiniz. Listeleme 
aralığı belirtildikten sonra F4-TOPLU ĐRSALĐYE BASIMI tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz.  
 
 
IR.2.   Raporlar 
 
Bu bölümde irsaliye, irsaliye kalemleri ve KDV ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme 
seçenekleri yer almaktadır. Bu raporlar fatura raporları ile benzerlik göstermektedir. 
 





 

 

ETA:S ĐPARĐŞ, satış öncesi siparişleri takip etmenize imkan tanıyacak bir program 
modülüdür. ETA:SĐPARĐŞ programı entegre çalıştığından ETA:STOK programında 
tanımlanmış olan stoklar, ETA:CARĐ programında tanımlanmış olan müşteri/satıcı 
kayıtları, fatura, irsaliye, hesap planı ve fiş dosyaları (kullanılan programlara bağlı olarak) 
ile birlikte çalışacaktır. Ayrıca eğer kayıtlar sırasında fatura, irsaliye veya irsaliyeden 
fatura bastırılacaksa ilgili dizayn dosyaları da şirket veri dosyalarının yanında 
bulunmalıdır. Programda kullanılacak dosyalar “siparis.ind”, “siparis.dat” ve 
“siphar.dat”dır. Sipariş form basımı için “siparis.for” dosyası kullanılır. 
 
ETA:SĐPARĐŞ yukarıda bahsedilen sipariş işlemlerini bilgisayarda gerçekleştirebildiği gibi 
sipariş sonucu oluşan kayıtların takibi ve analizi imkanlarını da içermektedir. 
 
ETA:SĐPARĐŞ programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-SĐPARĐŞLER, alış ve satış siparişleri ile ilgili işlemler, 
 
F4-RAPORLAR , sipariş kalemleri listeleri ve analizleri, 
 
F5-SERVĐS, sipariş sisteminizle ilgili devir ve bakım işlemleri şeklindedir. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için F2, F4, F5 tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi 
ETA:SĐPARĐŞ programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
SI.1.   Siparişler 
 
Bu bölüm yardımıyla alış/satış siparişleri düzenleyebilir, yazıcıda yazdırabilir ya da 
gerektiğinde daha önceden kaydedilmiş siparişler üzerinde tadilat yapabilirsiniz. 
Đsterseniz siparişleri tek tek veya toplu halde fatura/irsaliye şeklinde teslimat işlemine tabi 
tutabilirsiniz. 
 
ETA:SĐPARĐŞ, ETA:ENTEGRE Ticari Program dizisinin bir modülü olduğundan, kendi 
dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde Stok-Cari-Đrsaliye-
Fatura ve Muhasebe program modülleri ile "entegre" çalışma özelliğine sahiptir. Söz 
konusu program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden Sipariş modülü 
ile kullanılabilir. Burada kastedilen direkt entegrasyon olup, ara dosyalar, ara dosyaların 
veya kısıtlı bilgilerin transferi, ya da sipariş sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari sistemleri 
söz konusu değildir. direkt entegrasyon kayıt aşamasında avantajlara sahip olduğu gibi, 
tadilat veya iptal işlemlerine de imkan tanımaktadır. 
 
Stok-Cari-Đrsaliye-Fatura ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program 
birimleri olup, Sipariş programından bir sipariş kesildiğinde sipariş dosyalarına kayıt 
yapar. Ancak siparişten irsaliye ve/veya faturalaştırma yapıldığında bu programların 
kullandığı dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır. Bunun pratik sonucu olarak stokta kayıtlı 
olan veya olmayan, ayrıca cari hesap sisteminde kayıtlı olan veya olmayan 
mal/müşteriler itibarı ile aynı sipariş dahilinde işlem yapılabilmektedir. 
 



 

Sipariş programı aynı serbestlik ve esneklik dahilinde irsaliye ve faturalaştırma 
sonucunda Muhasebe modülü ile de entegre kullanılabilmektedir. 
 
 
SI.1.1.   Yeni Sipariş 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza sipariş tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir (Şekil 
1). Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip Enter tuşuna basarak yeni 
sipariş ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız sipariş tipinin üzerinde 
olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan SĐPARĐŞ 
TĐPĐ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz. 
 

 
 

Şekil 1 
 
Sipariş ekranında çalışırken SERVĐS bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN 
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde siparişin her iki yüzünün tek bir ekranda 
görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda siparişin 1.yüzü biraz yukarı çekilerek daha 
önce 15 satır olan sipariş ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile elde edilen boşluğa 
toplam 5 satır halinde siparişin arka yüzü basılacaktır. CTRL-F (CTRL tuşu ile beraber F 
tuşu) tuşuna basarak kombine veya normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar 
CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran tipine geri dönebilirsiniz. Yine SERVĐS 
bölümünde bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15 
satır arasında otomatik geçiş yapabilirsiniz. Dar ekran konumunda çalışırken ekrana 
çıkmayan sahalar program tarafından boş olarak kabul edilmektedir. Şimdi sipariş 
ekranının nasıl doldurulacağını ve hangi seçeneklere sahip olunduğunu görelim. 
 
Cari Hesap Kodu-Ünvanı 
Bu iki hane üzerinden Cari programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile 
bağlantı yapılır. Sipariş programı çalıştırıldığında kayıt ortamında cari dosyalarının varlığı 



 

 

kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya entegre kayıt imkanı sağlar. 
Eğer cari dosya içinde verilen CARĐ HESAP KODU veya ÜNVANI yoksa "Cari Kartı 
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?" uyarısı ekrana gelecektir. “E” tuşuna 
bastığınızda ekrana bir pencere çıkarak cari kart bilgilerinin girilmesine imkan 
tanıyacaktır. Bu ekrandaki bilgileri girerken F6-HESAP LĐSTESĐ tuşuna basıldığında 
ekrana çıkan hesap listesi yardımıyla muhasebe kodu olarak hangi kodun yazılması 
gerektiğini bulabilirsiniz. Cari kart tanımlamalarını yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna 
bastığınızda ekrana bir pencere daha çıkacak ve açılış devir değerlerinin girilmesini 
isteyecektir. Eğer ilk defa bu cari kart ile çalışılıyorsa ekran boş bırakılarak F2-KAYDA 
DEVAM tuşu ile kayıt işlemine devam edilir, muhasebe kodu belirtilmişse bir çerçeve 
içinde bu cari karta ait satıcı veya müşteri hesaplarını girmek için yeni bir ekran gelir. 
Hesap açılması istenmiyorsa ESC tuşu ile, isteniyorsa F2 tuşu ile işleme devam edilir. 
Böylece sipariş keserken tekrar cari kart modülüne dönüp yeni kart tanımlamanıza ve 
muhasebe programından da yeni hesap açmanıza gerek kalmadan entegre olarak cari 
kart açma işlemi tamamlanmış olur. Eğer "Cari Kartı Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor 
musunuz?" mesajına "H" cevabı verilirse veya cari dosyalar sistem tarafından 
bulunamazsa veya cari dosyalarına kayıt yapılmaması gerekiyorsa bu bilgiler sadece 
sipariş dosyalarında saklanacaktır. 
 
Cari ile entegre çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen Cari 
programında olduğu gibi (arzu edilirse özel karakterler kullanılarak) arama yapabilirsiniz. 
Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa başlık ekranının ilgili bölümleri 
otomatik olarak doldurulur ve sipariş ile ilgili bilgiler cari dosyalarına aktarılır. KOD veya 
ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup 
bulunamaması durumlarına bağlı olarak cari ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da 
bağlantısız işlem yapılır. 
 
Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği 
ile elde edilen kart listesidir. Alt-Menüdeki F6-KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında 
ekranda bir pencere çıkacak ve kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz 
sorulacaktır. Enter tuşuna basarak geçerseniz ilk cari karttan başlayarak liste verilecektir. 
Başlangıç cari kodu vererek geçerseniz, verdiğiniz koddan başlanarak cari kart listesi 
verilecektir. Yıldız (*) tuşuna basarak bir dizi harf verirseniz ünvanı verdiğiniz harf dizisi 
ile başlayan cari kartlarınız listelenecektir. Ekranda görüntülenen kartlardan herhangi 
birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile aşağı/yukarı hareket ettirip arzu edilen cari 
kaleminin üzerine gelince Enter tuşuna basmak gerekmektedir. 
 
F7-SĐPARĐŞ LĐSTESĐ tuşunu kullanarak, sipariş cinsini belirttikten sonra alış veya satış 
siparişlerinizin listesini ekrandan alabilirsiniz. Sipariş cinsini belirtip Enter tuşuna basınca 
ekrana TESLĐM EDĐLEN SĐPARĐŞLER seçeneği gelir, “H” seçildiğinde daha önceden 
teslim edilmiş yani teslimatı tamamlanmış siparişler listede yer almaz, “E” seçildiğinde 
ise tüm siparişler listelenir. 
 
Söz konusu KOD ve ÜNVAN hanelerinden belli bir cari hesapla bağlantı sağlandıktan 
sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu ilgili cari hesap ile ilgili detaylı bilgi görüntüleyecektir. 
 
Sipari ş No 
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi entegre çalışma durumunda diğer program 
modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır. SERVĐS bölümünde ilgili ön 



 

tanım verilirse Sipariş modülü her yeni sipariş kaydında otomatik bir no verme özelliğine 
sahiptir. Bu opsiyonun çalışma tarzı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde 
EVRAK NO başlığı altında bulabilirsiniz. 
 
Sipari ş Tarihi 
Sipariş ekranına girerken sipariş tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi 
karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için 
ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. 
 
SERVĐS bölümünde göreceğimiz üzere sipariş dosyaları zaman zaman devredilecektir. 
Sipariş tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca 
entegre çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt 
yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, Sipariş programından kesilecek 
bir faturanın tarihi cari hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce 
olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura tarihi ile ilgili ay 
dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir. 
 
Termin Tarihi 
Bu sahaya siparişin ne zaman teslim edileceğini gösteren tarih yazılır. Burada verilen 
tarih sipariş tarihinden ileri olmalıdır. Termin tarihi ayrıca kalemler bölümünde her kalem 
için ayrı ayrı da tanımlanabilir. Kalemler bölümünde termin tarihi girilmezse ön yüzdeki 
tarih kullanılır. 
 
Teslim Tarihi 
Siparişin teslim edildiği tarih yazılır. Teslim tarihi ayrıca kalemler bölümünde her kalem 
için ayrı ayrı da tanımlanabilir. Kalemler bölümünde teslim tarihi girilmezse ön yüzdeki 
tarih kullanılır. 
 
Teslim Edildi mi? 
Bu saha siparişte bulunan tüm kalemler teslim edildiği zaman “E” olur, aksi takdirde “H” 
veya boş olur. Her sipariş kalemi içinde bu saha mevcut olup o kalemin tamamen teslim 
edilip edilmediğini gösterir. 
 
Normal çalışmada sadece termin tarihleri sipariş alımı sırasında belirtilir. Teslim tarihleri 
ve teslim haneleri fatura ve irsaliye kesme işlemleri sırasında kendiliğinden doldurulur. 
 
KDV Dahil 
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV sipariş tutarı üzerinden hesaplanarak sipariş tutarına KDV 
dahil edilir, "E" yazıldığında KDV sipariş tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine 
yazılır. 
 
Açıklamalar 
Sipariş girişi sırasında sipariş hakkında herhangi bir not veya bilgi yazılması için 
kullanılır. Bunlardan birincisi ENTEGRE çalışma durumunda stok, cari, fatura ve irsaliye 
dosyalarına da aktarılır. 
 
Sipari ş Özel Kodu 
Sipariş dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif imkanı veren bir koddur. Özel kodların 
kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. 



 

 

Stok Har. Özel Kodu 
Stok ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. 
Stok ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile sipariş kalemlerinin tasnif 
edilmesi imkanı mevcuttur. 
 
Cari Har. Özel Kodu 
Cari ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek koddur. Cari ile entegre 
çalışılması durumunda cariden siparişle ilgili analiz yapılabilmesi imkanını verir. 
 
Sipari ş Toplamı 
Bu ve bundan sonraki haneler sipariş genel toplamının hesaplanması için kullanılır. 
TOPLAM hanesinin altında sipariş toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu 
hanelerin başlık tanımları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının 
ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, Muhtelif-1, Muhtelif-2 gibi haneler kullanıcının 
arzusuna uygun Ambalaj, Nakliye vb. gibi ibarelerle Servis/Sabit Tanımlar/Saha 
Başlıkları bölümünden isteğe göre değiştirilebilir. 
 
Sipariş tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi sipariş 
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra sipariş 
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı 
kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza 
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı yer 
almaktadır. Sipariş ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.  
 
Genel toplamdan sonra küsurat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI ĐSKONTOSU 
sağlanmıştır. Bu hane aynı zamanda devletin bazı ürünler için uyguladığı Devlet 
Destekleme Primini (DDP) hesaba katabilmek amacıyla kullanılır. Üründe kilo başına 
(veya birim başına) uygulanan DDP tutarı makbuz kalemleri giriş ekranında bulunan 
AÇIKLAMA hanesine köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; "[500]", DDP 
uygulanacak tüm ürünler için bu işlem yapıldıktan sonra makbuzun ön yüzünde bulunan 
DDP sahasına gidilir. Bu sahanın üzerindeyken sırayla "*" ve ENTER tuşlarına basılır. 
Bu işlem sonunda program her satır için köşeli parantez içinde yazılan birim DDP ile aynı 
satırda yazılan miktarı çarparak elde edilen rakamları toplar ve ekranın ön yüzünde 
bulunan DDP sahasına yazar (Bu sahanın özelliği ürün alımından oluşan KDV matrahını 
ve tutarını etkilememesidir). Böylece DDP hesabı tamamlanmış olur. 
 
Ref.No 
Sisteme girilen her siparişe verilen özel bir referans numarası olup seri olarak sipariş 
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir. 
 
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında 
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri 
değiştirmeniz istenecektir. 
 
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra "PgDn" ya da alt ok tuşları ile sipariş kalemleri 
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan sipariş kalemleri üzerinde, "PgUp", 
"PgDn", "Ctrl-Home", "Ctrl-End", "Home", "End", "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sağ ok", "Ctrl-sol 
ok", "Ctrl-Y", "Ctrl-Z" tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada 
listesini verdiğimiz kontrol tuşlarının fonksiyonlarını bir deneme sipariş üzerinde çalışarak 



 

öğrenebilirsiniz. Tuşların fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine 
sipariş ekranının kullanımını kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan sipariş kalemi 
sıra no'su ekranın sağ alt köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir. 
 
Kalemler kısmı dosyadan okutularak doldurulmak istenirse CTRL+F9 tuşu kullanılır. Bu 
konuda detaylı bilgi Servis/Sabit Tanımlar/Bağlantı Dosyaları bölümünde verilmiştir. 
Ctrl+F9 tuşuna basılarak dosyadan bilgi çekildiği zaman bu bilgilerin içinde iskonto 
bilgileri yoksa CTRL+F3 tuşu kullanılır. CTRL+F3 tuşuna basıldığı zaman program cari 
kart ve bütün satırlarda bulunan stok kartlarındaki özel kod 1 sahalarını ve MENÜ 
programında tanımlanan iskonto bilgilerini kullanarak kalem iskontolarını hesaplar ve 
ekrana getirir. 
 
Şimdi sipariş kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım. 
 
Stok Kodu-Cinsi 
Bu sahalardan aynen ETA:CARĐ ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK 
ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu hanelerden "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sol ok", "Ctrl-sağ ok" 
tuşlarını kullanarak geçerseniz stok dosyalarında arama yapılmaz ve ETA:STOK ile 
bağlantı kurulmaz. 
 
Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ 
yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz. 
 
Miktar-Fiyat-Tutar 
MĐKTAR ve FĐYAT hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde 
bulunan kalem itibarı ile STOK bağlantısı yapılmışsa “*” yıldız opsiyonu kullanılabilir. 
Fiyat hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan 
herhangi birini veya *YOA (Yıl Ortalama Alış), *YOS (Yıl Ortalama Satış), *YAO 
(Yürüyen Aritmetik Ortalama), *SA (Son Alış),*SS (Son Satış),*EUA (En Ucuz Alış), 
*EPA (En Pahalı Alış), *EUS (En Ucuz Satış), *EPS (En Pahalı Satış) fiyatlarını ekrana 
getirebilirsiniz. YAO, stoğa her mal girişinde eldeki malın maliyeti ile yeni giren malın 
maliyetinin ortalamasıdır. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok 
kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru 
üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken 
KUR TAKĐBĐ programından günün tarihine göre kur değeri alınarak çevrim yapılacaktır. 
 
Fiyat ve Tutar hanelerinde eğer doğrudan döviz kullanılmak istenirse ilgili sahanın içinde 
iken “**xxx” yazılır. Burada xxx döviz değerini belirtir. Bu durumda program siparişin 
kesildiği cari kartında kayıtlı döviz cinsini ve işlem tarihini kullanarak döviz kurunu bulur, 
yazılan xxx değeriyle çarparak çıkan fiyatı/tutarı ekrana basar. Dövizli fiyat girişi 
esnasında kartta bulunan döviz kodunu kullanmak yerine doğrudan döviz kodu belirtmek 
istenirse o zaman “**kkk,xxx” yazılır. Burada kkk kullanılmak istenen döviz kodunu 
belirtir, boyu 1-5 karakter arasında olmalıdır. Örneğin “**$,50” yazılırsa 50 dolar günlük 
kurla çarpılarak fiyat belirlenir, “**DM,22.80” ise 22.80 markı belirtir. ($ ve DM kur kodu 
olarak KUR TAKĐBĐ modülünde tanımlanmış olmalıdır.) 
 
Döviz kurunun çok değişken olduğu durumlarda siparişin ön yüzünde bulunan en son 
açıklama sahasına *Dxxx şeklinde döviz kuru doğrudan yazılır; burada xxx döviz kurunu 
belirtir, döviz cinsinden bağımsızdır. Bu şekilde döviz kuru belirtilmişken fiyat ve tutar 



 

 

hanelerinde *Dyyy şeklinde bir ibare kullanılırsa program yyy (döviz miktarı) ile xxx (döviz 
kuru) değerlerini çarparak çıkan sonucu ilgili haneye yazar. Açıklama sahasında *Dxxx 
şeklinde döviz kuru belirtilmişse teslimat sırasında fatura kaydedilirken veya irsaliye 
faturalanırken cariye (dövizli cari opsiyonu açıkken) ve muhasebeye entegre kayıt 
yapılması esnasında döviz kuru olarak xxx kullanılır, aksi takdirde döviz kuru cari kartta 
veya ilgili hesapta yazılan döviz cinsi ve kur tablosu kullanılarak hesaplanır. 
 
Fiyat, Miktar veya Tutar hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü otomatik 
olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar hesaplanması 
istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu takdirde yıldız verilen hane diğer 
hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır. 
 
Fiyat veya tutar haneleri üzerindeyken Ctrl+K tuşuna basılınca program yazılı olan 
değerden KDV’yi düşerek çıkan değeri ilgili sahaya yazar. 
 
Termin Tarihi 
Siparişin teslim edileceği tarih yazılır. 
 
Teslim Tarihi 
Malın teslim edildiği tarih yazılır. 
 
Sipariş ekranı ile ilgili bir özel tuş Shift-F6 olup bu tuşa basıldığında sipariş kalemlerine 
yazılmış kalem miktarlarına karşılık gelen ilgili stok kartlarındaki ambalaj ve ağırlık 
miktarları ekranda görüntülenir. 
 
Siparişin sevkiyatı işlemi fatura kaydetme veya irsaliye kaydetme şeklinde yapılır. Kısmi 
sevkiyat yapıldığı takdirde o zamana kadar yapılan sevkiyat, teslim edilen miktar 
hanesinde görülebilir. Herhangi bir kalemin tamamı teslim edilmişse o kaleme ait teslim 
tarih ve göstergesi program tarafından doldurulur. Tüm kalemlerin teslimatı 
tamamlandığı zaman da ön yüzdeki teslim tarih ve göstergesi doldurulur. 
 
Alınan siparişlerin bir kısmı veya tamamı teslim edilecekse alt menüden F5-TESLĐM 
tuşuna basarak teslim miktarlarını belirtip ilgili fişini kesebilirsiniz. F5 tuşuna bastığınızda 
ekrana fatura mı yoksa irsaliye mi kesileceğini belirteceğiniz bir pencere çıkacaktır  (Şekil 
2).  
 
 



 

 
 

Şekil 2 
 
Ekrandaki seçeneklere F tuşları veya ok tuşları yardımı ile ulaşabilirsiniz. Seçim 
yapıldıktan sonra ekrana teslim miktarının girileceği ikinci bir pencere çıkacaktır.Bu 
ekranda teslim edilecek miktar girilerek Enter tuşuna basılır, eğer miktar hanesindeyken 
“*” girilirse o zaman henüz teslim edilmemiş miktar hesaplanarak kendiliğinden ekrana 
gelir. F2 tuşuna basılarak işleme devam edilir. Bu ekranda F6 tuşuna basılırsa teslimat 
miktarı belirtilmemiş malların hepsi sanki "*" tuşuna basılmış gibi işleme girer, yani teslim 
edilmemiş kısımların tamamı teslim edilir. 
 
BARKODLU TESL ĐMAT:  Eğer barkodlu teslimat yapılıyorsa F5 tuşuna basılır. Bu tuşa 
basıldığında karşınıza barkod kodu girmeye imkan tanıyacak bir ekran gelir. 
 
Bu işlemlerden sonra karşınıza daha önce yaptığınız seçime göre fatura veya irsaliye 
ekranı gelir. Bu ekranda istenen düzeltmeler yapılarak F2-KAYIT tuşuna basılırsa 
teslimat ilgili dosyalara kaydedilmiş olur. 
 
Eğer işlem irsaliye kaydetme şeklinde yapılıyorsa istendiği takdirde bu irsaliye 
faturalaştırılabilir. Örneğin, sipariş ekranında iken F5-TESLĐM tuşuna basarak irsaliye 
seçeneğini seçelim. Đkinci pencerede teslim edilecek miktarı yazdığımızda program 
otomatik olarak irsaliye ekranına geçecektir. Đrsaliye ekranında iken F7-ĐRSALĐYE 
LĐSTESĐ tuşuna basarak pencere içinde irsaliyelerin listesini görebilirsiniz. Đrsaliye 
ekranını gerekli şekilde doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile irsaliyeyi kayıt ettikten 
sonra isterseniz F5-FATURALA tuşu ile de aynı anda faturasını kesebilirsiniz. F5 tuşuna 
bastığınızda ekrana fatura tarihi ve nosunun girileceği bir pencere gelecektir. Tarih ve no 
girilip F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basıldığında ekrana çıkan "Muhasebe Bağlantısı 
Yapmak Đstiyor musunuz?" mesajına “E” cevabı verildiğinde "Faturalaştırma Đşlemine 
Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?" mesajı ekrana gelecektir. Bu mesaja “E” cevabı 
vermek suretiyle irsaliye ile birlikte faturayı da aynı ekranda kesebilirsiniz. Fatura 
kesildikten sonra ESC tuşu ile sipariş ekranına geri dönebilirsiniz. 



 

 

 
Sipariş kalemlerinde iskonto hanesi doldurulurken arzu edilirse ETA:MENÜ programının 
Şirket/Devir Đşlemleri bölümünde tanımlanan Đskonto Tablosundaki değerler getirilebilir. 
Hesaplama sırasında stok ve cari kartlarında bulunan ÖZEL KOD1 sahaları kullanılır. 
Stok ve cari kartların ait oldukları iskonto kategorileri kartlardaki 1 No'lu Özel Koda bağlı 
olarak seçilmektedir. Sipariş işlenirken belli bir müşteri iskonto gurubuna ve belli bir mal 
iskonto grubuna göre iskonto hanesine *1, *2,.. *5 verilerek tabloda tanımlı istenilen 
iskonto oranları uygulanabilir. Detaylı bilgi için MENÜ programının yardım bölümüne 
bakınız. 
 
KDV hanesinin boş bırakılması KDV'nin sipariş ön sayfasındaki değerden hesaplanacağı 
anlamına gelir. KDV'si farklı kalemlerin KDV hanesine ilgili KDV değerinin verilmesi 
gereklidir. Arzu edilirse ĐSKONTO hanesinde kalem bazında yüzde değeri verilerek 
ĐSKONTO yapma imkanı sağlanmıştır. 
 
Fatura kalemleri ekranında iken Ctrl-V tuşuna basılırsa ekranda o ana kadar girilmiş 
satırlarda bulunan mallarda aynı kodlarda olanlar üst üste toplanırlar, kod sırasına göre 
yeniden sıralanarak ekrana basılırlar. 
 
Đlgili ekranı yukarıda izah edildiği gibi dikkatlice doldurduktan sonra Sipariş-Fatura-
Đrsaliye ekranlarından o anda hangisi üzerinde çalışılıyorsa F4-YAZDIRMA seçeneği ile 
ilgili evrakı yazıcıdan bastırabilir, sipariş ekranındayken F3-ĐPTAL tuşu ile siparişi 
kayıtlardan silebilirsiniz. F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, siparişin cari kısmında iken cari 
bağlantısı yapılmış müşteriye ait cari kartını ekrana getirir ve o ana kadar kaydedilmiş 
hareketler itibarı ile girilmiş riskin hesaplanmasını ve öngörülen kredi limitinin aşıldığı 
durumlarda operatörün ikaz edilmesini sağlar. Ayrıca stok kalemleri girişinde iken F8-
DETAY BĐLGĐ tuşu kullanılırsa ilgili stok koduna ait kart bilgileri ekranda 
görüntülenecektir. 
 
Sipariş ekranı vasıtası ile sağlanan en ancak irsaliye ve faturalaştırma yapıldıktan sonra 
kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı 
yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. Sipariş tadil veya iptal edildiğinde sipariş 
programıyla oluşturulan irsaliye ve fatura kayıtları bu işlemden etkilenmez. Ayrıca irsaliye 
ve/veya fatura kayıtlarını da düzeltmek gerekir. 
 
Sipariş ekranınızda ayrıca çalışmanızı kolaylaştırmak için çeşitli pencereler ilave 
edilmiştir. Çeşitli bilgiler elde edebileceğiniz ve çeşitli seçimler yapabileceğiniz bu 
pencereleri elde etmek için kullanılması gereken tuşlar Alt-Menüde belirtilmiştir. 
 
Sipariş giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile sipariş 
yazıcıdan alınır. Ancak bu tuşun kullanılması için daha önceden “siparis.for” dosyasının 
hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışı "fatform.hl2" dosyasında açıklanmıştır. 
Ayrıca, hazırlanan SĐPARĐS.FOR dosyası şirket altına kopyalanmış olmalıdır. 
 
 



 

SI.1.2.   Eski Sipariş 
 
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir siparişe ESKĐ SĐPARĐŞ bölümünden ulaşabilirsiniz. 
ESKĐ SĐPARĐŞ seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız 
sipariş ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz 
 
Diğer bölümlerde olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde *  (yıldız) 
opsiyonu kullanabileceğiniz gibi eski sipariş kaydına ulaşım F7-SĐPARĐŞ LĐSTESĐ 
penceresi ile kolaylaştırılmıştır. F7-SĐPARĐŞ LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan 
siparişin alış veya satış şeklinde cinsi sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi 
sorularak sipariş kayıtları görüntülenecektir. Aranan sipariş ekranda görüntülendikten 
sonra ok tuşları ile ilgili siparişin üzerine gelinerek Enter tuşu ile seçilebilecektir. 
 
Eski bir siparişe erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara 
ulaşılabilmesidir. Siparişin kaydı sırasında diğer program modülleri ile entegrasyon 
sağlanmışsa, sözkonusu sipariş tekrar çağrılırken bu dosyaların ve bu dosyalarda daha 
önce açılmış kayıtların kayıt ortamında bulunabilmesi gereklidir. Siparişin yarattığı 
entegre kayıtlar diğer modüller tarafından silinmişse ya da tadilata uğramışsa program 
operatörü uyarır ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapmaz. Entegre kayıtların sağlıklı olarak 
işlem görmesini amaçlayan bu işletim şekli siparişin yaptığı kayıtların yine sipariş 
tarafından tadilini ya da iptalini öngörür. Mecbur kalmadıkça siparişin yarattığı kayıtlar 
diğer program modülleri tarafından tadil edilmemelidir. Yine bu ekrandan F4-YAZDIRMA 
tuşu kullanılarak sipariş formu yazıcıdan alınabilir. Diğer alt menü tuşları da yukarıda 
anlatıldığı gibi kullanılır. 
 
 
SI.1.3.   Toplu Teslimat 
 
Henüz teslimatı tamamlanmamış olan aynı cari kartına ait birden fazla siparişi bir 
fatura/irsaliyede toplayarak teslimat yapılması için bu bölüm kullanılır.Bu bölümde 
ekranda bulunan Tarih, Sipariş No, Termin Tarihi ve Sipariş Özel Kodu sahaları işleme 
katılacak siparişlerin belirlenmesinde kullanılır. Stok Kodu, Cinsi, Birim ve Kalem Termin 
Tarihi sahaları ise siparişlerin içinde bulunan stok kalemlerinin belirlenmesinde kullanılır. 
Başlangıç ve Bitiş Satıcı/Müşteri Kodu girilerek siparişlerin toplu teslimat işlemine 
başlayabilirsiniz. 
 
Sipari ş Cinsi 
Bu saha işleme alınacak siparişlerin alış/satış cinsinden tipini belirler. 
 
Teslim Edilenler 
Bu sahaya “E” verilmesi durumunda daha önce teslimatı tamamlanmış olan siparişler de 
işleme alınır. 
 
Satırları Topla 
Bu parametreye “E” yazılırsa aynı stok koduna sahip sipariş kalemleri toplanarak bir 
satırda yazılır. Bunun için sipariş kalemlerinin fiyat-KDV-iskonto değerlerinin aynı olması 
gerekmektedir.  
 



 

 

Satırları Sırala 
Bu parametreye “E” yazılırsa oluşan toplu sipariş, stok koduna göre sıralanmış olarak 
ekrana gelir.  
 
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F2-TESLĐMAT ĐŞLEMĐ tuşu ile belirtilen aralıktaki 
siparişlerin toplu olarak teslimatına başlanır. Karşınıza ilk önce siparişin fatura/irsaliye ile 
teslimatını belirleyebilmeniz amacıyla bir ekran gelir, uygun olan parametre seçilerek 
işleme devam edilir. Program sırayla listeleme aralıklarına uyan cari kartlar için ayrı ayrı 
olmak kaydıyla siparişleri toplayarak fatura/irsaliye oluşturur ve ekrana basar. Kullanıcı 
bu ekranda gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra fatura/irsaliyeye kaydeder, kayıt işlemi 
tamamlandığında ilgili siparişlere yapılan teslimat işlenir. Bu esnada fatura/irsaliye 
yazıcıdan bastırılabilir. Đrsaliye şeklinde kayıt yapılıyorsa F5-FATURALAŞTIRMA tuşu 
yardımıyla irsaliye faturalaştırılabilir, daha sonra ESC tuşuna basılarak işleme devam 
edilir. Listeleme aralıklarına uyan bütün cari kartlar için teslimat işlemi yapıldığında toplu 
teslimat işlemi tamamlanmış olur, listeleme aralıkları ekranına geri dönülür. 
 
Fatura/irsaliye ekranında stok kalem sayısı 150 ile sınırlı olduğundan ve eğer 
SATIRLARI TOPLA parametresi “E” olarak verilmemişse her bir cari kart için birden fazla 
fatura/irsaliye kaydedilmesi gerekebilir.  
 
 
SI.1.4.   Toplu Sipariş Yazımı 
 
Bu bölüm kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla siparişin toplu olarak 
yazıcıdan alınması için kullanılır. Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları 
ekranı gelir. 
 
Bu ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Sipariş No, Termin Tarihi, 
Teslim Tarihi, Genel Toplam, Sipariş Özel Kodu aralıklarına göre siparişleri yazıcıdan 
alabilirsiniz. Ayrıca sipariş cinsinin Alış/Satış, Teslim edilen, Teslim edilmeyen veya 
hepsini toplu sipariş basımı listesinden istediğiniz şekilde bastırabilirsiniz. Listeleme 
aralığı belirtildikten sonra F4-TOPLU SĐPARĐŞ BASIMI tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
 
SI.2.   Raporlar 
 
Bu bölümde sistemde o ana kadar işlem görmüş siparişler ve sipariş kalemleri ile ilgili 
detaylı ve esnek analiz/listeleme opsiyonları yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu 
raporlara bakalım. 
 
 
SI.2.1.   Sipariş Listeleri 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza tüm siparişlerin listesini veren GENEL SĐPARĐŞ 
LĐSTESĐ, sadece bekleyen siparişlerin listesini veren BEKLEYEN SĐPARĐŞLER ve 
sadece teslim edilen siparişlerin listesinin alındığı TESLĐM EDĐLEN SĐPARĐŞLER 
seçenekleri gelecektir. 
 



 

SI.2.1.1.   Genel Sipariş Listesi 
 
Bu bölüm sisteme kaydedilmiş olan siparişlere ait Sipariş Tarihi, Sipariş No, Cari Kodu, 
Termin ve Teslim Tarihi, Genel Toplam vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme 
girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir (Şekil 3).  
 

 
 

Şekil 3 
 
 
Bu ekranda gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme 
imkanına sahipsiniz. Sipariş listenizi alış/satış siparişleri olarak ayrı ayrı alabilirsiniz. 
Ayrıca sipariş listenizi sıralama seçeneğine “S”, “C” veya “T” verilmesi durumunda sipariş 
hareketleri stok, cari kodlarına veya tarihe göre sıraya dizilip değişik bir formda 
görüntülenir.  
 
DETAY/ÖZET parametresi dökümün sipariş bazında mı yoksa sipariş kalemleri bazında 
mı olacağını belirler. Bu parametre sadece sıralama seçeneğine “T” (tarih) verilmesi 
durumunda geçerlidir.  
 
Siparişleri döküme çıkacak sahaları belirlemek için F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. 
Bu tuşa basıldığı zaman çıkan ekranda bulunan sahaların yanına yazılan değer ilgili 
sahanın dökümdeki genişliğini belirler. Döküme çıkması istenmeyen sahaların boyu “0” 
olarak tanımlanır. Sıralama seçeneklerinin her birisi için ayrı ayrı olmak kaydıyla (Tarih-
Stok-Cari) 3 grup saha boyları belirlenebilir. 
 
Döküme alınacak stok ve cari kartlarını belirlerken isterseniz bu kartlara ait özel kodları 
da listeleme kıstası olarak kullanabilirsiniz. Bunun için F8-PARAMETRELER tuşu 
yardımıyla karşınıza gelen ekranda döküme çıkmasını istediğiniz kartları belirleyecek 
olan özel kod aralıklarını vermeniz yeterlidir. 



 

 

Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4-
YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya döküm alınır. 
 
 
SI.2.1.2.   Bekleyen Siparişler Listesi 
 
Bu bölüm sisteme kaydedilmiş olan teslim edilmemiş siparişlere ait sipariş tarihi, sipariş 
no, cari kodu, termin ve teslim tarihi, genel toplam vs. gibi bilgilerin listesini verir. 
Listeleme aralıkları GENEL SĐPARĐŞ LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır. 
 
 
SI.2.1.3.   Teslim Edilen Siparişler Listesi 
 
Bu bölüm sisteme kaydedilmiş olan teslim edilen siparişlere ait sipariş tarihi, sipariş no, 
cari kodu, termin ve teslim tarihi, genel toplam vs. gibi bilgilerin listesini verir. Listeleme 
aralıkları GENEL SĐPARĐŞ LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır. 
 
 
SI.2.2.   Sipariş Analizleri 
 
Bu bölüm kendi içinde SĐPARĐŞ PLANLAMA RAPORU, SĐPARĐŞ TESLĐMAT ANALĐZĐ ve 
STOK BAKĐYE LĐSTESĐ bölümlerine ayrılır. 
 
 
SI.2.2.1.   Sipariş Planlama Raporu 
 
Bu rapor, bekleyen siparişlerin mal veya müşteri/satıcılara göre analizlerini listeler. Bu 
bölümde henüz teslim edilmemiş siparişlerle ilgili olarak planlama raporu çekebilirsiniz. 
Bu ekranda gün bazında analiz aralıklarının kullanıcı tarafından değiştirilme şansı 
bulunmaktadır. Diğer listeleme aralıkları GENEL SĐPARĐŞ LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı 
şekilde kullanılır. 
 
 
SI.2.2.2.   Sipariş Teslimat Analizi 
 
Bu rapor ise teslim edilmiş siparişlerin teslimattaki zamanlama veya gecikmelerinin 
analizini verir. 
 
Her iki bölümde de listeleme aralıkları ortak olup buradaki termin ve teslim tarihleri ya 
doğrudan yazılarak ya “*nnn” şeklinde rapor tarihine “nnn” gün eklenip yeni tarihin 
oluşturulması ile ya da “nnn” şeklinde rapor tarihine “nnn” gün eklenip ekranda 
görüntülenmeden fakat işlemlerde yeni tarihin kullanılması şeklinde kullanılabilir. 
 
 



 

SI.2.2.3.   Stok Bakiye Listesi 
 
Bu rapor stokların bakiye durumunu alış ve satış siparişlerini de gözönüne alarak listeler. 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. 
 
Listeleme aralıklarının üst kısmında döküme alınacak stok kartlarını belirleyen kıstaslar, 
alt kısımda ise analize esas teşkil edecek olan siparişleri belirleyecek kıstaslar yer alır. 
Program stok dosyalarından hareketle döküme çıkacak olan kartları belirler, her bir kart 
için ilgili alış/satış siparişleri taranarak henüz teslimatı yapılmamış olan (bekleyen) sipariş 
miktarları belirlenir. Bu değerler stok kart bakiyesi ile birleştirilerek siparişlerin 
tamamlanması durumunda meydana gelecek olan muhtemel bakiye belirlenir. 
 
 
SĐPARĐŞĐ GEREKLĐ OLAN/OLMAYAN parametreleri muhtemel bakiye ve kartta yer alan 
kritik seviye değerlerini gözönüne alarak döküme alınacak kartların belirlenmesinde 
kullanılır. 
 
Döküme alınacak olan sahalar F3-SAHA BOYLARI tuşu ile belirlenir, F6-KART LĐSTESĐ 
tuşu kullanılarak stok/cari kart listeleri, F7-SĐPARĐŞ LĐSTESĐ tuşu ile de sipariş listesi 
alınabilir.  
 
F2-LĐSTE, F4-YAZDIRMA ve F5-EXCEL tuşları ile ekrana/yazıcıya/dosyaya çıktı 
alınabilir. 
 
 
SI.3.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
SI.3.1.   Devir Đşlemleri 
 
Bu bölümden belirli dönem aralıklarında örneğin yıllık olarak devir işlemi yapılır. Devir 
yapıldığında belirlenen devir tarihinden önceki haraketler silinir. 
 
 
SI.3.2.   Parametreler 
 
Bu bölümde default değer hanelerine verilecek değerler yeni sipariş düzenlenirken 
kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir. 
Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim. 
 
Alış/Satış Sipari ş No 
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş veya çıkış hareketlerine 
program otomatik olarak bir sipariş nosu verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir 
ÖN TAKI ilave etme imkanı da mevcuttur. A, S türünden bir seri nosu bu hanede ifade 
edilerek verilecek Alış Sipariş Nosunun A-0001, A-0002, A-0003; Satış Sipariş No'sunun 



 

 

S-0001, S-0002, S-0003 şeklinde oluşması sağlanabilir. Sipariş nosunun başlangıç nosu 
NO hanesinin altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam hane boyu ayrıca 
bu ekranda BOY hanesinin altında belirlenecektir. 
 
Sipari ş Tipi 
Yeni sipariş ekranına girerken eğer ışıklı çubuğun en sık kullanılan fatura tipinin üzerine 
gelmesi isteniyorsa bu sahaya o tipin numarası yazılır. 
 
KDV Dahil 
Çalışılan siparişte ekrana default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar. 
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her sipariş girişinde 
burada belirtilen parametre default olarak gelir. 
 
Sipari ş Tablosu 
Bu seçeneğe “E” denilirse fatura veya irsaliye kaydı yapıldığında teslimatın kaç adet 
yapılacağı bir çerçeve içinde belirlenir, aksi takdirde bekleyen tüm siparişler teslim 
ediliyormuş gibi işlem görür. 
 
Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto 
Siparişte üç ayrı kalem iskontosu bulunur. Kalem iskontolarının çalışması bu 
parametreye göre değişir. Bu seçeneğe "E" verilirse kalem iskonto 1 matrahı satır tutarı 
olarak alınır, kalem iskonto 2'nin matrahı ise satır tutarı-kalem iskonto 1 tutarı olur, 
benzer şekilde kalem iskonto 3 matrahı da satır tutarı- (kalem iskonto 1 tutarı +kalem 
iskonto 2 tutarı) olur. Eğer “H” verilirse her üç kalem iskontosunda da matrah satır tutarı 
olarak sabit kalır. 
 
KDV'de Kuru ş 
Bu parametre faturanın KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman “E” olmalıdır. 
 
Ekranda Çerçeve 
Siparişin stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametreye “H”, 
çerçevenin bulunması istenirse “E” yazılır. Bu parametre sadece ekran için geçerlidir, 
raporlara yansımaz. 
 
Kombine Ekran 
Sipariş ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile geçişli olarak 
çalışmak isteniyorsa bu sahaya “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle sipariş ekranındaki bazı 
sahalar kısaltılır ve ekranda görünmez. 
 
Sürekli Dar Ekran 
Kombine ekranda çalışıldığında ekranda sürekli her iki sayfanın da olması isteniyorsa bu 
sahaya “E” yazılmalıdır. 
 
Barkod 
Sipariş programı barkodla çalışılmak üzere alınmışsa bu sahaya “E” yazıldığında barkod 
opsiyonu çalışır duruma gelecektir. Eğer program barkodlu çalışılmak üzere 
alınmamışsa bu haneye “E” yazılsa bile barkod opsiyonu çalışmaz. 
 



 

Barkod Sahası 
Stok Kodu ile Barkod Kodu farklı sahalarda tutulacaksa bu parametre kullanılır. 
BARKOD parametresi “E” olduğu zaman işleme girer. Kullanma şekli ORTAK 
TANIMLAR bölümünde BARKOD ĐLE ÇALIŞMA OPSĐYONU adlı başlığın altında 
açıklanmıştır. 
 
Dizayn Seçimi 
Siparişlerin yazıcıdan basılması esnasında değişik dizaynların seçimine imkan sağlar. 
Bu haneye “E” yazıldığında değişik saha tanımlarının yer aldığı *.FOR dosyaları 
seçilebilmektedir. 
 
Entegre Dosya Seçimi 
Sipariş veya diğer modüllerin SERVĐS bölümünden yapılan birden fazla entegre 
dosyasının muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. 
 
Sipari ş No Kontrol 
Sipariş kayıt sırasında aynı sipariş nosundan başka bir sipariş olup olmadığını kontrol 
eder. Eğer varsa "Dosyada Aynı Numaralı Sipariş Var Emin misiniz?" uyarı mesajı gelir. 
Bu mesaja “E” denildiğinde siparişi kayıt eder, “H” denildiğinde sipariş ekranına geri 
döner. 
 
Đskontoları Dü ş 
Siparişten muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından 
düşülmesi isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır. Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman 
entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili 
hesaplara iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir. 
 
Muhasebe Kaydı Yap 
Siparişin faturalaştırma sırasında muhasebe entegrasyonu sağlanırken “Muhasebe Fişi 
Kesilecek mi?” sorusunun çıkması için "S", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması 
için "E", muhasebe entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır. 
 
Sabit Đskonto 
Bu sahaya yazılan iskonto yüzdesi siparişte bulunan tüm satırlarda kalem iskonto 1 
sahasına bu yüzde yazılmış gibi işlem yapılmasını sağlar, ilgili sahada ayrıca bir yüzde 
tanımlanmışsa o zaman iki yüzde arka arkaya uygulanır. Örneğin; bu sahada %28 
yazıyor olsun, sipariş kesilirken de kalem iskonto 1 sahasına %10 yazılmış olsun, satır 
tutarı da 1 000 000 TL olsun. Tutara önce %28 iskonto uygulanır, matrah 1 000 000 - 
280 000 = 720 000 TL olur, daha sonra bu matraha %10 iskonto uygulanır, matrah 720 
000 - 72 000 = 648 000 TL. olur. 
 
Đskonto Da ğıtılacak KDV No 
Siparişte stok kalemleri işlenişinde verilen genel iskonto oranı tutarının tümünün belli 
KDV yüzdesi uygulanan kalemlerden düşülmesini sağlar. Bu parametrenin çalışabilmesi 
için Servis/Sabit Tanımlar/KDV Oranları bölümündeki YÜZDE sahalarından herhangi 
birisine belli oranda iskonto uygulanacak KDV yüzdesi yazılır. Aynı zamanda KDV oranı 
hangi sahaya yazılmışsa o sahanın kodu ĐSKONTO DAĞITILACAK KDV NO 
parametresine yazılır. Örneğin; bir siparişte birden fazla KDV kullanılıyor olsun; KDV 
ORANLARI bölümündeki YÜZDE başlığının 2.sahasında %20 oranını belirtelim, o 



 

 

zaman program yapılan genel iskontoyu tüm stok kalemlerine tutar ağırlıklı olarak 
dağıtmak yerine sadece %20 KDV ihtiva eden satırlara yine tutar ağırlıklı olarak 
dağıtacaktır. Siparişte %20 KDV ihtiva eden satır yoksa o zaman dağıtım tüm satırlara 
yapılır. 
 
Fatura/ Đrsaliye Kaydı 
Sipariş sürekli olarak hep aynı şekilde işleme giriyorsa (hep fatura kesiliyor veya hep 
irsaliye kesiliyor) buraya ilgili seçenek yazılır. Eğer işlem değişiyorsa yani bazen fatura 
bazen de hem fatura hem irsaliye kesiliyorsa bu hane boş bırakılır, işlem anında ekrana 
gelen çerçeve içinden seçim yapılır. 
 
Hesapları Birle ştir 
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı 
hesaba ait ve aynı tipte (Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır 
sayısı azaltılmış olur, “H” verilirse fişte satır toplama işlemi yapılmaz. 
 
Döviz Fiyatı Sakla 
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda program sipariş kaydı sırasında doğrudan 
döviz girişi şeklinde fiyat belirlendiğinde (Fiyat sahasındayken “**$,10” yazarak) döviz 
birim ve tutarını açıklama sahasına atar, siparişin fatura veya irsaliye ile teslimatı 
sırasında ise bu döviz tutarını fatura/irsaliye tarihindeki kurla çarparak yeni fiyatı 
oluşturur. Böylelikle sipariş kayıt tarihi ile teslim tarihi arasında oluşabilecek kur farkları 
karşı tarafa aktarılmış olur. 
 
Alış/Satış Otomatik Fiyat (1-5, SA, SS, YAO, YOA, YOS, EUA, E US, EPA, EPS) 
Siparişte hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu 
sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni siparişe girildiğinde 
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır. 
 
  1-5  : Stok Kartından 1 - 5 arası fiyat 
  SA   : Son Alış 
  SS   : Son Satış 
  YAO  : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama 
  YOA  : Yıllık Ortalama Alış 
  YOS  : Yıllık Ortalama Satış 
  EUA  : En Ucuz Alış 
  EUS  : En Ucuz Satış 
  EPA  : En Pahalı Alış 
  EPS  : En Pahalı Satış 
 
Sip. Miktar Kontrolü 
Siparişlerin teslimatı öncesinde gelen miktar belirtme ekranında girilen miktarlar eğer 
kalan teslimat miktarından fazla ise kullanıcı bu parametreye bakilarak uyarılır, 
parametreye “H” verilirse kontrol yapılmaz, “E” verilirse fazla teslimat olan her satır için 
ayrı ayrı uyarı verilir, “S" verilirse sadece ilk bulunan fazla teslimat satırında uyarı verilir, 
daha sonra kontrol ve uyarı yapılmaz. 
 
 





 

 

ETA:MUHASEBE-II , Miktarlı veya Dövizli Muhasebe hareketlerini bilgisayarda takip 
etme ve enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak enflasyon düzeltme işlemlerinin 
yapılmasına imkan tanıyan bir program modülüdür. Genel anlamda enflasyon 
muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade 
edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere 
düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon 
düzeltmesinde esas alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle 
gerçekleştirilir. 
 
ETA:MUHASEBE-II  yukarıda bahsedildiği gibi Miktarlı veya Dövizli Muhasebe 
hareketlerini bilgisayarda takip etme imkanı da tanır. Normal muhasebe işlemleri 
ETA:MUHASEBE modülünden yapılır. ETA:MUHASEBE programı bulunmadan 
kullanılamayan bu modülde dövizli veya miktarlı yevmiye, muavin, kebir defterleri ve 
mizan raporları alınabilir. 
 
Programın MĐKTARLI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ bölümünde sadece Miktarlı veya Dövizli 
Muhasebe raporları alınır. ENFLASYON DÜZELTME ĐŞLEMLERĐ bölümünde ise 
enflasyon düzeltmesi ile ilgili işlemler yapılır ve raporlar alınır. Miktarlı veya Dövizli 
Muhasebenin işlenmesi ETA:MUHASEBE'den yapılan fiş hareketleri ile gerçekleşir. 
Miktarlı ya da Dövizli Muhasebenin işlenişi aşağıdaki gibi yapılır. 
 
ETA:MUHASEBE-II programının Ana Bölümleri; F2-ENFLASYON DÜZELTME 
ĐŞLEMLERĐ ve F3-MĐKTARLI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ olmak üzere iki bölümde 
incelenir. 
 
 
M2.1.   Miktarlı Muhasebe Đşlemleri 
 
ETA:MUHASEBE-II hareketleri ETA:MUHASEBE programında, muhasebe fişleri halinde 
girilmektedir. Muhasebe sistemlerinde muhasebe fişi kullanan işletmeler, bu fişleri olduğu 
gibi programa girebilirler. Muhasebe fişi kullanmayan işletmeler ise programdaki 
muhasebe fişi kavramını yevmiye maddesi şeklinde kabul ederek çalışabilirler. Sonuç 
itibarı ile muhasebe fişleri birer yevmiye maddesi haline gelmekte, aynı şekilde işlem 
görmektedir. 
 
 
M2.1.1.    Yevmiye Defteri 
 
Bu bölümün fonksiyonu, verilen tarih aralığındaki miktarlı veya dövizli yevmiye 
dökümünü almaktan ibarettir.  
 
 
M2.1.2.    Muavin Defter 
 
MUAVĐN DEFTER bölümünde listeleme aralıkları ile belirtilen hesapların miktarlı veya 
dövizli muavin dökümleri ekrana veya yazıcıya alınmaktadır. 
  



 

M2.1.3.    Kebir 
 
Bu bölümde, muavin defterde izah edilen işlemler paralelinde istenilen tarih aralığında ve 
istenilen kebir hesapları için dövizli veya miktarlı liste çekilir. 
 
 
M2.1.4.    Mizan 
 
Bu bölümden  MĐZAN, AYLIK MĐZAN ve ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN olmak üzere üç Alt-
Bölümde dövizli veya miktarlı mizan dökümleri alınır. 
 
 
M2.1.5.    Kur Farkı 
 
DÖVĐZLĐ MUHASEBE kullananlar için hazırlanmış bir kur farkı listesi bölümüdür. Bu 
bölüme girildiği zaman aylık mizana benzeyen bir listeleme aralığı ile karşılaşılır, yani bu 
listede hesaplamalar bir ay için yapılır. 
 
Eğer iki ay arası işlem yapılması istenirse bu sahanın hemen altında bulunan 
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ sahası doldurulur, bu saha boş bırakılırsa rapor tarihi ile aynı kabul 
edilir. 
 
Listeleme aralığında bulunan DEĞERLEME KURU sahasına herhangi bir rakam 
yazılırsa değerleme kuru olarak yazılan rakam alınır, boş bırakılırsa her hesabın DÖVĐZ 
sahasına yazılmış bulunan döviz ismi kullanılarak kur tablosundan değerleme kuru ayın 
son günü itibarıyla hesaplanır. Değerleme kurunun sabit bir rakam olarak belirlenmesi 
sadece tek bir kurla çalışan firmalar için geçerlidir, aksi takdirde hata oluşur. 
 
F2-LĐSTE, F4-YAZDIRMA veya F5-EXCEL tuşlarından birisine basılarak döküm işlemine 
başlandığı zaman program önce listeleme aralıklarına uyan muhasebe hesap planına ait 
ay içinde oluşan (veya iki ay arasında) döviz ve TL. bakiye mizanlarını hesaplar. TL 
Bakiye rakamını rapor tarihinde verilen aya ait son günkü döviz kuruna bölerek gerçek 
döviz bakiyesini hesaplar. Mizanda çıkan bakiye ile bunun arasındaki fark, KUR FARKI 
olarak adlandırılır. Döviz bazında hesaplanan kur farkı yine ayın son gününe ait döviz 
kuru ile çarpılarak TL bazında kur farkı da hesaplanır. 
 
Döküme başlamadan önce kullanıcıya kur farkı fişi kesmek isteyip istemediği sorulur. 
Kullanıcı bu soruya “Evet” cevabı verirse kesilecek fişe ait birtakım bilgiler bir çerçeve 
içinde sorulur. 
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Bunlar kur farkı fişinde karşı hesap olarak hangi hesabın kullanılacağı, Fiş Açıklaması, 
Fiş Tarihi ve Özel Koddur. FĐŞ TĐPĐ parametresi ise kesilen fişin Döviz/TL bazlı olacağını 
belirtir. Bu parametre “D” olarak seçilirse her hesapta ne kadar döviz cinsinden kur farkı 
oluşuyorsa bunun tam tersi olacak şekilde fişin döviz satırları belirlenir, yani kur farkı 
borçsa fişe alacak kaydedilir, alacaksa borç kaydedilir. TL Değerleri olarak ta hem Borç 
ve hem de Alacak hanelerine “0” kaydedilir. Böylelikle fişin kalemleri oluşturulmuş olur, 
fişin son satırı döviz olarak fişi dengeleyen karşı hesaba ayrılmıştır. FĐŞ TĐPĐ 
parametresine “T” verilirse o zaman yukarıdakine benzer şekilde işlem yapılır, tek fark 
sıfır olarak yazılan kolonların döviz kolonları olması, buna karşılık kur farkı TL 
rakamlarının fişte Borç veya Alacak olarak yer almasıdır. Döviz bazlı kur farkı fişleri 
Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümleri dışında hiçbir listede yer almaz, TL bazlı kur farkı 
fişleri de Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümlerinde yer almaz. Böylelikle döküme “0” tutarlı 
maddelerin girmesi önlenmiş olur. ETA programlarında 300 satır madde limiti 
olduğundan kur farkı fişinin boyu bu limiti geçerse fiş birkaç parçaya bölünerek 
kaydedilir, sonuç değişmez. 
 





 

 

ETA:MUHASEBE-III  modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet 
modüllerinde muhasebe fişi kesilen veya kesilmeyen kayıtların muhasebeleştirilmesi 
sağlanır. Modül ayrıca mali hafızaya sahip POS cihazları veya el terminalleri tarafından 
üretilmiş olan veri dosyalarını kullanarak entegre fatura kayıtları yaratır. 
Muhasebeleştirme/fatura yaratma sırasında tüm işlemler otomatik olarak yapılır, ancak 
işleme başlamadan önce ilgili modüllerin Servis kısımlarında bulunan tüm parametrelerin 
ve ETA:MENÜ’de bulunan Entegrasyon Tablosunun düzgün bir şekilde doldurulmuş 
olması gerekmektedir. 
 
ETA:MUHASEBE-III programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-CARĐ MUHASEBELEŞTĐRME, cari kayıtları muhasebeleştirme işlemleri, 
 
F3-FATURA/ ĐRSAL ĐYE/MÜS.MAK. MUHASEBELE ŞTĐRME, fatura, irsaliye ve 
müstahsil makbuzu kayıtları muhasebeleştirme işlemleri, 
 
F4-ÇEK/SENET MUHASEBELE ŞTĐRME, çek/senet kayıtları muhasebeleştirme 
işlemleri, 
 
F5-POS DATASINDAN FATURA YARATMA , POS verilerinden hareketle entegre fatura 
kayıtları yaratma işlemleri, 
 
F6-METĐN DOSYASINDAN FATURA YARATMA , El terminalleri tarafından yaratılmış 
olan metin dosyasından hareketle entegre fatura kayıtları yaratma işlemleri. 
 





 

 

ETA:MUHASEBE-IV  modülü ile hem muhasebe programından veya entegre çalışan 
diğer programlardan girilmiş bulunan bilgileri kullanarak istenen herhangi bir aya ait KDV 
beyannamesi ve muhtasar beyannamesi düzenleyebileceksiniz. Aynı zamanda geçici 
vergi, gelir vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi değerlerini girerek bu 
beyannamelere ait dökümleri de alabilirsiniz. Beyanname dökümlerinin yanında, 
beyannamleri elektronik ortamda hazırlama işlemini de programınızdan 
gerçekleştirebilirsiniz.  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 
257.maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca hazırlanan yeni mali tabloların 
düzenlenmesi ve sunulması tarzına göre satış maliyeti, fon akım tablosu, nakit akım 
tablosu, kar dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu hazırlayıp ekran veya 
yazıcıdan liste alma imkanına sahip olacaksınız. Bu program yardımıyla ayrıca sene 
sonunda kesilmesi gereken kapanış fişlerini de otomatik olarak kesebileceksiniz. 
 
 
ETA:MUHASEBE-IV programının Ana Bölümleri; 
 
F2-BEYANNAMELER , işyeri bilgileri ve beyannameler üzerindeki işlemler, 
 
F3-BĐLDĐRĐMLER, Mal ve Hizmet Alım/Satışlarına ilişkin bildirimler, 
 
F4-MAL Đ TABLOLAR , yıl içinde belli bir ciroyu geçen firmaların hazırlamak zorunda 
oldukları ek mali tablolar, 
 
F5-YILSONU ĐŞLEMLER Đ, 7/A seçeneğine göre çalışan firmaların yılsonu kapanış 
işlemleri, 
 
F6-DĐZAYN DOSYA TANIMLARI , beyanname dökümlerinde kullanılan dizayn 
dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar şeklindedir. 
 
 
M4.1.   Beyannameler 
 
Bu bölüm KDV BEYANNAMESĐ, MUHTASAR BEYANNAME ve VERGĐ 
BEYANNAMELERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
Beyanname ve benzeri evrakların dökümlerine başlamadan önce CTRL+K tuşuna 
basılarak yazıcı tipi seçilebilir. Bu tuşa basıldığında ekrana yazıcı tipi, satır-kolon ilerleme 
ve nüsha sayısı bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. 
 
YAZICI TĐPĐ 
Yazıcı tipleri aşağıda verilmiştir. 
1-DOT MATRĐS 
2-LASER ve INKJET 
 
SATIR ĐLERLEME  
Yazıcı kafasının aşağıya doğru milimetrik olarak kaç satır ilerletileceği yazılır. 
 
 



 

KOLON ĐLERLEME  
Yazıcı kafasının sağa doğru milimetrik olarak kaç kolon ilerletileceği yazılır. 
 
NÜSHA SAYISI 
Beyannameden kaç adet basılmak isteniyorsa o sayı yazılır. 
 
Program beyannameyi basarken bu ekranda girilen değerleri kullanır. F2-KAYIT tuşu ile 
burada girilen değerler kaydedilebilir. 
 
 
M4.1.1.    KDV Beyannamesi 
 
Bu bölüm kendi içinde KDV (1) BEYANNAMESĐ TANIMI, KDV (1) BEYANNAMESĐ 
DÖKÜMÜ, KDV (1) E-BEYANNAME HAZIRLANMASI, KDV (2) BEYANNAMESĐ TANIMI, 
KDV (2) BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ ve KDV (2) E-BEYANNAME HAZIRLANMASI olmak 
üzere alt bölümlere ayrılır. 
 
 
M4.1.1.1.   KDV (1) Beyannamesi Tanımı 
 
KDV (1) Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu bölüm ĐSTĐSNALAR, KDV 
HESAPLARI, DEMĐRBAŞ HESAPLARI, DĐĞER TANIMLAR ve KDV MATRAHLARI alt 
bölümlerine ayrılır. 
 
 
M4.1.1.1.1.   Đstisnalar 
 
Bu bölümde beyannamenin II nolu tablosunda bulunan istisnalarla ilgili başlık bilgileri ve 
her başlıkla ilgili 5 adede kadar hesap ismi tanımlanır. Başlık bilgileri sadece bilgi için 
olup herhangi bir yerde kullanılmaz (3 nolu tablo). 
 
Şekilden de görüldüğü gibi son 5 sıra aynı istisna grubuna ayrılmıştır, bu grupta yer alan 
hesaplar KDV beyannamesindeki  
“[42] Özel matr.şekline tabi işl.matraha dahil olmayan bed.” 
sahasındaki değerin hesaplanmasında kullanılır, diğer istisnalar şimdilik hesaplamalarda 
kullanılmaz.  
 
 
M4.1.1.1.2.   KDV Hesapları 
 
Bu bölüm kendi içinde alt bolümlere ayrılır. 
 
KDV MATRAH HESAPLARI bölümünde KDV oluşturan satış hesapları farklı KDV 
yüzdeleri için ve her yüzde için en fazla 5 adet olmak kaydıyla yer alır. 
 
KDV TUTAR HESAPLARI bölümünde (5 nolu tablo) benzer şekilde KDV tutar hesapları 
yer alır. 
 



 

 

TEVKĐFAT KDV MATRAH HESAPLARI bölümünde tevkifatlı satış işlemlerine ait KDV 
matrah hesapları tanımlanır. 
 
TEVKĐFAT KDV TUTAR HESAPLARI bölümünde tevkifatlı satış işlemlerine ait KDV 
matrah tutar ları tanımlanır. 
 
ĐADE ALIŞ/SATIŞ KDV HESAPLARI bölümünde ise (2 nolu tablo) iade alış ve iade satış 
KDV tutarları takip edilir. ETA programlarında en fazla 10 adet KDV yüzdesi aynı anda 
kullanılabilmekte olmasına rağmen matbu basılı beyannamede 6 farklı yüzde için yer 
ayrıldığından bu ekranda 6'dan fazla sıra olmamasına dikkat edilmeli veya beyanname 
dizayn dosyası uygun bir şekilde değiştirilmelidir. 
 
 
M4.1.1.1.3.   Demirbaş Hesapları 
 
Bu bölümde işletmenin yaptığı demirbaş alımlarının işlendiği hesaplar aylara göre 
dağıtılmış olarak yer alır. Her ay için önceki 2 yılı, cari yılı ve sonraki 2 yılı kapsamak 
üzere toplam 5 ayrı hesap ismi yer alır. Bilindiği gibi demirbaş alımı sırasında ödenen 
KDV 3 parça halinde satın alındığı ay, bir sonraki yıl aynı ay ve iki sonraki yıl aynı ay ilgili 
hesaplara işlenir. Bu durumda bu döneme (aya) ait demirbaş alımlarından oluşan KDV 
hesaplanırken cari yıla ait rakamlarla beraber 1 önceki ve 2 önceki yıla ait rakamlar da 
toplama dahil edilir. 1 ve 2 yıl sonrasına ait hesaplarda yazılan bilgiler sadece saklamak 
amacıyla olup sene sonunda bu tablo bir kolon sola doğru kaydırılmalıdır (6 nolu tablo). 
 
 
M4.1.1.1.4.   Diğer Tanımlar 
 
Beyanname doldurulurken kullanılan eski ve yeni beyannameler üzerinde yer alan bazı 
sahalardaki rakamların hesap planındaki hesaplardan hangilerinden çekileceğini bu tablo 
(1 nolu tablo) belirler (Şekil 2).  
 
Önceki dönemden devreden KDV hesaplama şekli parametresine ‘B’ verilirse ilgili 
hesabın, açılış fişinden itibaren bir önceki aya kadar ki borç bakiyesi basılır, ‘A’ verilirse 
ilgili aya ait alacak toplamı basılır. Bu tabloda ayrıca istisnaların uygulanıp 
uygulanmayacağı ve rakam yuvarlama (kesme) ile ilgili parametreler yer alır. 
 
 
M4.1.1.1.5.   KDV Matrahları 
 
Bu bölümde KDV BEYANNAMESĐNĐN 44-Teslim ve Hiz.Karş.Teş.Eden Bedel 
(Kümülatif) sahasına aktarılacak değerler tanımlanır. Örneğin 03/2005 ayına ait 
beyanname alındığında 01/2005 ve 02/2005 aylarındaki değerlerin toplamı 
beyannamenin 44 no'lu sahasına aktarılır. Beyanname dökümü tamamlandığında ise 43 
no'lu sahadaki değer program tarafından bu ekranın ilgili aydaki sahasına otomatik 
olarak aktarılır. 
 
 



 

M4.1.1.2.   KDV (1) Beyannamesi Dökümü 
 
KDV Beyannamesi raporunun alındığı bu bölüm, KDV Beyannamesi tanımları 
yapıldıktan sonra kullanılabilir. 
 
ETA:MUHASEBE-IV V-7.7.0/S(C)2005 ETA B ĐLGĐSAYAR BK-85193 BEYANNAME 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ         KDV(1) BEYANNAMES Đ DÖKÜMÜ           02/2005 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         BEYANNAME PARAMETRELER ĐNĐ GĐRĐN! 
 
 
         BA ŞLANGIÇ AYI:        [AA/YYYY] 
             B ĐTĐŞ AYI:        [AA/YYYY] 
 
     3 AYLIK BEYANNAME:H [E/H] 
            ĐSTĐSNALAR:E [E/H] 
 
    VERG ĐDE LĐRA KESME:E [E/H] 
     KES ĐLECEK KÜSURAT: 
 
 
 
F1YARDIM F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZDIRMA F6HESAP LĐS. ESC 

 
 
Bu bölümde öncelikle beyanname başlangıç ve bitiş ayları Ay ve Yıl olarak girilmelidir. 
Beyannamenin 3 aylık olduğu durumlarda ilgili parametreye "E" verilmelidir. Đstisnalar 
KDV Beyannamesi raporunda işleme alınacaksa ĐSTĐSNALAR parametresi "E" olmalıdır. 
KESĐLECEK KÜSURAT sahasında belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve 
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. VERGĐDE LĐRA KESME 
parametresi ile bu işlem seçenekli halde ve kullanıcı tanımlıdır. 
 
Bu parametreler tanımlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu ile düz kağıda ve/veya F5-
MATBU FORMA YAZDIRMA ile matbu forma döküm alınabilir. Ayrıca F6-HESAP 
LĐSTESĐ ile muhasebe hesap listesi ekranda görüntülenir. Düz kağıda veya matbu forma 
yazdırma için F4 veya F5 tuşları kullanılınca ekrana "Beyannameye Basılacak Değerleri 
Kontrol Etmek Đstiyor musunuz?" mesajı gelir. Eğer bu mesaja "E" yazılırsa KDV 
Beyannamesinde basılacak değerler dört sayfa halinde ekrana gelir. Bu ekranda 
değerler üzerinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler diğer maddeleri 
etkilemez. 
 
 
M4.1.1.3.   KDV (1) E-Beyanname Hazırlanması 
 
KDV (1) Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, KDV 
Beyannamesi tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Listeleme aralıkları uygun şekilde 
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi 
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya 



 

 

ismi olarak "ebilkdv.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya 
dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv.xml) 
 
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde 
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir. 
 
 
M4.1.1.4.   KDV (2) Beyannamesi Tanımı 
 
KDV (2) Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu bölümde KDV 2 beyannamesi 
hazırlanmasında kullanılan ve kısmi tevkifat ile tam tevkifat matrah ve tutar hesaplarının 
tanımlandığı kısımlar bulunur; bu başlık altında ayrıca bu işlemlerin yapıldığı mükelleflere 
ait bilgilerin girildiği bir ekran da vardır. 
 
 
M4.1.1.4.1.   KDV (2) Matrah Hesapları (Kısmi Tevkifat) 
 
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek kısmi tevkifat matrahları ile ilgili hesaplar bu 
bölümden tanıtılır. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken husus şudur;KDV2 
beyannamesinin verileceği durumlarda tevkifatlara ait matrahlar mutlaka alt hesap 
bazında takip edilmelidir. Daha sonra bu ekrana gelinerek öncelikle ilgili KDV oranı 
yazılır. Bu sahanın hemen yanında ÇARPAN ve BÖLEN başlığı ile iki saha vardır. 
Buradaki çarpan; matematikteki PAY,bölen ise PAYDA kavramına eşittir. Örnek vermek 
gerekirse ilgili tevkifat oranı % 90 olduğunda bölen sahasına 100,çarpan sahasına 90 
yazılır. Daha sonra da ilgili alt hesap kodları tanımları yapılır. 
 
 
M4.1.1.4.2.   KDV (2) Tutar Hesapları (Kısmi Tevkifat) 
 
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek kısmi tevkifat tutarları ile ilgili hesaplar bu 
ekrandan tanıtılır. Normal şartlarda bu ekran sadece fazla ve yersiz hesaplanan KDV’nin 
bulunmasında kullanılır. 
 
 
M4.1.1.4.3.   KDV (2) Matrah Hesapları (Tam Tevkifat) 
 
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek tam tevkifat matrahları ile ilgili hesaplar bu 
bölümden tanıtılır. Bu bölümde tevkifat oranları tam (%100) olduğundan tevkifat oranı 
bilgisine ihtiyaç yoktur. 
 
 
M4.1.1.4.4.   KDV (2) Tutar Hesapları (Tam Tevkifat) 
 
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek tam tevkifat tutarları ile ilgili hesaplar bu 
ekrandan tanıtılır. Normal şartlarda bu ekran sadece fazla ve yersiz hesaplanan KDV’nin 
bulunmasında kullanılır. 
 
 



 

M4.1.1.4.4.   Mükellef Bilgileri 
 
Bu bölüme ise KDV (2) beyannamesinin arka sayfasında bulunan “Mükelleflere Ait 
Bildirim” tablosuna yazılması gereken bilgiler manuel olarak girilir ve istendiğinde bu 
bilgiler matbu forma F5 tuşu yardımı ile döktürülebilir. 
 
 
M4.1.1.5.   KDV (2) Beyannamesi Dökümü 
 
Yukarıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra bu ekrana gelerek KDV2 Beyannamesi 
dökümü yapılabilir. Başlangıç ayı – bitiş ayı sahalarına bilgileri alınmak istenen ay yazılır. 
F4 veya F5 tuşlarına basıldığında “Beyannameye basılacak değerleri kontrol etmek 
istiyor musunuz ?” şeklinde bir soru gelir. Bu soruya “E” cevabı verilirse beyannameye 
basılacak rakamlar ekrana gelerek kullanıcı tarafından bu rakamların kontrol edilmesi ve  
üzerinde değişiklik yapılabilmesi kolaylığı sağlanır. “H” cevabı verilmesi durumunda da  
döküm otomatik olarak hemen yapılır. 
 
 
M4.1.1.6.   KDV (2) E-Beyanname Hazırlanması 
 
KDV (2) Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, KDV 2 
Beyannamesi tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Listeleme aralıkları uygun şekilde 
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi 
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya 
ismi olarak "ebilkdv2.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir 
veya dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv2.xml) 
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde 
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir. 
 
 
M4.1.2.    Muhtasar Beyanname 
 
Bu bölüm kendi içinde MUHTASAR BEYANNAME TANIMI ve MUHTASAR 
BEYANNAME DÖKÜMÜ olmak üzere üç alt bölüme ayrılır. 
 
 
M4.1.2.1.   Muhtasar Beyanname Tanımı 
 
Muhtasar, aylık veya 3 ayda bir verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
düzenlediği beyannamedir. Muhtasar Beyannameye ait tanımların yapıldığı bu bölüm 
ÖDEME TÜR TANIMLARI, ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM, DĐĞER TANIMLAR ve 
ORTAK TANIMLAR olmak üzere kendi içinde dört bölüme ayrılır. 
 
 



 

 

M4.1.2.1.1.   Ödeme Tür Tanımları 
 
Beyannamede kullanılacak olan ödeme türlerine göre kod cetveli bu bölümde tanımlanır. 
Her bir ödeme türüne bağlı olarak vergi oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının 
bakiye hesap şekli (borç-alacak-borç toplamı-alacak toplamı) bu bölümde tanımlanır. 
 
ÖDEME KODU 011 ve 012 olan ücret ödemelerinde ekranın sağ tarafında BAKĐYE 
HESAP ŞEKLĐ olarak kullanılan BRÜT ÜCRETLER, GELĐR VERGĐSĐ ve DAMGA 
VERGĐSĐ hesap şekli ve muhasebe bağlantı hesapları (10’ar tane) ayrı ayrı tanımlanır. 
 
Diğer ödeme türlerinde ise BAKĐYE HESAP ŞEKLĐ BT/AT/BB/AA (borç toplamı-alacak 
toplamı-borç bakiyesi-alacak bakiyesi) olarak tanımlanır. Ayrıca her ödeme türü için ayrı 
ayrı vergi oranı tanımlanabilir. 30 ayrı muhasebe bağlantı hesabı tanımlanabilir. 
 
F2-KAYIT tuşu ile sadece çalışılan ekran kaydedilir, yeni bir tanımlama için PgDn tuşu 
kullanılır, işlem gören her ödeme türü için ayrı ayrı kayıt yapılır. 
 
F7-ÖDEME TÜR LĐSTESĐ tuşu ile ekrana ödeme türlerinin listesi bir pencere içinde gelir. 
Bu pencere yardımıyla ödeme türü seçilebilir. 
 
 
M4.1.2.1.2.   Ödemelere Đli şkin Bildirim 
 
Ücret ve ücret sayılan ödemelerle menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait 
bildirimler bu bölümde tanımlanır. Girilen bilgiler muhtasar beyannameden bağımsız 
olarak kullanılabilir.  
 
F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır. Đstenirse F5-MATBU FORMA YAZDIRMA 
tuşu ile de matbu forma döküm alınabilir. 
 
 
M4.1.2.1.3.   Muhtasar Beyanname Diğer Tanımlar 
 
Beyanname hesaplanırken kullanılan 6-16 (Tablo 1) arası tür kodları bu bölümde 
tanımlanan sahalara göre oluşur. 
 
Hesap Dönem Ba şlangıcı/Biti şi 
Muhtasar beyannamesinin düzenleneceği dönemi ay olarak belirler. 
 
Son Beyanname Basım Dönemi 
Bu sahaya daha önceden muhtasar beyanname dökümü (matbu forma) alınmışsa son 
döküm tarihi program tarafından otomatik olarak gelir, beyanname basımı (matbu forma) 
esnasında aynı dönem kullanılıyorsa kullanıcı program tarafından uyarılır. 
 
3 Aylık Beyanname 
Muhtasar beyanname 3 aylık olarak verilecekse bu sahaya “E” yazılır. 
 



 

Sürücü/Yol Adı 
Yıl değişiyorsa önceki yıla ait olan (kasım-aralık) dönem bilgilerinin bulunduğu şirketin 
sürücü/yol adı bu sahada tanımlanır. Bu saha 3 AYLIK BEYANNAME parametresinin “E” 
olduğu durumlarda kullanılır. 
 
Tablodan De ğer Okuma 
Bu sahaya “E” verilirse ÖDEMELER KOD CETVELĐ bölümünde tanımlanan 011-012 
nolu ödeme türleri için tanımlanan muhasebe bağlantı hesaplarından oluşacak değerler 
dikkate alınmaz, PgDn tuşuyla geçilen asgari ücret değerleri (sayfa 2) sayfası ve diğer 
ücretler (sayfa 3) sayfasındaki değerler kullanılır. Bu sayfalarda ay ve yıla bağlı olarak 
brüt ücret-gelir vergisi-damga vergisi değerleri manual olarak girilir. Ayrıca bu değerler 
BORDRO programından Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirilirken otomatik olarak 
oluşturulur.  
 
 
M4.1.2.1.4.   Muhtasar Beyanname Ortak Tanımlar 
 
Bu bölümde muhtasar beyannamesinde kullanılacak ortak bilgiler tanımlanır. 
 
Tevkifata Đlişkin/Özel Gider Đndirimi Damga Vergi Oranı 
Bu sahalarda ücret ödemelerinde kullanılan damga vergisi oranları belirtilir. 
 
Beyannameye Ait Damga Vergisi 
Beyannamede kullanılacak olan sabit rakam bu sahada tanımlanır. 
 
Vergide Lira Kesme 
Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve kesilir. Müteakip 
hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. 
 
Kesilecek Küsurat 
Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar bu sahaya yazılır.  
 
 
M4.1.2.2.   Muhtasar Beyanname Dökümü 
 
Bu bölüm 3 sayfadan oluşur. Birinci sayfada (Tablo I) ödemelerin gayrisafi tutarları ve 
gelir vergisi kesinti tutarları tanımlanır. 
 



 

 

ETA:MUHASEBE-IV V-7.7.0/S(C)2005 ETA B ĐLGĐSAYAR  BK-85193 BEYANNAME 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO ŞĐRKETĐ      MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ                      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
TABLO-I  MATRAH VE VERG Đ B ĐLDĐRĐMĐ  DÖNEM BAŞ./B ĐTĐŞĐ: 
 
                      ÖDEMELER ĐN            GEL ĐR VERGĐSĐ 
TÜR KODU           GAYR ĐSAFĐ TUTARI         KES ĐNTĐ TUTARI 
[ 8] 
[ 9] 
[10] 
[11] 
[12] 
[13] 
[14] 
[15] 
[16] 
[  ] 
[  ] 
[17] TOPLAM  (a)                     (b) 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3DE ĞER OL.F4YAZ.F5MATBU F.YAZ.F7ÖDE.TÜR L ĐS. 

 
 
Đkinci sayfada muhtasar beyannamede bulunan 18-25 arası sahalar ve çalıştırılan işçi ile 
ilgili bilgiler yer alır. 
 
 
Son sayfada ise (Tablo II) tahakkuka esas icmal bilgileri bulunur. 
 
Yapılan tanımlamalar F2 tuşu ile kaydedilir. Ekranda bulunan ödeme türlerine ve sabit 
tanımlara göre otomatik değer oluşturulmak isteniyorsa F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu 
kullanılır. 
 
 
M4.1.2.3.   Muhtasar E-Beyanname Hazırlama 
 
Muhtasar Beyanname raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, Muhtasar 
Beyanname tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Ekrandaki sahalar uygun şekilde 
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi 
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya 
ismi olarak "ebilmuh.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya 
dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilmuh.xml) 
 
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde 
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır. 
 
 



 

M4.1.3.    Vergi Beyannameleri 
 
Bu bölüm kendi içinde SABĐT TANIMLAR, ORTAKLARA AĐT BĐLGĐLER, GEÇĐCĐ VERGĐ 
BEYANNAMESĐ, KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ve GELĐR VERGĐSĐ 
BEYANNAMELERĐ olmak üzere alt bölümlere ayrılır. 
 
 
M4.1.3.1.   Sabit Tanımlar 
 
Bu bölümde muhtelif beyannamelerde kullanılacak sabit tanımlar girilir. 
 
Beyanname Dönem Ba şı/Dönem Sonu 
Beyannamenin düzenleneceği dönemin başlangıç ve bitiş tarihi girilir. 
 
Kurumlar Vergisi Oranı 
Beyannamede kullanılacak olan kurumlar vergisi oranı bu sahada tanımlanır. 
 
Geçici Vergi Oranı (Kurum) 
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyannamesinde 
kullanılacak geçici vergi oranı bu sahada tanımlanır. 
 
Geçici Vergi Oranı (Gelir) 
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyannamesinde 
kullanılacak geçici vergi oranı bu sahada tanımlanır. 
 
Vergide Lira Kesme 
Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve kesilir. Müteakip 
hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. 
 
Kesilecek Küsurat 
Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar bu sahaya yazılır. 
 
Damga Vergisi Tutarı 
Beyannameye aktarılacak damga vergisi tutarı yazılır. 
 
Kazancın Tesbit Yöntemi [1-3] 
E-Beyanname dosyasında kullanılmak üzere kazancın tesbit yöntemi belirtilir. 
Açıklamaları şöyledir; 
 
   1 - Bilanço, 
   2 - Đşletme Hesabı Özeti, 
   3 - Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri 
 
Bilanço Tipi [1-5] 
Kazancın tesbit yöntemi olarak “1” (bilanço) belitrilmişse bilançonun tipi belirtilir. 
Açıklamaları şöyledir; 



 

 

   1 - Bankalar, 
   2 - Sigorta Şirketleri, 
   3 - Tek Düzen Hesap Planı (Aracı Kur., Halka Açık Şirk. ve Finansal Kira. Dahil) 
   4 - Özel Finans Kurumları, 
   5 - Yatırım Fonları 
 
 
M4.1.3.2.   Ortaklara Ait Bilgiler 
 
Sermaye şirketlerinde (Anonim, Limited, Eshamlı Komandit Şirket) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdürleri (Limited Şirket Müdürleri) Kanuni Temsilciler ile 
bunlar dışında kalan ve en yüksek hisseye sahip 5 ortağın bilgileri bu bölümden 
girilmelidir. 
 
Görevi 
Bu sahaya beyanname basılacak kişinin görevi ilgili kutuya “X” verilerek girilir, program 
“X”’in bulunduğu kutuya bakarak beyannamede ilgili sahayı işaretler. X’in bulunduğu 
konuma göre hangi görevi ifade ettiği aşağıda verilmiştir. 
 
X    : Genel Müdür/Müdür (1. kutu) 
 X   : Yönetim Kurulu Üyesi (2. kutu) 
  X  : Ortak (3. kutu) 
   X : Kanuni Temsilci (4. kutu) 
 
Soyadı (Ünvanı) 
Bu sahaya beyanname düzenlenecek kişinin soyadı girilir. Eğer bu bir şirket ise ünvanı 
yazılır. 
 
Adı 
Beyanname düzenlenecek kişinin adı yazılır. 
 
Vergi Kimlik No 
Beyanname düzenlenecek şahsa veya şirkete ait vergi kimlik numarası yazılır. 
 
Hisse 
Bu sahaya ortağın hisse oranı yazılır. 
 
Đkametgah Adresi 1-2-3 
Beyannamede kullanılacak ikametgah bilgileri girilir. 
 
T.C.Kimlik No 
Ortağa ait T.C.Kimlik No’su girilir. 
 
Đrtibat Telefonu 
Ortağa ulaşılabilecek telefon nosu girilir. 
 
En fazla 30 kişiye kadar tanım yapılabilir. Program ilk 5 kişiyi baz alarak kurumlar vergisi 
beyannamesini döker. Ortak veya yönetici sayısının 5’i aşması halinde ek bildirim 



 

kullanılır. Ek bildirimin dökümünü almak için F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA 
YAZDIRMA tuşları kullanılır. 
 
 
M4.1.3.3.   Geçici Vergi Beyannamesi 
 
Bu bölüm kendi içinde GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAME DÖKÜMÜ (KURUM), GEÇĐCĐ 
VERGĐ E-BEYANNAME HAZIRLAMA (KURUM), GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAME 
DÖKÜMÜ (GELĐR) ve GEÇĐCĐ VERGĐ E-BEYANNAME HAZIRLAMA (GELĐR) olmak 
üzere alt bölümlere ayrılır. 
 
 
M4.1.3.3.1.   Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum) 
 
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyanname bilgileri bu 
kısımda tanımlanır. Bu bilgiler manuel olarak doldurulur. F2-KAYIT tuşu ile girilen 
değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşlarına 
basıldığında ekrana önce beyanname yıl ve döneminin girileceği bir pencere gelir. Yıl ve 
dönem girilip Enter tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı ikinci bir 
pencere gelir, buradan seçim yapılıp Enter tuşuna basıldığında yazdırma işlemine 
başlanır. 
 
 
M4.1.3.3.2.   Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama (Kurum) 
 
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için Geçici Vergi Beyannamesi 
raporunun XML dosyası olarak oluşturmasını sağlar. Ekrandaki değerler uygun şekilde 
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi 
başlatılır. Beyanname dönemi belirtildikten sonra ekrana gelen "XML/TXT TANIM 
DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilgec.xml" ismi default olarak 
gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) 
belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilgec.xml) 
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde 
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır. 
 
 
M4.1.3.3.3.   Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) 
 
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyanname bilgileri bu 
kısımda tanımlanır. Çalışma şekli kurumlar vergisine tabi mükellefler için olana benzer. 
 

 

M4.1.3.3.4.   Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama (Gelir) 
 
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için Geçici Vergi Beyannamesi raporunun 
XML dosyası olarak oluşturmasını sağlar. Çalışma şekli kurumlar vergisine tabi 
mükellefler için olana benzer. 



 

 

M4.1.3.4.   Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
 
Bu bölüm kendi içinde KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ VE E-BEYANNAME 
olmak üzere alt bölümlere ayrılır. 
 
 
M4.1.3.4.1.   Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
 
Sabit tanımlar ve ortaklara ait bilgiler girildikten sonra kurumlar vergisi beyannamesi 
dökümü alınabilir. Bu bölüm 9 sayfadan oluşur, kullanıcı tarafından doldurulması 
gereken yerler girilir, program beyannameye etki edecek bilgilerden hareketle otomatik 
hesaplama yapar.  
 
F2 tuşuyla yapılan tanımlar kaydedilir, F4-YAZDIRMA tuşu ile düz kağıda, F5-MATBU 
FORMA YAZDIRMA tuşu ile de matbu forma döküm alınır. 
 
 
M4.1.3.4.2.   Kurumlar Vergisi E-Beyanname 
 
Yukarıda açıklanan KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ekranında girilen bilgiler ve 
muhasebe modülü/raporlar kısmında bulunan BĐLANÇO ve GELĐR TABLOSU değerleri 
kullanılarak E-Beyanname hazırlamakta kullanılan xml dosyası hazırlanır. 
 
 
M4.1.3.5.   Gelir Vergisi Beyannameleri 
 
Bu bölüm kendi içinde GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ, GELĐR VERGĐSĐ 
BEYANNAMESĐ EKĐ VE E-BEYANNAME olmak üzere alt bölümlere ayrılır. 
 
 
M4.1.3.5.1.   Gelir Vergisi Beyannamesi 
 
Her yıl bir önceki yıla ait gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla hazırlaması gereken Yıllık 
Gelir Vergisi Beyannamesi bu bölümde düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 3 
sayfadan oluşan bir ekran gelir. 1. sayfada GELĐR BĐLDĐRĐMĐ (TABLO-II), 2.sayfada 
VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ (TABLO-III), 3.sayfada ise FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM ve 
DAMGA VERGĐSĐ yer alır.  
 
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA 
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana önce beyanname yılının girileceği bir pencere 
gelir. Yıl girilip ENTER tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı ikinci 
bir pencere gelir, buradan seçim yapılıp ENTER tuşuna basıldığında yazdırma işlemine 
başlanır.  
 
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ 
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir. 
 



 

M4.1.3.5.2.   Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine ek olarak verilen ek beyanname bu bölümde 
düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 13 sayfadan oluşan bir ekran gelir. 
Sayfalardaki bilgiler manual olarak doldurulur. 
 
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA 
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında yazdırma işlemine başlanır. 
 
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ 
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir. 
 
 
M4.1.3.5.3.   Gelir Vergisi / Eki E-Beyanname 
 
Yukarıda açıklanan GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ve GELĐR VERGĐSĐ 
BEYANNAMESĐ EKĐ ekranlarında girilen bilgiler ve muhasebe modülü/raporlar kısmında 
bulunan BĐLANÇO ve GELĐR TABLOSU değerleri kullanılarak E-Beyanname 
hazırlamakta kullanılan xml dosyası hazırlanır. 
 
 

M4.2.   Bildirimler 
 
Bu bölüm ORTAK TANIMLAR, BS MAL VE HĐZMET SATIŞLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM, 
BA MAL VE HĐZMET ALIMLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM FORMU VE BS-BA ĐÇĐN E-
BEYANNAME HAZIRLAMA Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
M4.2.1.    Ortak Tanımlar 
 
Bu bölümde BS ve BA formlarında kullanılacak ortak parametreler tanımlanır. 
 
Beyanname Bildirim Dönemi 
Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılır. 
 
Özel Dönem Biti ş Ayı 
Bildirimin alınacağı şirketin dönem bitiş tarihi 12.ay dışında bir aysa buraya yazılır, 
program bu ayı bitiş tarihi kabul ederek bir yıl öncesini çalışma dönemi kabul eder. 
 
BS Formu Đçin Alt Limit 
Bir hesap dönemi içinde satışı yapılan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı 
Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen tutar bu sahaya yazılır. 
 
BA Formu Đçin Alt Limit 
Bir hesap dönemi içinde alımı yapılan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı 
Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen tutar bu sahaya yazılır. 
 



 

 

Şirket Kodu/Path: 
Eğer verilerin okunacağı şirket üzerinde çalışılan şirket değil de bir başka şirketse bu 
şirketin kodu ve bulunduğu bölüm bu sahalara yazılır. 
 
 
M4.2.2.    Mal ve Hizmet Satışlarına Đli şkin Bildirim (BS Formu) 
 
BS Formu bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin 
bildirim formudur. Bu bölüme girildiğinde önce kağıda döküm veya e-beyanname 
hazırlanması şeklinde bir seçim yapılır, daha sonra karşınıza dönem içinde kendisine 
mal ve hizmet satışı yapılan mükelleflere ilişkin bilgilerin girileceği bir ekran gelir. Bilgiler 
girilerek kağıda çıktı alınır veya xml dosyası şeklinde e-beyanname bağlantı dosyası 
hazırlanır. 
 
Soyadı veya Ünvanı 
Bu sahaya gerçek kişilerde gerçek kişinin adı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın 
mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın soyadı; kollektif ve komandit şirketlerde ve 
sermaye şirketlerinde ise şirket ünvanı yazılır. 
 
Ülke Kodu 
Mal veya hizmetin yurt dışına satışı yapılmış olması halinde bu sahaya alış belgesi 
üzerinde yazılı olan müşterinin vergi yönünden bağlı olduğu ülkenin kod numarası yazılır. 
 
Vergi Numarası 
Bu sahaya kendisine mal veya hizmet satışı yapılan mükellefin vergi numarası yazılır.  
 
Belge Sayısı 
Bu sahaya hesap dönemi içinde aynı kişiye düzenlenen satış belgelerinin sayıları 
toplamı adet olarak yazılır. 
 
Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli 
Bu sahaya hesap dönemi içinde aynı kişiye satışı yapılan mal ve hizmetlerin satış 
belgelerinde yazılı bedellerin toplamı (KDV hariç) toplam tutar olarak yazılır. 
 
F2-KAYIT tuşu ile ekrana girilen bilgiler kaydedilir. PgUp/PgDn tuşları ile sayfa 
değiştirilebilir. 
 
F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu ile bilgiler otomatik olarak oluşturulur. Bu tuşa 
basıldığında ekrana bildirim döneminin girileceği bir pencere gelir, ENTER tuşuna 
basıldığında işlem aralıklarının girileceği ikinci bir ekran ile karşılaşılır. Đstenilen aralıklar 
girilerek verilen alt limit ve üzerindeki satış faturalarından otomatik olarak değer 
oluşturulur. 
 
 
M4.2.3.    Mal ve Hizmet Alımlarına Đli şkin Bildirim (BA Formu) 
 
Bu form bir önceki forma çok benzer, tek farkı yapılan satışlar yerine yapılan alımların 
değere alınmasıdır. 



 

M4.2.4.    BS ve BA Ortak E-Beyanname 
 
Bu kısımda yukarıda açıklanan BS ve BA formlarında hazırlanan veri dosyaları 
kullanılarak ortak e-beyanname için xml dosyası hazırlanır. Bu işlem sırasında istenirse 
sadece satış veya sadece alım işlemleri xml dosyasına aktarılabilir. 
 
 
M4.3.   Mali Tablolar 
 
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU, NAKĐT AKIM TABLOSU, KAR DAĞITIM 
TABLOSU ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU olmak üzere dört Alt-Bölüme 
ayrılmaktadır. 
 
FON AKIM TABLOSU, işletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını 
ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur. 
 
NAKĐT AKIM TABLOSU, işletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit 
akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur. 
 
KAR DAĞITIM TABLOSU, işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablodur. 
 
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana 
gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. 
 
Şimdi bu Alt-Bölümleri tek tek inceleyelim. 
 
 
M4.3.1.    Fon Akım Tablosu 
 
Bu tablo; bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini, dönem içindeki ve dönem 
içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo kullanıcılarına 
sunulması ve fon akım tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırmalarda kolaylık 
sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla hazırlanır. 
 
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve FON AKIM TABLOSU 
TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Fon akım tablosunun dökümünü alabilmek 
için, öncelikle fon akım tablosu tanımının yapılması gereklidir. 
 
 
M4.3.1.1.   Fon Akım Tablosu Dökümü 
 
Fon Akım Tablosu Tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda yazdırma işlemi 
bu bölümde yapılır. 
 
Tablo Tarihi 
Fon akım tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya yazılarak fon akım tablosunu alma 
imkanı getirilmektedir. 
Başlangıç Tarihi 



 

 

Eğer tablonuzu belirli tarihten itibaren almak isterseniz bu sahayı kullanarak istediğiniz 
sonuca varabilirsiniz. 
 
Ana Ba şlıklar Koyu 
Tabloyu yazıcıdan alırken ana başlıkların koyu yazılması istenirse bu sahaya “E” verilir. 
Bu parametre sadece yazıcıdan rapor alırken geçerlidir. 
 
Rakam Katsayısı 
Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını Bir, Bin, Milyon, Milyar, 
Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır. Bu parametrede belirtilen 
katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır. 
 
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4-
YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için "fonaktab.dfb" 
dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle 
değiştirilmemesi gerekir. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir 
pencerede hesap listesi görülebilir. 
 
 
M4.3.1.2.   Fon Akım Tablosu Tanımı 
 
Fon akım tablosu dökümünü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde 
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar 
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük harfle başlayan 
satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+) 
satırlar toplanır, pasif (-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar 
arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve PgDn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş 
yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen 
fon akım tablosu bilgileri "fonaktab.dat" dosyasında saklanır. 
 
 
M4.3.2.    Nakit Akım Tablosu 
 
Đşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışları, kaynakları ve 
kullanım yerleri bakımından hazırlanan bu tablo, kendi içinde NAKĐT AKIM TABLOSU 
DÖKÜMÜ ve NAKĐT AKIM TABLOSU TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme ayrılır. Nakit 
akım tablosunun dökümünü alabilmek için, öncelikle nakit akım tablosunun tanımının 
yapılması gereklidir. 
 
 
M4.3.2.1.   Nakit Akım Tablosu Dökümü 
 
Bu bölümde nakit akım tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda 
yazdırma işlemi yapılır. 
 
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı 
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile 
ekrana liste alınır. F4-YAZDIRMA tuşu ile ise yazıcıya liste alınması için "nakaktab.dfb" 



 

dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle 
değiştirilmemesi gerekir. 
 
 
M4.3.2.2.   Nakit Akım Tablosu Tanımı 
 
Nakit Akım Tablosu Dökümü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde 
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar 
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük harfle başlayan 
satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+) 
satırlar toplanır, pasif (-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı yukarı ok tuşları ile satırlar 
arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş 
yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen 
nakit akım tablosu bilgileri "nakaktab.dat" dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP 
LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir pencerede hesap listesi görülebilir. 
 
 
M4.3.3.    Kar Dağıtım Tablosu 
 
Özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin 
ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar 
ile hisse başına temettü tutarının hesaplanması amacıyla hazırlanan bu tablo işletmenin 
dönem karının dağıtım biçimini gösterir. 
 
Bu tablo; KAR DAĞITIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI 
olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Kar dağıtım tablosunun dökümünü alabilmek için, 
öncelikle kar dağıtım tablosunun tanımının yapılması gereklidir. 
 
 
M4.3.3.1.   Kar Dağıtım Tablosu Dökümü 
 
Bu bölümde kar dağıtım tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda 
yazdırma işlemi yapılır. 
 
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı 
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile 
ekrana liste alınır. F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alınması için "kardatab.dfb" 
dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle 
değiştirilmemesi gerekir. 
 
 
M4.3.3.2.   Kar Dağıtım Tablosu Tanımı 
 
Kar Dağıtım Tablosu dökümü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde 
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar 
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar "-" ile başlayan satırların 
toplamından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+) satırlar toplanır, pasif (-) satırlar 
çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar arasında geçiş yapıldığı gibi 



 

 

PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır. Tablo tanımı 
tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen kar dağıtım tablosu 
bilgileri "kardatab.dat" dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda 
açılan bir pencerede hesap listesi görülebilir. 
 
 
M4.3.4.    Özkaynaklar Değişim Tablosu 
 
Özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen 
değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu tablo, ilgili 
dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak 
gösteren tablodur. 
 
Bu tablo, ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU DÖKÜMÜ ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM 
TABLOSU TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Özkaynaklar tablosunun 
dökümünü alabilmek için, öncelikle özkaynaklar tanımının yapılması gereklidir. 
 
 
M4.3.4.1.   Özkaynaklar Değişim Tablosu Dökümü 
 
Bu bölümde özkaynaklar tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda 
yazdırma işlemi yapılır. 
 
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı 
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile 
ekrana, F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için 
"ozkaytab.dfb" dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım 
dosyasının kesinlikle değiştirilmemesi gerekir. 
 
 
M4.3.4.2.   Özkaynaklar Değişim Tablosu Tanımı 
 
Özkaynaklar tablosu dökümü almak için gerekli tanımlar dokuz sayfadan oluşan bu 
tabloda yapılır. Tablo içinde bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Tablo 
içinde aşağı yukarı ok tuşları ile satırlar arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn 
tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra 
F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen özkaynaklar tablosu bilgileri "ozkaytab.dat" 
dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir pencerede 
hesap listesi görülebilir. 
 
Özkaynaklar değişim tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde 
sunulur. 
 
Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görebilecek biçimde), kar 
yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görülecek şekilde), dönem net karı (zararı) kalemlerinin 
herbirinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, 
artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. 



 

M4.4.   Yılsonu Đşlemleri 
 
Bu bölümde işletmelerin yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş 
kesmek suretiyle kendiliğinden yapılır. Bu bölüm kendi içinde SABĐT TANIMLAR, 7/A’ YA 
GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ, 7/B’ YE GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ ve DÖNEMSEL 
FĐŞ ĐPTALĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim. 
 
 
M4.4.1.    Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm ORTAK TANIMLAR, ĐŞLEM TANIMLARI, DÖNEM BĐLGĐLERĐNĐ SIFIRLAMA 
ve 7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
M4.4.1.1.   Ortak Tanımlar  
 
Bu bölümde yılsonu işlemlerinin yapılacağı dönem belirlenir. 
 
Çalışılan Yıl 
Kapatma işleminin yapılacağı yıl girilir. 
 
Çalışılan Dönem 
Kapatma işleminin yapılacağı dönem girilir. 
1.Dönem yılın ilk 3 ayını (1-3) 
2.Dönem yılın ilk 6 ayını (1-6) 
3.Dönem yılın ilk 9 ayını (1-9) 
4.Dönem yılın tamamını (1-12) belirtir. 
 
Dönem Ba şlangıç/Biti ş Ayı 
Kapatma işleminin yapılacağı dönemi ay olarak belirler. Normalde program tarafından 
yazılan döneme bağlı olarak kendiliğinden ekrana gelir, kullanıcı tarafından 
değiştirilmemelidir. 
 
Yansıtma/Kapatma Fi ş Özel Kodu 
Yılsonu işlemlerinde muhasebeye kaydedilecek yansıtma/kapatma fişlerinde kullanılacak 
özel kodlar girilir. Fiş listesi ve benzer dökümlerde yılsonu işlemlerinden kaynaklanan 
fişlerin belirlenmesinde ve ara dönemlerde toplu fiş iptali (bkz.MUH4.4.2.4. DÖNEMSEL 
YANSITMA FĐŞLERĐNĐN ĐPTALĐ) sırasında kontrol amacıyla kullanılır. 
 
Vergi Oranları 
Vergi karşılıkları işlemi esnasında ekrana gelen vergi oranlarının öndeğerleri buraya 
kaydedilir. 



 

 

Vergi Kar şılıkları Hesapları 
Yine vergi karşılıkları işlemi yapılırken muhasebe modülünde kesilecek fişte kullanılacak 
olan alt hesaplar buraya tanımlanır. (Not:Burası sadece 370 Ana hesabının değil,alt 
hesapların çalışacağı durumda kullanılır.)  
 
Yıl / Dönem Onayı 
Bu parametrenin E olması durumunda, yılsonu işlemleri kısmına girilirken çalışılan yıl ve 
dönem bilgileri gelir. 
 
K.K.T.C Şirketi  
Bu parametrenin “E” olması durumunda, yılsonu işlemlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde kullanılan hesap planında yapılan değişikliklere göre işlemler yapılır. Bu 
düzenleme ile; 
  
   691 Dönem Karı Vergi ve  Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları   ve 
   692 Dönem Net Karı veya Zararı hesapları  sırasıyla  693  ve  694  
   hesap no’su olarak değiştirilmiştir. Boşalan 691 ve 692 no’lu      
   hesapların yerlerine ise sırasıyla; 
   691 M.D.V. (Maddi Duran Varlıkların)Yeniden Değerleme Artışları ve 
   692 Sermaye Maliyeti  hesapları getirilmiştir. 
 
 
M4.4.1.2.   Đşlem Tanımları 
 
Bu bölümde işletmenin faaliyetlerine bağlı olarak yapılması ve yapılmaması gereken 
yılsonu işlemleri belirlenir. 
 
Eğer firmada herhangi bir yansıtma/kapatma işleminin yapılması gerekmiyorsa ilgili 
işlemin yanına “H” yazılır. Bu durumda yanlışlıkla bu işlem yapılmak istenirse kullanıcıyı 
uyarır. 
 
 
M4.4.1.3.   Dönem Bilgilerini Sıfırlama 
 
Bu bölümde ilgili döneme ait yapılan ve yapılmayan işlemler belirlenir. 
 
Bu sahalar program tarafından işlem tamamlandığı zaman kendiliğinden doldurulur, eğer 
kullanıcı daha önceden yapılan bir işlemi tekrar yapmak isterse ekrana çıkan uyarıya “E” 
cevabı vererek işleme devam edebilir. 
 
 
M4.4.1.4.   7/B Seçeneğine Göre Sabit Tanımlar 
 
Bu bölümde 7/B seçeneğine göre çalışan firmalarda kullanılan maliyet, yansıtma ve 
üretim maliyet hesapları tanımlanır. 
 
Maliyet hesapları tanımlamalarında her bir grup için birden fazla hesabın işleme 
alınabilmesi için ayrı ayrı 30’ar hesap kodu belirtebilme imkanı getirilmiştir.  



 

Yansıtma ve üretim maliyet hesapları tanımlama ekranlarında ise her bir grup için 
sadece 1 adet hesap kodu belirtilebilir. 
 
 
M4.4.2.    7/A’ya Göre Yılsonu Đşlemleri 
 
Programın bu bölümünde 7/A seçeneğine göre maliyet hesaplarını tutan işletmelerin 
yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş kesmek suretiyle 
kendiliğinden yapılır. Aşağıda belirtilen işlemlerin sırası önemli olup sadece belirtilen 
şekilde yapılmalıdır.  
 
Aşağıda belirtilen fişler işletmenin yapısına göre farklılık arzetmekte olduğundan kullanıcı 
tarafından muhasebe programından kesilmelidir. 
 
- Yeniden değerleme fişi 
- Amortisman ayırma fişi 
- Demirbaş satış fişi 
- Demirbaş alış fişi 
- Karşılık ayırma fişleri 
- Kar dağıtım fişi  
- Sermaye arttırım ve ödeme fişleri 
 
Daha sonra ekranda görünüş sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 
 
 
M4.4.4.2.1.   Satılan Malın Maliyeti 
 
Bu aşamada satılan ticari mallarla ilgili kapatma işlemleri yapılır. Fakat daha önce 153 
hesabın alacak bakiyesi veren alt hesapları var ise bu hesaplardaki alacak bakiyeleri 153 
grubundaki diğer hesaplara borç verilerek kapatılmalıdır. Aynı şekilde alış giderleri de alt 
hesaplarda izleniyorsa bu hesaplardaki alacak bakiyeleri de kapatılmalıdır. 
 
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA tuşuna basıldığı zaman 153 hesabın borç 
bakiyesi veren alt hesapları ekrana gelir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
 
HESAP KODU   BORÇ BAKĐYESĐ   D.SONU STOK DE ĞERĐ     FARK 
----------   -------------   ------------------   - -------- 
153 01           1 000 000                        1  000 000 
153 02           2 000 000                        2  000 000 
153 03           3 000 000                        3  000 000 
 
Ekrandan da anlaşılacağı gibi BORÇ BAKĐYESĐ sahası, ilgili mal hesabına yıl içinde 
yapılan net girişleri ifade eder. Buradaki net kelimesi alış tutarlarına alış masraflarının 
eklenmesi ve alış iskontolarının çıkartılmasıyla bulunmuş rakamdır. Yapılan ticari mal 
satışları bu hesapta değil, 600 lü hesaplarda izlenir. 
 
Hesapların bir sayfaya sığmaması halinde üst ok, alt ok, PgUp ve PgDn tuşlarına 
basılarak diğer sayfalara geçilebilir. Bu ekranda F6 tuşuyla hesap planı görüntülenir, F7 



 

 

tuşuyla fiş listesi çıkar, F8 tuşuyla üzerinde bulunulan hesapla ilgili detay bilgi bir çerçeve 
içinde görüntülenir. 
 
Depoda yapılan fiili envanter sayımı sonucunda bulunan değerler D.SONU STOK 
DEĞERĐ sahasına girilir, program aradaki farkı kendiliğinden hesaplar, bu fark yapılan 
ticari mal satışlarının maliyetini belirtir. 
 
Sonraki ekran görüntüsü; 
 
HESAP KODU   BORÇ BAKĐYESĐ   D.SONU STOK DE ĞERĐ     FARK 
----------   -------------   ------------------   - -------- 
153 01           1 000 000              200 000     800 000 
153 02           2 000 000              300 000   1  700 000 
153 03           3 000 000              400 000   2  600 000 
 
Bu fark rakamları 621 hesaba [Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ] karşılık kapatılmalıdır. 
 
Önce F2-KAYIT tuşuna basılarak ekrandaki değerler sonraki kullanım ve kontrol 
amacıyla saklanır. Daha sonra F3-FĐŞ KAYDI tuşuna basılarak muhasebeye fiş kaydı 
işlemine başlanır. Bir çerçeve içinde kaydedilecek fişin tarih, fiş no, yevmiye no, kalem 
açıklaması ve özel kod parametreleri girilir.  
 
Burada dikkat edilecek husus fiş ve yevmiye nolarının MUHASEBE programının SERVĐS 
bölümünde belirtilen parametrelere bağlı olarak kendiliğinden oluşturulmasıdır. Yani 
bunlar boş bırakılsa bile program tarafından doldurulur. Fiş tarihi sahası mutlaka 
doldurulmalıdır. Bu ekrandan da F2 tuşuna basarak geçilirse muhasebeye fiş kaydı 
işlemi tamamlanmış olur. 
 
Muhasebe fişi: 
621 hesap borçlu 153 hesaplar alacaklı. 
 
Kontrol: Bu işlemden sonra 153 hesabın bakiyesi tabloda girilen değerler toplamına eşit 
olmalıdır. 
 
Kayıt öncesi ve sonrasında ekranda görülen bilgi F4-YAZDIRMA tuşuyla kağıda veya 
dosyaya alınabilir. 
 
Programın bu kısmına tekrar girişte değerler son durumları ile tekrar gelirler. Daha önce 
kaydedilmiş ve muhasebe fişi kesilmiş bir tablonun tekrar kaydedilmesi veya muhasebe 
fişi kesilmesi işlemi, araya başka bir işlem sokulmadığı takdirde sorun yaratmaz. 
 
Yukarıda belirtilen 
 - Ters bakiye veren hesapların aynı hesap grubuna ait başka hesaplara dağıtılması 
 - Ekrana girdikten sonra otomatik değerlerin oluşması için F5 tuşunun kullanılması 
 - Ekranda görünen bilgi üzerinde gereken düzeltmelerin yapılması 
 - Ekranda görünen bilginin F4 tuşuyla kağıda veya dosyaya dökülmesi 
 - F6, F7, F8 tuşlarına basılarak detay bilgi alınması 
 - Sonraki kullanım için F2 tuşuyla kayıt edilmesi 
 - F3 tuşuna basarak muhasebe fişi oluşturulması işlemleri 



 

yılsonu işlemleri ile ilgili tüm seçeneklerde geçerli olup daha sonra bu kadar detaylı 
anlatılmayacaktır. 
 
 
M4.4.2.2.   Üretim Yansıtması 
 
Bu aşamada yarı mamuller ve üretimi gösteren 151 hesap aşağıda belirtilen hesapların 
karşılığında borçlanır: 
 
 711 direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı, 
 721 direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı, 
 731 genel üretim giderleri yansıtma hesabı. 
 
Bu işlemden önce dönem içerisinde üretime sevk edilen ilk madde ve malzemelerin 
muhasebe kaydının yapılmış olması gerekir. 
 
Bu kayıtta 
 710 hesap borclu, 150 hesap alacaklı 
olmalıdır. 
 
F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 151 ve bu hesaba ait alt hesaplar tutarları boş olarak 
gelir, arkasından sırasıyla 711, 721 ve 731 hesaplar gelir. Bunların yanında yine aynı 
sırayla olmak kaydıyla 710, 720 ve 730 hesapların borç bakiye tutarları vardır. 
 
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
 
HESAP KODU       TUTAR 
------------  ----------- 
151 01 
151 02 
711           1 000 000 (710 hesabın borç bakiyesi)  
721           1 500 000 (720 hesabın borç bakiyesi)  
731           1 800 000 (730 hesabın borç bakiyesi)  
 
700 lü hesapların tutar toplamı 4 300 000 TL olduğu için bu toplam 151'li hesaplara aynı 
toplamı verecek şekilde dağıtılır, dağıtımdan sonra ekran aşağıdaki şekli alır. 
 
Sonraki ekran görüntüsü 
 
HESAP KODU       TUTAR 
-----------  -------------- 
151 01            2 000 000 
151 02            2 300 000 
711               1 000 000 
721               1 500 000 
731               1 800 000 
 
F2 kayıt ve F3 muhasebe fişi oluşturma işlemleriyle bu aşama tamamlanır. 
 



 

 

Muhasebe fişi 
151 hesaplar borçlu 711-721-731 hesaplar alacaklı. 
 
 
M4.4.2.3.   Üretimden Alınan 
 
Bu aşamada üretimden alınan mamul ve yarı mamullerin değerleri girilir. Yani 152 
mamul hesaplarının borçlanması 151 yarı mamul hesaplarının alacaklanması ile 
kapatılır. Ekran görüntüsü bir önceki seçeneğe benzer, tek farkı 152 ve 151 hesaplarının 
(ve bunlara ait alt hesapların) ekranda yer almasıdır. Bu hesapların yanında yer alan 
tutarlar kullanıcı tarafından doldurulur. Dikkat edilecek husus borç taraf (152 hesaplar) ile 
alacak taraf (151 hesaplar) tutar toplamlarının eşit olmasıdır. 
 
Muhasebe fişi: 
152 hesaplar borçlu 151 hesaplar alacaklı. 
 
Kontrol: Bu tablodaki değerlerin toplamı üstteki fişin toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.4.   Satılan Mamül Maliyeti 
 
Bu aşama MUH4.4.2. de belirtilen aşamaya çok benzer, tek farkı ticari mallar (153 
hesaplar) yerine mamullerin (152 hesaplar) ve kapatma için de 621 yerine 620 hesabın 
kullanılmasıdır. Yani bu işlemle üretilen mamullerden satışı yapılanların imalat maliyeti 
düşülür, kalan değer sene sonu envanteridir. Bu da kapanış fişiyle bir sonraki seneye 
aktarılacaktır. 
 
Muhasebe fişi: 
620 hesap borçlu  152 hesaplar alacaklı 
 
Kontrol: Bu işlemden sonra 152 hesabin bakiyesi tabloda girilen değerler toplamına eşit 
olmalı. 
 
 
M4.4.2.5.   Hizmet Üretim Maliyetlerinin Yansıtılması 
 
Bu aşamada üretilen hizmetlerle ilgili yapılan giderler kapatılır (Eğer 740 hesap 
çalışmışsa). 
 
Bu aşamadan önce aşağıda belirtilen işlemler manual olarak yapılmalıdır (fiş 
kesilmelidir). 
 
 Eğer stoklar 740 hesabın altında izlenmiş ise; 
 Dönem sonu stok değerleri kadar 
 150 borçlu   740 alacaklı 
 
 Eğer stoklar 150 hesapta izlenmiş ise; 
 hizmet üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme toplamı kadar 



 

 740 borçlu  150 alacaklı 
 
Bu işlemlerden sonra 622 ve alt hesaplar borçlu, 741 hesap alacaklı olacak şekilde fiş 
kesilir. Borç ve alacak taraflarının tutarı 740 hesabın borç bakiyesi kadar olacaktır. 
 
 
M4.4.2.6.   Gider Hesaplarının Yansıtma Đşlemi 
 
Bu aşamada faaliyet giderleri (630-631-632) ve kısa vadeli borçlanma giderleri (660) 
hesapları 751-761-771-781 hesaplar karşılığında kapatılır. 7 ile başlayan hesapların alt 
hesabı olamaz, bunların değerleri 750-760-770-780 hesapların borç bakiyeleri olarak 
alınır. Bunların her birisi kendisine tekabül eden 6'lı hesaplara ve alt hesaplarına 
kullanıcı tarafından yayılır. 
 
F5 ile değer oluşturulduktan sonra ekran: 
 
HESAP KODU     TUTAR 
-----------  ----------- 
630 10 
630 20 
631 10 
631 20 
632 10 
632 20 
660 
751          1 000 000 (750 hesabın borç bakiyesi) 
761          2 000 000 (760 hesabın borç bakiyesi) 
771          3 000 000 (770 hesabın borç bakiyesi) 
781          4 000 000 (780 hesabın borç bakiyesi) 
 
Kullanıcı tarafından değerler yukarıya taşındıktan sonra ekran: 
 
HESAP KODU      TUTAR 
-----------  ----------- 
630 10         400 000 (Bu iki satır toplamı 751 tu tarına e şit) 
630 20         600 000 ( " " "  "  751 "  " ) 
631 10       1 500 000 (Bu iki satır toplamı 761 tu tarına e şit) 
631 20         500 000 ( " " "  "  761 "  " ) 
632 10       2 200 000 (Bu iki satır toplamı 771 tu tarına e şit) 
632 20         800 000 ( " " "  "  771 "  " ) 
660          4 000 000 (Bu satır toplamı 781 tutarı na e şit) 
751          1 000 000 
761          2 000 000 
771          3 000 000 
781          4 000 000 
 
F3 tuşu ile 6 ile başlayan hesaplar borç, 7 ile başlayan hesaplar alacak olacak şekilde fiş 
kesilir. 
 



 

 

 
M4.4.2.7.   Yansıtma Hesaplarının Kapatılması 
 
Bu aşamada 711-721-731-741-751-761-771-781 yansıtma hesapları kullanılarak 710-
720-730-740-750-760-770-780 hesaplar veya bunların alt hesapları kapatılır. Yansıtma 
hesaplarının alt hesapları olamaz, buna karşılık sonu 0 ile biten hesapların alt hesapları 
olabilir. Bu hesapların veya alt hesapların borç bakiyeleri toplamı kendilerine tekabül 
eden ve sonu 1 ile biten yansıtma hesaplarına borç verilerek kapatılır, bu hesaplara da 
alacak işlenir. Ekran görüntüsü bir önceki maddeye benzer. 
 
 
M4.4.2.8.   Vergi Karşılıkları  
 
Bir önceki madde de tamamlandıktan sonra geçici gelir tablosu oluşmuş durumdadır 
(vergi ve yasal yükümlülükler hariç gelir tablosu). Bu maddeye geçebilmek için 
muhasebe programında gelir tablosunun çıkartılması ve burada oluşan bazı rakamların 
bu ekrana taşınması gerekmektedir. 
 
  Dönem karı veya zararı (Gelir tablosundaki)  : xxx.xxx.xxx (A) 
  Ticari kara ilaveler (a+b) (B) 
   a-Kanunen kabul edilmeyen giderler   : xxx.xxx.xxx 
   b-Önceki yıl ayrılan finansman fonu  : xxx.xxx.xxx 
 
  Ticari kardan indirimler. (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) (C) 
   a- Mahsup edilecek geçmis yıl zararları  : xxx.xxx.xxx 
   b- Đştirak kazançları..................   : xxx.xxx.xxx 
   c- Y.Fon ve ort.porftöy işl.kazancı      : xxx.xxx.xxx 
   d- 
   e- 
   f- 
   g- 
   h- 
   i- 
   j- Diğer indirimler                      : xxx xxx xxx 
   Kurumlar vergisi matrahı                 : xxx.xxx.xxx KM=A+B-C 
   Kurumlar vergisi oranı              % : 25     KY 
 1 Kurumlar vergisi                         : xxx.xxx.xxx KV=KM*KY 
   Fon oranı                             : 10     SY 
 2 Fon                                 %    : xxx.xxx.xxx F=KV*SY 
   Menkul sermaye iradi stopaj matr.       : xxx.xxx.xxx MSM=KM-KV 
   Stopaj oranı                        % : 20     SO 
 3 GV/Stopajı                               : xxx.xxx.xxx GV=MSM*SO 
 4 Fon                                      : xxx.xxx.xxx GVF=GV*SY 
 
 Vergi karşılıkları toplamı = 1+2+3+4 nolu değerler. 
 
Bu bölümde F3-FĐŞ KAYDI tuşuna basıldığı zaman borç ve alacak olarak hangi 
hesapların çalışacağını tespit etmek üzere bir çerçeve içinde ilk değerler gelir. Burada 



 

hem borç ve hem de alacak için ayrı ayrı olmak kaydıyla dörder satır vardır. Kullanıcı 
kebir çalışabileceği gibi isterse alt hesapta belirtebilir. Her satır yukarıda belirtilen 1-4 
arası değerlere karşılık gelir. 
 
Bu işlem de tamamlandıktan sonra geçici gelir tablosu, kesine dönüştürülmüş olur. Bu 
aşamada muhasebe programından gelir tablosu çıkartılmalı ve ilerideki kullanımlar için 
dosyaya kaydedilmelidir. Çünkü aşağıda belirteceğimiz maddelerle gelir tablosu da 
sıfırlanır (gelir tablosunda geçen hesaplar tasfiye edilir). 
 
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E” 
ise Ticari Kara Đlaveler bölümünde bazı satırlar değişiklik gösterecektir. 
 
 
M4.4.2.9.   Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması 
 
Bu bölümdeki ekranlar ve kesilen muhasebe fişleri birbirine benzer yapıda olup sadece 
çalışan hesaplar fark etmektedir. Bu nedenle bu işlemler kısaca anlatılacaktır. 
 
 
M4.4.2.9.1.   Brüt Satışların Tasfiyesi 
 
600-601-602 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar borç, 690 hesap 
alacak olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir 
tablosundaki "A-BRÜT SATIŞLAR" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.2.   Satış Đndirimlerinin Tasfiyesi 
 
610-611-612 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap 
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir 
tablosundaki "C-NET SATIŞLAR" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.3.   Satışların Maliyetinin Tasfiyesi 
 
620-621-622-623 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 
hesap borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi 
gelir tablosundaki "BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.4.   Faaliyet Giderlerinin Tasfiyesi 
 
630-631-632 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap 
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir 
tablosundaki "FAALĐYET KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 



 

 

M4.4.2.9.5.   Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karların  Tasfiyesi 
 
640-641-642-643-644-645-646-647-649 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu 
hesaplar borç, 690 hesap alacak olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir 
tablosundaki "F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLAR" toplamına 
eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.6.   Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararların Tasfiyesi 
 
653-654-655-656-657-659 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar 
alacak 690 hesap borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "G-
DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.7.   Finansman Giderleri Tasfiyesi 
 
660-661 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap borç 
olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "H-FĐNANSMAN 
GĐDERLERĐ" toplamına eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi 
gelir tablosundaki "OLAĞAN KAR VEYA ZARAR" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.8.   Olağandışı Gelir ve Karlar Tasfiyesi 
 
671-679 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar borç, 690 hesap alacak 
olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "I-OLAĞANDIŞI GELĐR VE 
KARLAR" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.9.   Olağandışı Gider ve Zararlar Tasfiyesi 
 
680-681-689 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap 
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "J-OLAĞANDIŞI GĐDER 
VE ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın 
bakiyesi gelir tablosundaki "DÖNEM KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır. 
 
 
M4.4.2.9.10.   Vergi Karşılıklarının Tasfiyesi 
 
Daha önce MUH4.4.8. başlıklı kısımda anlatıldığı gibi 691 hesaba borç olacak şekilde fiş 
kesilmişti. Şimdi 690 hesabın borcuna karşılık bu hesaplara alacak yazılarak vergi 
karşılıkları hesapları kapatılır. Bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki 
"DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır. 
 



 

Bu işlemden sonra 
 690 hesap alacak bakiyesi verirse KAR, borç bakiyesi verirse ZARAR var demektir. 
 
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E” 
ise 691 hesabın yanında 692 ve 693 hesaplar da işlem görür; 
 
HESAP KODU       TUTAR 
----------  --------------- 
690                       
693                       
691                       
690                       
690                  
692 
 
Bu ekrandaki satırlar kesinlikle silinmemeli, ekran 6 satır olarak bırakılmalıdır. Aksi 
takdirde oluşturulacak fişte uyumsuzluklar oluşacaktır. 
 
 
M4.4.2.9.11.   Dönem Net Karı veya Zararının Belirlenmesi 
 
690 hesabın durumuna göre aşağıdaki iki fişten birisi kesilir. 
 
 a. 690 alacak bakiyesi verirse (KAR) 
    690 Borçlu  692 alacaklı (690'nın bakiyesi kadar) 
 b. 690 borç bakiyesi verirse (ZARAR) 
    692 Borçlu  690 alacaklı (690'nın bakiyesi kadar) 
 
Böylelikle 690 hesaptaki borç veya alacak bakiyesi 692 hesaba aktarılmış olur (DÖNEM 
NET KARI VEYA ZARARI). Gelir tablosu hesapları bilançoda yer almadığından 692 
hesabın bilanço hesaplarına tasfiye edilmesi gerekir. 
 
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi 
Parametresi “E” ise 692 hesabın yerine 694 hesap işlem görür. 
 
 
M4.4.2.9.12.   Kar veya Zararın Bilançoya Aktarılması 
 
692 hesabın durumuna göre aşağıdaki iki fişten birisi kesilir. 
 
 a. 692 alacak bakiyesi verirse (KAR) 
    692 Borçlu  590 alacaklı (692'nin bakiyesi kadar) 
 b. 692 borç bakiyesi verirse (ZARAR) 
    591 Borçlu  692 alacaklı (692'nin bakiyesi kadar) 
 
Böylelikle 692 hesaptaki borç veya alacak bakiyesi 590 (DÖNEM NET KARI) veya 591 
(DÖNEM NET ZARARI) hesaplarından birisine aktarılmış olur. 
 



 

 

Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E” 
ise 692 hesabın yerine 694 hesap işlem görür. 
 
 
M4.4.2.9.13.   Bilanço Hesaplarının Düzenlenmesi 
 
Yıl içinde yapılan peşin vergi ve fonlar 193 hesaba borç kaydedilerek takip edilir. Dönem 
sonunda bu tutar 371 hesaba aktarılır. Bunun için 371 hesap borçlu, 193 hesap alacaklı 
olacak şekilde fiş kesilir. Fişin tutarı 193'ün borç bakiyesi kadardır. 
 
Yukarıda belirtilen son işlemden sonra gelir hesaplarının tamamı kapatılmış olur, aynı 
zamanda BĐLANÇO da oluşmuş demektir. Bilanço değerleri bir sonraki yıl için saklanır. 
 
Đptal Edilecek Yıl/Dönem 
Fişlerin iptal edileceği yıl ve dönem bu sahalarda belirtilir. Yılın son dönemine (4.dönem) 
ait fişler iptal edilmemelidir. 
 
Yansıtma/kapatma işlemlerine ait fişler yanlarında bulunan parametreye bağlı olarak 
silinirler. Silinecek fişin özel kodu buradakinden farklı ise kullanıcı uyarılır. 
 
 
M4.4.3.    7/B’ye Göre Yılsonu Đşlemleri 
 
Programın bu bölümünde 7/B seçeneğine göre maliyet hesaplarını tutan işletmelerin 
yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş kesmek suretiyle 
kendiliğinden yapılır. Yapılması gereken işlemler yukarıda MUH4.4.2. 7/A’YA GÖRE 
YILSONU ĐŞLEMLERĐ bölümünde anlatılanlara çok benzer, aşağıda sadece farklı olan 
işlemler anlatılmıştır. 
 
NOT: Đşlem öncesinde, üretim stokları sürekli olarak 150 hesapta takip ediliyor ise 790 
hesaba çıkışları yapılmış olmalıdır. Eğer 790 hesapta takip ediliyor ise dönem sonu 
stokları 150 hesaba alınmış olmalıdır.  
 
 
M4.4.3.1.   Satılan Malın Maliyeti 
 
Bu bölüm 7/A ile aynıdır. 
 
 
M4.4.3.2.   Üretim Yansıtması 
 
Bu aşamada yarı mamuller ve üretimi gösteren 799 51 hesap aşağıda belirtilen 
hesapların karşılığında borçlanır. 
 
 798 11 direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı, 
 798 21 direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı,  
 798 31 genel üretim giderleri yansıtma hesabı. 
 



 

F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 799 51 ve bu hesaba ait alt hesaplar tutarları boş 
olarak gelir, arkasından sırasıyla 798 11, 798 21 ve 798 31 hesaplar gelir. Bu hesapların 
her birisinin yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda bulunan hesapların borç 
bakiyelerinin toplamı yer alır. Aşağıda bu hesaplar için kullanılacak tabloların listesi 
verilmiştir.: 
 
798 11: Tablo 1/1: MALĐYET HESAPLARI/ [1] DĐREKT ĐLK MADDE VE MAL. 
GĐDERLERĐ 
798 21: Tablo 1/2: MALĐYET HESAPLARI/ [2] DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 
798 31: Tablo 1/3: MALĐYET HESAPLARI/ [3] GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ 
 
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
 
HESAP KODU       TUTAR 
------------  ----------- 
799 51 
798 11        1 000 000 (Tablo 1/1’deki hesap.borç bak.toplamı) 
798 21        1 500 000 (Tablo 1/2’deki hesap.borç bak.toplamı) 
798 31        1 800 000 (Tablo 1/3’deki hesap.borç bak.toplamı) 
 
798 li hesapların tutar toplamı 4 300 000 TL olduğu için bu toplam 799 51 hesaba aynı 
toplamı verecek şekilde dağıtılır, dağıtımdan sonra ekran aşağıdaki şekli alır. 
 
Sonraki ekran görüntüsü 
 
HESAP KODU       TUTAR 
-----------  -------------- 
799 51        4 300 000 
798 11        1 000 000 
798 21        1 500 000 
798 31        1 800 000 
 
F2 kayıt ve F3 muhasebe fişi oluşturma işlemleriyle bu aşama tamamlanır. 
 
Muhasebe fişi 
799 51 hesaplar borçlu 798 11-798 21-798 31 hesaplar alacaklı. 
 
 
M4.4.3.3.   Üretimden Alınan 
 
Bu aşamada 152 mamul hesaplarının borçlanması 799 51 hesaplarının alacaklanması 
ile kapatılır. Ekran görüntüsü bir önceki seçeneğe benzer, tek farkı 152 ve 799 51 
hesaplarının (ve bunlara ait alt hesapların) ekranda yer almasıdır. Bu hesaplarından 152 
hesaba ait olanların tutarları kullanıcı tarafından doldurulur, 799 51 hesapların yanında 
ise bu hesaplara ait borç bakiyeleri gelir. Dikkat edilecek husus borç taraf (152 hesaplar) 
ile alacak taraf (799 51 hesaplar) tutar toplamlarının eşit olmasıdır. 
 
Muhasebe fişi: 
152 hesaplar borçlu 799 51 hesaplar alacaklı. 



 

 

M4.4.3.4.   Satılan Mamül Maliyeti 
 
Bu bölüm 7/A ile aynıdır. 
 
 
M4.4.3.5.   Hizmet Üretim Maliyetlerinin Yansıtılması 
 
Bu aşamada üretilen hizmetlerle ilgili yapılan giderler kapatılır 
 
F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 622 hesaba ait alt hesaplar tutarları boş olarak gelir, 
arkasından 798 41 hesap yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda (Tablo 1/4) 
bulunan hesapların borç bakiyelerinin toplamı ile birlikte gelir.  
 
Tablo1/ 4: MALĐYET HESAPLARI/ [4] HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ 
 
798 41 hesabın yanında yer alan tutar 622 hesapları kapatacak şekilde dağıtılır, bu 
işlemden sonra 622 ve alt hesaplar borçlu, 798 41 hesap alacaklı olacak şekilde fiş 
kesilir. 
 
 
M4.4.3.6.   Gider Hesaplarının Yansıtma Đşlemi 
 
Bu aşamada faaliyet giderleri (630-631-632) ve kısa vadeli borçlanma giderleri (660) 
hesapları 798 51 - 798 61 - 798 71 - 798 81 hesaplar karşılığında kapatılır. 798 ile 
başlayan hesapların .her birisinin yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda bulunan 
hesapların borç bakiyelerinin toplamı yer alır. Aşağıda bu hesaplar için kullanılacak 
tabloların listesi verilmiştir.: 
 
798 51: Tablo 1/5: MALĐYET HESAPLARI/ [5] ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME 
GĐDERLERĐ 
798 61: Tablo 1/6: MALĐYET HESAPLARI/ [6] PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM 
GĐDERLERĐ 
798 71: Tablo 1/7: MALĐYET HESAPLARI/ [7] GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ 
798 81: Tablo 1/8: MALĐYET HESAPLARI/ [8] FĐNANSMAN GĐDERLERĐ 
 
F5 ile değer oluşturulduktan sonra ekran: 
 
HESAP KODU     TUTAR 
-----------  ----------- 
630 10 
630 20 
631 10 
631 20 
632 10 
632 20 
660 
798 51        1 000 000 (Tablo 1/5’deki hesap.borç bak.toplamı) 
798 61        2 000 000 (Tablo 1/6’deki hesap.borç bak.toplamı) 



 

798 71        3 000 000 (Tablo 1/7’deki hesap.borç bak.toplamı) 
798 81        4 000 000 (Tablo 1/8’deki hesap.borç bak.toplamı) 
 
Kullanıcı tarafından değerler yukarıya taşındıktan sonra ekran: 
 
HESAP KODU      TUTAR 
-----------  ----------- 
630 10          400 000 (Bu iki satır toplamı 798 5 1 tutarına e şit) 
630 20          600 000 ( "  " "  "     "      "        "       " ) 
631 10        1 500 000 (Bu iki satır toplamı 798 6 1 tutarına e şit) 
631 20          500 000 ( "  " "  "     "      "        "       " ) 
632 10        2 200 000 (Bu iki satır toplamı 798 7 1 tutarına e şit) 
632 20          800 000 ( "  " "  "     "      "        "       " ) 
660           4 000 000 (Bu satır toplamı     798 8 1 tutarına e şit) 
798 51        1 000 000 
798 61        2 000 000 
798 71        3 000 000 
798 81        4 000 000 

 
F3 tuşu ile 6 ile başlayan hesaplar borç, 7 ile başlayan hesaplar alacak olacak şekilde fiş 
kesilir. 
 
 
M4.4.3.7.   Yansıtma Hesaplarının Kapatılması 
 
Bu aşamada 798 11-798 21-798 31-798 41-798 51-798 61-798 71-798 81 yansıtma 
hesapları kullanılarak 790-791-792-793-794-795-796-797 hesaplar veya bunların alt 
hesapları kapatılır. Yansıtma hesaplarının alt hesapları olamaz, buna karşılık sonu 0 ile 
biten hesapların alt hesapları olabilir. Bu hesapların veya alt hesapların borç bakiyeleri 
toplamı kendilerine tekabül eden ve sonu 1 ile biten yansıtma hesaplarına borç verilerek 
kapatılır, bu hesaplara da alacak işlenir. Ekran görüntüsü bir önceki maddeye benzer. 
 
Borç Kısmı    Yansıtma hesapları tablosundan alınacak 
Alacak Kısmı  Maliyet hesapları tablosundan alınacak 
 
798 11   Aşağıdan kaynaklanan değerler gelecek 
798 21      “         “         “         “    
798 31      “         “         “         “    
798 41      “         “         “         “    
798 51      “         “         “         “    
798 61      “         “         “         “    
798 71      “         “         “         “    
798 81      “         “         “         “    
       790   Tablo 1/1’de bulunan hesapların borç bakiyeleri gelecek 
       791     “   1/2  “    “        “        “      “         “    
       792     “   1/3  “    “        “        “      “         “ 
       793     “   1/4  “    “        “        “      “         “ 
       794     “   1/5  “    “        “        “      “         “ 
       795     “   1/6  “    “        “        “      “         “ 
       796     “   1/7  “    “        “        “      “         “ 



 

 

       797     “   1/8  “    “        “        “      “         “ 
 
 
M4.4.3.8.   Vergi Karşılıkları  
 
Bu bölüm 7/A ile aynıdır. 
 
 
M4.4.3.9.   Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması 
 
Bu bölüm 7/A ile aynıdır. 
 
 
M4.4.4.    Dönemsel Yansıtma Fişlerinin Listesi / Đptali 
 
Bu bölümde ara dönemler için (1-3) muhasebeye kesilen yansıtma/kapatma fişleri toplu 
halde listelenir ve iptal edilir. 
 
Đptal Edilecek Yıl/Dönem 
Fişlerin iptal edileceği yıl ve dönem bu sahalarda belirtilir. Yılın son dönemine (4.dönem) 
ait fişler iptal edilmemelidir. 
 
Yansıtma/kapatma işlemlerine ait fişler yanlarında bulunan parametreye bağlı olarak 
silinirler. Silinecek fişin özel kodu buradakinden farklı ise kullanıcı uyarılır, fakat fiş 
silinmez. 
 
 
M4.4.5.    7/A’ya Göre Otomatik Yılsonu Đşlemleri 
M4.4.6.    7/B’ye Göre Otomatik Yılsonu Đşlemleri 
 
Bu bölümde ise; daha önce tamamı ile manual olarak yapılan yılsonu işlemleri program 
içersinden otomatik olarak yapılabilir. Bu işlemlerin sağlıklı olarak  yapılabilmesi için iki  
husus çok önemlidir: Birincisi; işlem esnasında ekrandaki sıralama mutlaka takip 
edilmelidir, ikincisi ise işlemler program tarafından bitirilmeden ekrandan çıkılmamalıdır.   
 
Ekran karşımıza ilk olarak geldiğinde yılsonu işlemleri ilk defa yapılacağından yan 
taraflarında “Yapılmadı” ibaresi bulunur.  F2 tuşu ile işleme  başlandığında bazı bilgilerin 
manual olarak girilmesi gerekir. Her işlem kendi içinde tamamlandığında ise bu ibare 
değişir ve “Yapıldı” olur. Đşlemler sırası ile yapıldıktan sonra da yılsonu işlemleri 
tamamlanmış olur. 
 
 
M4.5.   Dizayn Dosya Tanımları 
 
Bu bölümde beyanname dökümlerinde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu 
dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır. 
 



 

Bu bölüme girildiğinde ilk olarak karşımıza dizayn dosyaları tanımlanacak beyannamenin 
ve türünün (düz/matbu) belirlendiği seçim ekranı gelir. 
 
Yapılacak işlem ve dosya türü belirtildikten sonra ise dizayn dosya isimlerinin ve 
açıklamalarının tanımlanacağı ekrana ulaşılır. 
 
Bu bölümde tanımlanan dizayn dosya isimleri ve açıklamaları beyanname 
dökümlerinden önce ekrana gelen seçim penceresine taşınarak kullanıcının istediği 
dizayn dosyasına göre döküm alabilmesi sağlanır. 
 



 

 

ETA:BÜTÇE , iki yıllık tahmini bütçe hesaplamalarını bilgisayarda takip etmenize olanak 
tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda 24 aylık tahmini bütçe 
rakamlarını işleyecek, bu rakamlardan doğan bütçe analizlerini yapabileceksiniz. 
 
Programa girerken sistemde çalışmak istediğiniz ay ve yıl sorulacaktır. Bütçe 
sisteminizde aynı anda 24 ayın, yani iki yılın bütçe bilgilerini saklayabilmekle beraber 
programın genelinde bir çalışılan ay kavramı bulunmaktadır. Programın girişinde seçilen 
çalışılan ay operatöre kolaylık sağlar. Đstenilen bir anda operatör çalışılan ayın dışına 
çıkabilir. 
 
ETA:BÜTÇE programının Ana Bölümleri şunlardır: 
 
F3-BÜTÇE DEĞERLERĐ, iki yıllık tahmini bütçe tanımlarının yapılması, 
 
F4-BÜTÇE ANAL ĐZĐ, bütçe analiz raporunun alınması. 
 
 
BU.1.   Bütçe Değerleri 
 
Bu bölümde bütçe analizine esas olacak değerlerin sisteme tek tek girişi yapılır. F2 tuşu 
ile girilen bu bölümde karşınıza "Kayıt Arama Kıstaslarını Girin!" mesajı gelir ve ilgili 
hesap kodunun girilmesini bekler. Hesap kodlarını, kendiniz yazabileceğiniz gibi F6-
HESAP LĐSTESĐ seçeneği ile de arayabilirsiniz. F6-HESAP LĐSTESĐ tuşuna bastığınızda 
ekrana pencere içinde hesap listesi gelir. Bu ekranda ışıklı çubuk yardımıyla istenilen 
hesap kodunun üzerine gelip Enter tuşuna basarak seçtiğiniz hesabı ekrana 
getirebilirsiniz. 
 
Hesap kodunu seçtikten sonra karşınıza 24 aylık tahmini bütçe değerlerinin girileceği 
ekran gelir. Bu ekranda çalışırken PgUp ve PgDn tuşları ile sayfa değiştirebilirsiniz. 
Bütçe değerlerini girdikten sonra F2 tuşu ile kayıt ediniz. Kayıttan sonra yine PgUp ve 
PgDn tuşları ile bir önceki veya bir sonraki kayda geçebilirsiniz. 
 
 
BU.2.   Bütçe Analizi 
 
Bütçe değerlerine göre bütçe analizinin alındığı bölümdür. F4 Tuşu ile dallandığınız bu 
bölümde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir.Bu ekranı doldururken aşağıdaki 
hususlara dikkat etmelisiniz. 
 
Analiz Tarihi 
Bütçe analizinin tarihi belirtilir. Listeleme aralıkları ekranına girildiğinde sistemde çalışılan 
ay ve yıl otomatik olarak ekrana gelir. 
 
Başlangıç Tarihi 
Bütçe analizi yapılacak aralığın başlangıç ay ve yılı belirtilir. Bu saha boş bırakılırsa 
dönem başı tarihi, başlangıç tarihi olarak ele alınır. 
 



 

Analiz Tipi 
Analiz tipi “T” seçilirse tanımlanan gerek tahmini bütçe değerlerinde ve gerekse 
gerçekleşen değerlerde toplam borç ve alacak rakamları kullanılır. Aksi takdirde bunların 
arasındaki fark kullanılır (bakiye). 
 
Örnek: Bütçe değerleri 104 Müşteriler Hesabı 01/1996 ayında borç=12.000.000, 
alacak=10.000.000 olarak tanımlayalım. 01/1996 ayında yapılan hareketler sonucunda 
borç=10.000.000, alacak=7.000.000 olsun. Bütçe analizinde analiz tipi TOPLAM olarak 
belirtildiğinde BÜTÇE BORÇ FARKI -2.000.000, BÜTÇE ALACAK FARKI -3.000.000 
olur. Analiz tipi Bakiye seçildiğinde ise borç alacak değerleri düşüldükten sonra geriye 
kalan bakiye değeri yazılır. Yani Borç hanesinde +1.000.000 bulunur. 
 
Bakiye Şekli 
Analiz Tipi ”B” (Bakiye) olarak çalışılırken alt hesaba sahip hesapların (kebir veya ara 
hesap) bakiye değerlerinin hesaplanma şeklini belirtir. Buna göre bu sahaya “F” yazılırsa 
dökümde kebir hesapların bakiye rakamları kendi borç ve alacakları arasındaki fark 
olarak hesaplanır, “T” yazılırsa o zaman bu hesabın bir seviye altındaki alt hesaplarının 
bakiyeleri toplanarak borç ve alacak kolonlarındaki bakiye değerleri ayrı ayrı hesaplanır. 
 
Borçlu Hesaplar 
Bu haneye “E” yazılırsa tüm borçlu hesaplar listelenir, “H” yazıldığında ise borçlu 
hesaplar listede yer almaz. 
 
Alacaklı Hesaplar 
Bu haneye “E” yazılırsa tüm alacaklı hesaplar listelenir, “H” yazıldığında ise alacaklı 
hesaplar listede yer almaz. 
 
Bakiyesiz Hesaplar 
Bu haneye “E” yazılırsa bakiyesiz hesaplar listelenir.  
 
Çalışmamış Hesaplar 
Bu seçenek ile hesap bakiyesiz olsa bile çalışmışsa (borç/alacak sıfırdan farklı, birbirine 
eşit) listeye dahil edilmektedir. 
 
Listeleme aralıkları ekranını doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna bastığınızda ekranda 
belirtilen kıstaslara göre bütçe borç/alacak farkları listelenir. Ekran yeterli büyüklükte 
olmadığından sadece belli sahaları görebilirsiniz. Đstenilen detaylı dökümleri F4-
YAZDIRMA tuşuna basmak suretiyle yazıcıdan alabilirsiniz. Ayrıca F5-EXCEL tuşu 
yardımıyla ilgili listeyi excel programına aktarabilirsiniz. 
 



 

 

ETA:KUR TAK ĐBĐ, döviz bilgilerini bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak bir 
program modülüdür. Söz konusu programda döviz cinsleri tanımlayacak, günlük döviz 
kurlarını girecek ve döviz raporları alabileceksiniz. 
 
ETA:KUR TAKĐBĐ programının Ana Bölümleri; 
 
F2-DÖVĐZ TANIMLARI , döviz cinslerinin tanımlanması ile ilgili işlemler, 
 
F3-KUR GĐRĐŞĐ, günlük kurların girilmesi ile ilgili işlemler, 
 
F4-KUR L ĐSTELERĐ, döviz raporlarının alınması ile ilgili işlemler, 
 
F5-DOSYA ĐŞLEMLER Đ, yeni dosya açma işleminden oluşur. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:KUR TAKĐBĐ programının Ana Bölümlerini tek tek 
inceleyelim. 
 
 

KT.1.   Döviz Tanımları 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza döviz kodu ve açıklamalarını girebileceğiniz ekran gelir. 
Ekrandaki DÖVĐZ KODU hanesine kullanılacak döviz cinslerinin kodu girilir. En fazla 40 
kod girilebilir. AÇIKLAMA hanesine ise döviz kodu ile ilgili açıklama yazılır. 
 
Girilen bilgiler F2 tuşu ile kaydedilir. PgUp ve PgDn tuşlarını kullanılarak bir sonraki veya 
bir önceki sayfaya ulaşılabilir. 
 
 
KT.2.   Kur Giri şi 
 
Döviz kurlarının günlük olarak girildiği bölümdür. Daha önceden belirtilen döviz cinsleri 
hanelerinin altına kurların o tarihteki değeri yazılır. 
 
F2 Tuşu ile kayıt yapılır. Kur kodları listelenmek istenirse F6 tuşu kullanılır. PgUp ve 
PgDn tuşları ön ve arka sayfalara geçmek için kullanılır. Aşağı ve yukarı ok tuşları 
kursoru aşağı ve yukarı hareket ettirir. Ctrl tuşu ile birlikte sağ ve sol ok tuşlarının 
kullanılması kursorun sağa ve sola hareketini sağlar, “*” tuşu, bir üstteki haneyi kursorun 
bulunduğu yere kopyalar. 
 
 

KT.3.   Kur Listeleri 
 
Bu bölüm KUR LĐSTESĐ ve KUR FARKI RAPORU Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 



 

 KT.3.1.   Kur Listesi 
 
Bu bölümde döviz kurlarının listesi alınır. Listelemek istediğiniz döviz cinslerine “Evet” 
dedikten sonra listeleme aralıkları girilir. Eğer sadece 1.Değere tarih verilirse program 
verilen tarih ve sonraki kurların, sadece 2.Değere tarih verilirse program o günkü tarihten 
başlayıp verilen tarihe kadarki kurların listesini verir. Her iki tarih aralığı girilirse bu iki 
tarih arasındaki liste alınır. Boş bırakıldığında ise sadece o günkü döviz kurlarının listesi 
alınır. 
 
 
KT.3.2.    Kur Farkı Raporu  
 
Bu rapor, listelenecek tarihler arasındaki döviz kurlarının hareketlerini yüzdesel olarak 
hesaplar ve listeler. Bu ekrandaki REFERANS TARĐH hanesine liste hangi tarihten 
başlatılmak isteniyorsa o tarih verilir. Referans tarihi boş bırakılırsa liste alınamaz. 
Listelenecek tarihler hanelerine istenilen tarihler girildikten sonra listelenecek kurlar 
belirtilir. 
 
F2 Tuşu ile listeleme işlemi başlatılır. Yazıcıdan döküm almak için F4 tuşu, kur kodlarının 
listesini almak için de F6 tuşu kullanılır. 
 
 
KT.4.   Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm YILLIK DOSYA AÇILIŞI ve DÖVĐZ PARAMETRELERĐ Alt-Bölümlerinden 
oluşur. 
 
 
KT.4.1.    Yıllık Dosya Açılışı 
 
Bu bölüm yeni bir kur dosyası açılmak istendiğinde kullanılır. Kur değerleri yıllık ayrı 
dosyalarda tutulur. Yaratmak istenilen dosyanın yılı girilir. F2 Tuşu ile yeni dosya açma 
işlemine başlanır. Gelen mesaja “Evet” denilerek kayıt işlemi tamamlanır. 
 
 
KT.4.2.    Döviz Parametreleri 
 
Bu bölümden döviz kur girişinde kullanılacak noktadan sonraki hane sayıları tanımlanır. 
01/01/2005 tarihinden itibaren YTL'ye geçileceğinden 2004 ve öncesi yıllar için 2 veya 3 
haneye kadar küsurat yeterli olmakla beraber 2005 ve sonrası yıllar için 5 veya daha 
fazla sayıda küsurat kullanma gereği ortaya çıkmaktadır. Ekrandaki sahalara 0-9 arası 
istenilen değerler belirtilir. 
 



 

 

ETA:KARTOTEKS , kartoteks bilgilerinizi bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak 
bir program modülüdür. Söz konusu programda yeni kartoteks kartları tanımlayacak, eski 
kartoteks kartları üzerinde tadilat işlemleri yapacak, etiket ve antet basacak, kartoteks 
listenizin istediğiniz şekilde dökümünü alabileceksiniz. 
 
ETA:KARTOTEKS programının Ana Bölümleri; 
 
F2-KARTOTEKS KARTI , kartoteks kayıtlarının tanımlanması ve kayıtlar üzerindeki 
işlemler, 
 
F4-RAPORLAR , kartoteks kartlarınızla ilgili dökümler ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, kartoteks sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız.  
 
 

 


