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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. 
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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. 
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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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ĐÇĐNDEKĐLER 
 
ETA : ĐMALAT PROGRAM MODÜLÜ 3 

 
ĐM.1.   Mamül Ağacı  
ĐM.1.1.    Yeni Kayıt 
ĐM.1.2.    Eski Kayıt 
ĐM.1.3.    Toplu Kayıt 
ĐM.2.   Entegre Hareket 
ĐM.2.1.    Yeni Kayıt 
ĐM.2.2.    Otomatik Hareket 
ĐM.3.   Raporlar 
ĐM.3.1.    Entegre Mamül Listesi 
ĐM.3.2.    Maliyet Raporu 
ĐM.3.3.    Đmalat Raporu 
ĐM.4.  Servis 
ĐM.4.1.    Devir Đşlemleri 
ĐM.4.2.    Dosya Bakımı 
ĐM.4.2.1.     Yeniden Đndeksleme 
ĐM.4.2.1.1.      Mamül Ağacını Yeniden Đndeksleme 
ĐM.4.2.1.2.      Đmalat Kayıtlarını Yeniden Đndeksleme 
ĐM.4.2.2.     Kapasite Kullanım Raporu 
ĐM.4.2.3.     Yeni Dosya 
ĐM.4.3.    Sabit Tanımlar 
ĐM.4.3.1.     Parametreler 
ĐM.4.3.2.     Saha Boyları 
 

ETA : DEPO PROGRAM MODÜLÜ 17 
 
DP.1.   Depo Hareketleri 
DP.1.1.    Depolar Arası Hareket 
DP.1.2.     Fason Hareket 
DP.2.  Hareket/Kart Transferi 
DP.2.1.  Hareket Transferi 
DP.2.2.   Kart Transferi 
DP.3.   Bakiye Listesi 
DP.4.  Servis 
 

ETA : DATABANK PROGRAM MODÜLÜ 31 
 
DT.1. Databank Kartı 
DT.1.1.  Yeni Kart 
DT.1.2.  Eski Kart 
DT.2. Raporlar 
DT.2.1.  Kart Listesi 
DT.2.2.  Kart Dökümü 
DT.2.3.  Kullanıcı Tanımlı Liste 
DT.2.3.1.   Kullanıcı Tanımlı Rapor Tanımı 
DT.2.3.1.1.    Yeni Tanım 
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DT.2.3.1.2.    Eski Tanım 
DT.2.3.2.   Kullanıcı Tanımlı Rapor Dökümü 
DT.2.4.  Yazışma 
DT.2.4.1.   Etiket Basımı 
DT.2.4.2.   Kelime Đşlem 
DT.3. Servis 
DT.3.1.  Dosya Đşlemleri 
DT.3.1.1.   Kapasite Kullanım Raporu 
DT.3.1.2.   Yeni Dosya 
DT.3.1.3.   Yeniden Đndeksleme 
DT.3.1.4.   Kayıt Transferi 
DT.3.2.  Sabit Tanımlar 
DT.3.2.1.   Parametreler 
DT.3.2.2.   Saha Tanımları 
DT.3.2.3.   Đndeks Adları 
DT.3.2.4.   Dizayn Dosyaları 
DT.3.2.5.   Bilgi Dosyaları 
 

ETA : TAKS ĐTLĐ SATIŞ PROGRAM MODÜLÜ 51  
 
TA.1. Senet Kartı 
TA.1.1.  Yeni Kart 
TA.1.2.  Eski Kart 
TA.2. Senet Hareketi 
TA.2.1.  Senet Hareketi 
TA.2.1.1.   Yeni Bordro 
TA.2.1.2.   Tahsilat 
TA.3. Raporlar 
TA.3.1.  Bordro Listesi 
TA.3.2.  Senet Listesi 
TA.3.3.  Müşteri Durumu 
TA.3.4.  Ödeme Raporu 
TA.3.5.  Toplu Senet Basımı 
TA.4. Servis 
TA.4.1.  Devir Đşlemleri 
TA.4.2.  Dosya Bakımı 
TA.4.2.1.   Yeniden Đndeksleme 
TA.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
TA.4.2.3.   Yeni Dosya Oluşturma 
TA.4.2.4.   Senet Numaralama 
TA.4.2.5.   Tutar Değiştirme 
TA.4.3.  Sabit Tanımlar 
TA.4.3.1.   Parametreler 
TA.4.3.2.   Senet Saha Boyları 
TA.4.3.3.   Dizayn Dosyaları 
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RP.1. Özel Rapor Tanımı 
RP.1.1.  Yeni Tanım 
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RP.1.1.1.   Programda Kullanılabilecek Komutlar 
RP.1.1.2.   Harici Değişken Tanımlama ve Dört Đşlem 
RP.1.2.  Eski Tanım 
RP.2. Özel Rapor Dökümü 
RP.3. Çeşitli Örnekler 
 

ETA : TRANSFER PROGRAM MODÜLÜ 89 
 
TR.1. Genel Transfer 
TR.1.1.  Kaynak Dosya Seçimi 
TR.1.2.  Filtre Dosya Yolu/Đsmi 
TR.1.2.1.   Saha Adına Bağlı Değişkenler 
TR.1.3.  Hedef Dosya 
TR.1.4.  Transfer Đşlemi 
TR.1.4.1.   Transfer Đşlemi Örnekleri 
TR.2. EDI Bağlantısı 
TR.2.1.  Sabit Tanımlar 
TR.2.1.1.   Genel Parametreler 
TR.2.1.2.   Bağlantı Dosya Adları 
TR.2.2.  ETA’dan Transfer 
TR.2.2.1.   Fiyat Değişikliği 
TR.2.2.2.   Fatura 
TR.2.3.  ETA’ya Transfer 
TR.2.3.1.   Fiyat Değişikliği 
TR.2.3.2.   Fatura 
TR.3. POS Bağlantısı 
TR.3.1.  Stok Kart Transferi 
TR.3.2.  Fatura Transferi 
TR.4. Stok Fiyat Değişikliği 
TR.5. Faturaları Aktarma 
TR.6. Ek Bilgiler 
TR.6.1.  NCR POS Bağlantısı 
TR.6.2.  IBM POS Bağlantısı 
TR.6.3.  Escort POS / Inter POS Bağlantısı 
TR.6.4.  Siemens POS Bağlantısı 
TR.6.5.  Metin Dosyası/El Terminali Bağlantıları 1-2 
TR.6.6.  Olivetti POS Bağlantısı 
 

ETA : DOSYALAR PROGRAM MODÜLÜ 137 
 
DY.1. Fonksiyon Tuşları 
DY.2. Değişkenler 
DY.2.1.  Doğrudan Eşitleme 
DY.2.2.  Ekrandan Okuma 
DY.2.3.  Komut Uygulayarak Değer Atama 
DY.3. Ekranda Kullanılan Komutlar 
DY.3.1.  Ekrana Basma 
DY.3.2.  Ekranı Temizleme 
DY.3.3.  Satır Silme 
DY.3.4.  Blok Silme 
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DY.3.5.  Đmleç Yerleştirme 
DY.3.6.  Dizin Listeleme 
DY.3.7.  Açıklama Satırı 
DY.3.8.  Programdan Çıkış 
DY.3.9.  Bir Değişkene Değer Atama 
DY.3.10.  Dosya Açma 
DY.3.11.  Kayıt Atlatma 
DY.3.12.  Belirtilen Kayda Gitme 
DY.3.13.  Çalışma Sahası Seçme 
DY.3.14.  Program Çalıştırma 
DY.3.15.  Harici Program Çalıştırma 
DY.3.16.  Parametreleri On/Off Konumuna Set Etme 
DY.3.17.  Parametreleri Tanımlama 
DY.3.18.  Yardım Alma 
DY.3.19.  Bekleme 
DY.3.20.  Liste Alma 
DY.3.21.  Dosya Kapama 
DY.3.22.  Program Edıt Etme 
DY.3.23.  Kayıt Sayısını Sayma 
DY.3.24.  Belirlenen Sahaların Toplamlarını Alma 
DY.3.25.  Belirlenen Sahaların Ortalamalarını Alma 
DY.3.26.  Kaydı Görüntüleme 
DY.3.27.  N Parametresini Belirtilen Değişkenlere Toptan Atama 
DY.3.28.  Değişken Sıfırlama 
DY.3.29.  Đndeksli Dosyalarda Đstenen Koda/Tarihe Çabuk Ulaşım 
DY.4. Hazır Fonksiyonlar ve Kullanılışları 
DY.5. Mantıksal Fonksiyonlar ve Đşlemleri 
DY.6. Mantıksal Testlerde Kullanılan Parametreler 
DY.7. Mantıksal Fonksiyonlar 
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BU.1. Bütçe Değerleri 
BU.2. Bütçe Analizi 
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MM.1. Müstahsil Makbuzu 
MM.1.1.  Yeni Makbuz 
MM.1.2.  Eski Makbuz 
MM.1.3.  Toplu Makbuz Basımı 
MM.1.4.  KDV Tevkifatı 
MM.2. Raporlar 
MM.2.1.  Makbuz Raporları 
MM.2.1.1.   Müstahsil Alımları Listesi 
MM.2.1.2.   Makbuz Kalemleri Listesi 
MM.2.1.3.   Tevkifat Bildirimi 
MM.2.2.  Đskonto Raporları 
MM.2.2.1.   Detay Đskonto Raporu 
MM.2.2.2.   Đskonto Đcmali 
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MM.2.3.  KDV Raporları 
MM.2.3.1.   Detay KDV Raporu 
MM.2.3.2.   KDV Đcmali 
MM.2.4.  Karlılık Raporları 
MM.2.4.1.   Makbuz Bazında Karlılık Raporu 
MM.2.4.2.   Makbuz Kalemleri Bazında Karlılık Raporu 
MM.2.4.3.   Döviz Bazında Karlılık Raporu 
MM.3. Servis 
MM.3.1.  Devir Đşlemleri 
MM.3.2.  Dosya Bakımı 
MM.3.2.1.   Yeniden Đndeksleme 
MM.3.2.2.    Kapasite Kullanım Raporu 
MM.3.2.3.    Yeni Dosya 
MM.3.3.  Sabit Tanımlar 
MM.3.3.1.   Parametreler 
MM.3.3.2.   KDV Oranları/Gramaj Bilgileri 
MM.3.3.3.   Saha Boyları 
MM.3.3.4.   Saha Başlıkları 
 

ETA : KARTOTEKS PROGRAM MODÜLÜ 201 
 
KA.1. Kartoteks Kartı 
KA.1.1.  Yeni Kart 
KA.1.2.  Eski Kart 
KA.2. Raporlar 
KA.2.1.  Kod/Ünvan Listesi 
KA.2.1.1.   Koda Göre Kod/Ünvan Listesi 
KA.2.1.2.   Ünvana Göre Kod/Ünvan Listesi 
KA.2.2.  Kart Listesi 
KA.2.3.  Adres Listesi 
KA.2.4.  Telefon/Teleks Listesi 
KA.2.5.  Yazışma 
KA.2.5.1.   Etiket Basımı 
KA.2.5.2.   Kelime Đşlem Bağlantisi 
KA.2.6.  Kullanıcı Tanımlı Raporlar 
KA.3. Servis 
KA.3.1.  Dosya Đşlemleri 
KA.3.1.1.   Yeniden Đndeksleme 
KA.3.1.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
KA.3.1.3.   Yeni Dosya 
KA.3.2.  Sabit Tanımlar 
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KD.1. Kasa Kartı 
KD.1.1.  Yeni Kart 
KD.1.2.  Eski Kart 
KD.2. Kasa Hareketi 
KD.2.1.  Yeni Hareket 
KD.2.2.  Eski Hareket 
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KD.2.3.  Hareket Listesi 
KD.2.4.  Yeni Fiş 
KD.2.5.  Eski Fiş 
KD.2.6.  Fiş Listesi 
KD.3. Raporlar 
KD.3.1.  Kasa Kart Raporları 
KD.3.1.1.   Genel Kasa Kart Raporu 
KD.3.1.2.   Detay Kasa Kart Raporu 
KD.3.1.3.   Kasa Mevcut Raporları 
KD.3.2.  Kasa Hareket Raporları 
KD.3.2.1.   Kasa Defteri 
KD.3.2.2.   Ekstre 
KD.3.2.3.   Cari Bazlı Kasa Ekstresi 
KD.3.2.4.   Gelir/Gider Makbuz Raporu 
KD.3.2.5.   Kasa Virman Raporu 
KD.3.3.  Kasa Dönemsel Durum Raporları 
KD.3.3.1.   Günlük Dönemsel Durum Raporu 
KD.3.3.2.   Haftalık Dönemsel Durum Raporu 
KD.3.3.3.   Aylık Dönemsel Durum Raporu 
KD.3.3.4.   Yıllık Dönemsel Durum Raporu 
KD.4. Servis 
KD.4.1.  Devir Đşlemleri 
KD.4.1.1.   Yıllık Devir 
KD.4.1.2.   Açılış Devri 
KD.4.1.3.   Devir Tarihi Düzeltme 
KD.4.2.  Dosya Đşlemleri 
KD.4.2.1.   Kayıt Düzeltme 
KD.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
KD.4.2.3.   Yeni Dosya 
KD.4.2.4.   Yeniden Đndeksleme 
KD.4.2.5.   Kart/Hareket Kontrolü 
KD.4.3.  Sabit Tanımlar 
KD.4.3.1.   Parametreler 
KD.4.3.2.   Saha Boyları 
KD.4.3.3.   Saha Başlıkları 
KD.4.3.4.   Dizayn Dosyaları 
KD.4.3.5.   Đşlem Tanımlamaları 
KD.4.3.5.1.    Đşlem Tipleri 
KD.4.3.5.2.    Gelir/Gider Makbuz Bilgileri 
KD.4.3.5.3.    Otomatik Açıklamalar 
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ETA: ĐMALAT , ETA:STOK program modülü ile birlikte kullanılarak, imalatçı firmalarda 
hammadde/mamül madde stoklarını takip etmek ve maliyet analizleri yapmak için 
düşünülmüş bir program modülüdür. 
 
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. 
 
Eğer ETA:ĐMALAT programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den ĐMALAT programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva 
etmektedir. 
 
ETA:ĐMALAT programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-MAMÜL AĞACI, mamülü oluşturan hammaddelerin tanımlanması, 
 
F3-ENTEGRE HAREKET,  imalat hareketlerinin girilmesi, 
 
F4-RAPORLAR,  muhtelif dökümler ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, bakım işlemleri ve sabit tanımlar. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:ĐMALAT programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
 
ĐM.1.    Mamül Ağacı 
 
Bu bölümde imalatı yapılan bir mamül maddeyi meydana getiren hammaddeleri 
tanımlamakta kullandığımız mamül ağaçları ile ilgili bilgiler sisteme girilmektedir. 
 
 
ĐM.1.1.   Yeni Kayıt 
 
Bu bölümde mamül maddelere ait mamül ağaçlarının madde madde tanımları 
yapılacaktır. Örneğin; A mamül maddesinin X, Y ve Z hammaddelerinden oluştuğunu 
kabul edelim. Mamül ağacının tanımında bu hammadde ve mamül maddelerinin stok 
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kartlarını, ETA:STOK program modülünde tanımlayabileceğiniz gibi mamül ağacı 
ekranında da tanımlama imkanına sahipsiniz. MAMÜL KODU veya HAMMADDE KODU 
hanelerinde iken kod yazılıp ENTER tuşuna basıldığı zaman bu kod eğer stok 
dosyalarında yoksa kodun ara mamül olup olmadığını soran bir mesaj ekrana gelir, 
”evet” denirse ara mamül kodlarının stok dosyalarında olması gerekmediğinden hiçbir 
şey yapılmaz, “hayır” denirse bu kodun tanımlanmak istenip istenmediğine dair bir soru 
çıkar. Bu soruya “evet” denirse ekrana stok kartının tanımlanacağı bir çerçeve gelir, ilgili 
sahalar doldurularak F2 tuşuyla kayıt yapıldığı zaman stok dosyalarına bu kod ilave 
edilmiş olur. 
 
Mamül maddeye ait her bir hammaddenin YENĐ KAYIT bölümünden birer kayıt olarak 
girilmesi gerekecektir. Đlk kayıt olarak MAMÜL MADDE KODU’na “A” yazdığınızda 
karşınıza gelecek mesajda "A BĐR ARA MAMÜL KODU MU?" sorusuna “H” denilmelidir. 
Çünkü “A” imalatı yapılan mamül maddedir. Shift+F2 tuşu ile mamül maddenin kaydını 
yaptıktan sonra hammadde kayıtlarını tek tek girerek, her kayıtta bir birim mamül madde 
elde edilmesi için hangi miktarda hammadde kullanılması gerektiği de MĐKTAR 
hanesinde belirtilmelidir. Shift+F2 tuşu ile kayıt yapıldığında, mamül kodu ekranda 
kalarak hammadde girişlerinin daha seri bir şekilde tanımlanma imkanı sağlanır. 
 
Mamül ağacına hammadde ile ilgili olmayan örneğin, işçilik ve sair giderler gibi kalemleri 
de dahil etmek mümkündür. Bu gibi maliyet kalemleri yine birer kayıt olarak girilir, 
hammadde kodu yerine MALĐYET TÜRÜ ve TUTAR hanelerine ilgili bilgiler yazılır, 
burada TUTAR hanesine diğer kalemlerde olduğu gibi birim mamül madde için geçerli 
olan tutarın verilmesi gereklidir. 
 
Örnek: Bütün malzemeleri dışarıdan temin eden bir firmanın telefon imalatı için gerekli 
mamül ve hammadde girişlerini yapalım. 
 
Telefon mamül madde, gerekli hammaddeler ise gövde, ahize, tuşlar, vida, kablo ve 
entegredir. YENĐ KAYIT bölümünden MAMÜL KODU sahasına telefon yazıp Shift+F2 
tuşuna basarak ekrana gelen “Ara Mamül [E/H]” seçeneğine “hayır” yanıtını verip kayıt 
edelim. Kayıttan sonra ekrana mamül kodu telefon yazılı yeni bir kayıt gelir. HAMMADDE 
KODU sahasına gövde, MĐKTAR sahasına 1 yazıp tekrar Shift+F2 tuşuna bastığımızda 
tekrar yeni bir kayıt ekranı gelecektir. Tek tek bütün hammaddeleri girdikten sonra F7-
MAMÜL AĞACI seçeneği ile mamül madde için girilen hammaddelerin listesini 
görebilirsiniz (Şekil 1). 
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ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  YEN Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
└─│       MAMÜL KODU      HAMMAD.KODU/MAL.TÜRÜ        HAMMADDE CĐNS│┘ 
  │  TELEFON              GÖVDE                                    │ 
  │  TELEFON              AH ĐZE                                    │ 
  │  TELEFON              TU ŞLAR                                   │ 
  │  TELEFON              V ĐDA                                     │ 
  │  TELEFON              KABLO                                    │ 
  │                                                                │ 
  │                                                                │ 
  │                                                                │ 
  │                                                                │ 
  │                                                                │ 
  └──◄F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn ◄─┘ ESC ──────────────────┘ 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F6KART L ĐS. F7MAMÜL A Ğ. F8DETAY B. ESC 

 
Şekil 1 
 
 

ĐM.1.2.   Eski Kayıt 
 
Bu bölümde, daha önce mamül ağacına girilmiş olan kayıtlara ulaşmak ve bu kayıtlar 
üzerinde tadilat yapmak veya iptal etmek imkanı getirilmektedir. Eski kayda ulaşırken Alt-
Menü seçeneklerinde sunulan MAMÜL AĞACI dökümü kullanılabilir. 
 
ARA MAMÜLLERLE B ĐRDEN FAZLA SEV ĐYELĐ ĐMALAT 
 
ĐMALAT programı, Ara Mamüller vasıtası ile birden fazla seviyeli mamül ağaçları 
tanımlanmasına imkan tanımaktadır. Bu hadiseyi şu şekilde izah edelim; Farzedelim ki 
iki çeşit mamül, iki ayrı tip tencere imal ediyoruz ve her iki tencerede de oldukça detaylı 
bir parça olan sap kullanılıyor. Eğer tencere imalatı sırasında sap mamül madde olarak 
kullanılmıyor, tencere imalatı esnasında yeterli sayıda sap da paralel olarak imal 
ediliyorsa, her iki tencere tipinin üretim ağacında da sapı meydana getiren parçaların tek 
tek yer alması gereklidir. Bu işlem aynı ara mamülü (Sap) kullanan çok miktarda mamül 
varsa reçete tanımlarını zorlaştıracaktır. Bu hadiseyi basite indirgemek için ĐMALAT 
programında Ara Mamülü de tanımlama imkanına sahipsiniz. Böylelikle sapın tanımı bir 
kez yapılacak ve mamül ağaçlarında defaten kullanılabilecektir. 
 
Ara Mamül Ağacı tanımı esas olarak Mamül Ağacı tanımından farklı olmayıp, sadece 
Mamül Kodu konumuna stoklarda kayıtlı olmayan bir Ara Mamül Kodu vermek 
gerekecektir. Bu durumda program söz konusu kodun Ara Mamül Kodu olup olmadığını 
soracak uygun yanıtı aldıktan sonra bu kod Ara Mamül olarak kabul edilecektir. 
 
Burada bilinmesi gereken husus Ara Mamül tanımlarının ikiden fazla seviyeye sınırsız 
olarak genişletilebileceğidir. Yani Mamül Madde imalatı için tanımlanan bir Ara Mamülün 
tanımında yine diğer alt Ara Mamül tanımları arzu edilirse kullanılabilir. Bu şekilde alt alta 
arzu edilen seviyeye kadar tanım yapılabilir. 
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ĐM.1.3.   Toplu Kayıt 
 
Bu bölümde hammadde kodları aynı ekranda toplu olarak kaydedilir. Mamül ağacının 
MAMÜL KODU hanesine stokta olmayan bir kod girilirse bu haneden stok kartı açılamaz. 
Eğer bu mamülün stokta kaydı istenirse ETA:STOK programına girilip yeni kart açılır. Bu 
hanede iken F7 tuşu kullanılırsa mamül maddelerin listesi alınır. Buradan herhangi bir 
kod seçilirse, program otomatik olarak eski kayda geçerek mamül kodu ve hammadde 
kodlarını ekrana getirir. Buradan istediğiniz düzeltmeyi yapabilir veya iptal edebilirsiniz. 
CĐNSĐ hanesine mamülün adı yazılır. HAMMADDE KODU sahasına ürünü oluşturacak 
hammadde kodu yazılır. Hammadde kodu stok dosyalarında yoksa ekrana verilen kodun 
ara mamül kodu olup olmadığını soran mesaj gelir. Mesaja “evet” denirse ara mamül 
kodlarının stokta bulunması gerekmediğinden bir şey yapılmaz. Hayır denirse ekrana 
"STOK KARTI BULUNAMADI, TANIMLAMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ" mesajı gelir. Bu 
soruya “evet” cevabı verildiğinde ekranda boş bir kart açılır. Bu kart doldurulup F2 tuşu 
ile kayıt edildiği zaman stok dosyalarına bu kart eklenmiş olur. Bu hanelerde iken F7 
tuşuna basıldığında hammadde bilgilerinin listesi alınır. Buradan istenirse kullanılacak 
hammadde kodu veya maliyet türü seçilip ekrana getirilebilir. CĐNSĐ hanesine 
hammaddenin adı, MĐKTAR hanesine hammaddeden mamül madde için ne kadar 
gerektiği yazılır. Mamülün oluşması için yapılan giderler MALĐYET TÜRÜ hanesine girilir. 
TUTAR hanesine birim mamül için geçerli olan tutar yazılır. ÖZEL KOD haneleri raporlar 
bölümünden kolay liste almak için kullanılabilir. Tüm bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile 
kayıt yapılır. F3 tuşu ile yapılan kayıt iptal edilir. Yazıcıdan döküm alınmak istenirse F4 
tuşu kullanılır. F6 tuşu stok kodlarının listesini verir. F8 tuşu ile de detay bilgi alınır. 
 
 
ĐM.2.    Entegre Hareket 
 
Bu bölüm YENĐ KAYIT,ESKĐ KAYIT ve OTOMATĐK HAREKET olmak üzere üç  Alt-
Bölüme ayrılır. YENĐ KAYIT bölümünde bir önceki bölümde tanımı yapılan MAMÜL 
AĞACI bilgilerine göre imalat hareketleri yapılır. ESKĐ KAYIT bölümünde ise daha 
önceden yapılmış hareketler düzeltilir veya silinir. OTOMATĐK HAREKET bölümünde ise, 
aynı anda birden fazla  mamül için entegre hareket yapılır. 
 

ĐM.2.1.   Yeni Kayıt 
 
 
ENTEGRE HAREKET ekranında MAMÜL MADDE ile ilgili MAMÜL KODU ve MĐKTARI 
belirtilecektir (Şekil 2). 
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ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  YEN Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ENTEGRE HAREKET           REF.NO:     0 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
         MAMÜL MADDE 
         MAMÜL KODU: 
              C ĐNSĐ:                             HAMMADDE 
              TAR ĐH:19/01/2009        1.DE ĞER             2.DE ĞER 
           AÇIKLAMA:                  ÖZEL KOD:      [1] ÖZEL KOD:[1] 
       G ĐREN MĐKTAR:                  ÖZEL KOD:      [2] ÖZEL KOD: [2] 
       ÇIKAN M ĐKTAR:                  ÖZEL KOD:      [3] ÖZEL KOD: [3] 
              F ĐYAT: 
              SAB ĐT:                  AÇIKLAMA: 
             ÇARPAN:                     F ĐYAT:1[1-5/YOA/YOS/YAO/FIFO 
           HAR.KODU:                     SAB ĐT:           LIFO/SA/SS/ 
                                        ÇARPAN:              DOA/DOS] 
  MAL ĐYET KARTA YAZ:H [E/H]           HAR.KODU: 
        HEDEF F ĐYAT:  [1/5]          ĐŞ.TARĐHĐ:   [FIFO/LIFO/DOA/DOS/ 
                                                                 YAO] 
 
F1YAR.F2KAY.F3 ĐPTAL F4YAZ.F5KONTROL F6MAMÜL L.F7MAMÜL AĞ. F8DET.B.ESC 

 
Şekil 2 
 
Normal imalatta miktarın GĐREN MĐKTAR olarak belirtilmesi gereklidir. Demontaj gibi 
özel durumlarda depo hareketleri tamamen tersine çalıştırılmak istenirse miktar GĐREN 
yerine ÇIKAN tarzında belirtilebilir. Stokta 2.Birim kullanılıyorsa mamül ağacında 
tanımlanan hammadde, yarımamül veya mamül stoklarına ait stok kartlarında bulunan 
katsayı baz alınarak 2.Birim sahaları hesaplanır ve stok kartına işlenir. MAMÜL MADDE 
bölümünde FĐYAT belirtilmez ise hammadde ile ilgili bilgilerden hareketle mamül madde 
maliyeti tespit edilerek mamül madde giriş hareketine ilgili fiyat işlenir. 
 
SABĐT, imal edilen mamül için fiyatın üzerine yazılması istenilen sabit rakamdır. 
ÇARPAN ise, fiyatın çarpan değer kadar arttırılmasıdır. Örneğin, bu haneye 1.1 değeri 
verilirse maliyet fiyatı %10 arttırılarak karttaki 1-5 fiyattan birine mamül fiyatı olarak 
yazılır. 
 
Ekranın hammadde ile ilgili bölümüne sadece yukarıda bahsedildiği gibi maliyet 
hesabına esas olacak fiyat kıstası belirtilir. Söz konusu fiyat hammadde stok 
kartlarındaki beş adet fiyattan herhangi birisi olabileceği gibi YOA (Yıllık Ortalama Alış), 
YOS(Yıllık Ortalama Satış), YAO(Yürüyen Aritmetik Ortalama), FIFO(Đlk Giren Đlk Çıkar), 
LIFO(Son Giren Đlk Çıkar), SA(Son Alış), SS(Son Satış), DOA (Dönemsel Ortalama Alış), 
DOS(Dönemsel Ortalama Satış), fiyatı da olabilir. FIFO, LIFO, DOA, DOS fiyatlarının 
hesaplanmasında kullanılan tarih eğer hareket tarihinden farklı olarak belirtilmek 
istenirse ekranın sağ alt kısmında bulunan ĐŞLEM TARĐHĐ sahası kullanılır. Bu sahanın 
boş bırakılması durumunda kayıt tarihi baz olarak alınır. Ekranda görülen ÖZEL 
KODLAR imalata dahil edilecek hammaddelerin seçime tabi tutulması, HAREKET 
KODLARI üretilecek hareket kodlarına HAREKET KODLARI işlenmesi imkanını verir. 
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Her yapılan harekete ayrı bir kod verildiğinde liste dökümlerinde(STOK+ĐMALAT 
modüllerinde) hareket kodlarını belirterek istenilen listeleri alabilirsiniz. 
 
F5-STOK KONTROL tuşu vasıtası ile ekranda belirtilen miktarda mamül maddenin 
imalatı için yeterli hammaddenin mevcudiyeti kontrol edilmektedir. Mamülün imalatı için 
yeterli hammadde stokta bulunmadığı takdirde program uyarı vererek ekranda olması 
gereken mevcudu belirtir. 
 
Đstenirse MALĐYET KARTA YAZ parametresine “E”, HEDEF FĐYAT hanesine 1-5 arası 
fiyattan bir tanesi verilerek oluşan mamül birim fiyatının mamül stok kartına işlenmesi de 
sağlanabilir. Böylelikle imalat sırasında hammadde ve muhtelif giderlerin toplamından 
oluşan birim fiyatın stok kartındaki sahalardan bir tanesine kendiliğinden geçmesi ve 
FATURA, ĐRSALĐYE vb. programlarda bu fiyatın seçilebilmesi imkanı sağlanmış olur. 
 
Ekrandaki hanelere gerekli bilgileri verdikten sonra ENTEGRE HAREKET elde etmek 
için F2-KAYIT tuşuna basılması gereklidir. Đmalatın stok kartlarına işlenmesi anlamına 
gelen kayıt işlemi arzu edilirse ONAYLI olarak da gerçekleştirilebilir. ONAYLI kayıtta 
program size mamül ağacının her kaydı ile ilgili bilgileri onaylayarak, gerekirse 
düzeltmeler yapma imkanını verir. 
 
ĐM.2.2.   Otomatik Hareket 
 
Bu bölümde ise daha önce sistemde tanımlanmış olan birden fazla mamul için aynı anda 
entegre hareket yapılır. Ancak bu işlemi yapabilmek için öncelikle ETA programlarının 
bulunduğu dizin içersinde veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinde formatı TXT olan bir 
dosya hazırlanması gerekir. Bu dosya her otomatik hareketten önce güncellenmelidir. 
Aşağıda bu dosyanın bir örneği görülmektedir. 
 
Dosya adı: C:\ETA7\IMALHAR.TXT 
 
"B1","B1 
KARTI","01/03/2002","","11","","","","","","H",""," ",
"","","","","","","",""," 
"B2","B2 
KARTI","02/03/2002","","22","","","","","","H",""," ",
"","","","","","","",""," 
"B1","B1 
KARTI","03/03/2002","","33","","","","","","H",""," ",
"","","","","","","",""," 
 
Bu örneğimizden de anlaşılacağı gibi entegre hareket ekranında bulunan tüm sahalar bu 
TXT dosyası içersinde yer almalıdır. Burada bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır: 
 
1 : Her bir saha iki adet “ işareti içinde bulunmalıdır. 
2 : Sahalar birbirinden , işareti ile ayrılmalıdır. 
3 : Đçinde bilgi bulunmayan sahalar ""  şeklinde belirtilmelidir.   
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4 :Her bir sahanın maksimum uzunluğu, entegre hareket ekranındaki ilgili sahanın boyu 
kadar olmalıdır. 
5 :Sahaların diziliş sırası, entegre hareket ekranında ki ENTER tuşunun gezme sırası ile         
olmalıdır.      
6 : Bu sahalardan zorunlu tanımlanması gerekenler ise şunlardır: 
     
Stok kodu 
Stok cinsi 
Đmalat tarihi 
Đmalat miktarı 
Maliyeti karta yaz:H 
 
Yukarıdaki örneğimizde B1 mamülünden 01/03/2009 tarihinde 11 adet, B2 mamülünden 
02/03/2009 tarihinde 22 adet, yine B1 mamülünden 03/03/2009 tarihinde 33 adet 
üretilecektir. 
 
Bu tanımlama bittikten sonra otomatik hareket ekranına gelinerek ekrandaki bazı bilgiler 
isteniyorsa değiştirilir. Daha sonra da F2 tuşu ile işlem gerçekleştirilir. 
 
ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192          O TOMATĐK KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI        OTOMAT ĐK ĐMALAT HAREKET KAYDI                 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
      OTOMAT ĐK ĐMALAT PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ! 
 
      ĐMALAT LĐSTE DOSYA ADI:imalhar.txt 
 
                KAYIT TAR ĐHĐ:19/01/2009 
            MAMÜL AÇIKLAMASI:YEN Đ ÜRETĐM 
             MAMÜL ÖZEL KODU: 
         HAMMADDE AÇIKLAMASI: ĐMALATA GĐDEN 
          HAMMADDE ÖZEL KODU: 
 
          ĐMALAT KAYIT ONAYI:E [E/H] 
          ĐMALAT DETAY ONAYI:E [E/H] 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEM F6MAMÜL LĐS. F7MAMÜL A ĞACI  ESC 

 
Bu ekrandaki ĐMALAT KAYIT ONAYI parametresi “E” olursa, program  TXT dosyasında 
tanımı yapılan her mamul için imalat yapılıp yapılmayacağını sorar, dolayısı ile imalatı 
istenmeyen ürünler için seçim hakkı doğar.ĐMALAT DETAY ONAYI ise her imalat 
hareketi için, mamül ağacında tanımı yapılan miktarlar ile ilgili bilgileri getirir ve 
kullanıcıya bu rakamlar üzerinde değişiklik yapma hakkı tanır. 
 
 

ĐM.3.    Raporlar 
 
Bu bölümde mamül ağacı tanımlarında verilen bilgiler ışığında entegre mamül listesi ve 
maliyet raporuna ait dökümler elde edilmektedir. 



12 ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI 

ĐM.3.1.   Entegre Mamül Listesi 
 
Bu rapor sistemde tanımlanan mamül ağacı bilgilerinin dökümleri alınmaktadır. Đlgili 
dökümler liste bölümüne geçmeden karşınıza gelecek, listeleme aralıkları ekranında 
verilen bilgiler doğrultusunda elde edilecektir(Şekil 3). Listede yarı mamüllerin de yer 
alması istenirse YARI MAMÜL parametresi “E” olmalıdır. 
 
ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           ENTEGRE MAMÜL L ĐSTESĐ                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
  1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
  MAMÜL KODU:                          MAMÜL KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
 
    ÖZEL KOD:      [1]                   ÖZEL KOD:      [1] 
    ÖZEL KOD:      [2]                   ÖZEL KOD:      [2] 
    ÖZEL KOD:      [3]                   ÖZEL KOD:      [3] 
 
  YARI MAMÜL:H 
 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6MAMÜL LĐSTESĐ F7MAMÜL AĞACI ESC 

 
Şekil 3 
 
 

ĐM.3.2.   Maliyet Raporu 
 
Bu raporda belirli bir imalatın maliyeti çıkarılabilmekte, maliyet hesabında muhtelif 
fiyatlandırma tarzları kullanılabilmektedir. Ekrandaki kıstaslar kullanılarak maliyet 
hesabında hammaddelerle ilgili kayıtlardaki 1-5 arası, YOA, YAO, FIFO, LIFO, SA, SS, 
DOA ve DOS fiyatları kullanılarak analiz yapılabilir. FIFO, LIFO, DOA ve DOS’ye göre 
fiyat belirlenmesi durumunda hesaplamalara baz olacak tarih ĐŞLEM TARĐHĐ sahasına 
yazılır. Bu saha boş bırakılırsa işletim sistemi tarihi kullanılır. Maliyet Raporu yazıcıdan 
alınırken birim ve maliyet türü sahaları da eklenerek liste alınır. Diğer listeleme 
aralıklarının kullanımı ENTEGRE MAMÜL LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı şekildedir. 
 
 
ĐM.3.3.   Đmalat Raporu 
 
Bu bölümde entegre hareketlerde yapılan imalat hareketlerinin listesi alınır. Ayrıca 
belirlenen Tarih, Mamül Kodu, Cinsi, Açıklama arasında yapılan imalatların mamül kodu, 
cinsi, açıklama sahalarına göre detay veya özet olarak da listesi alınabilir. 
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ĐM.4.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
ĐM.4.1.   Devir Đşlemleri 
 
Đmalat devri işlemi, imalat dosyalarının zaman içinde gereksiz yere çoğalmasını önlemek 
amacı ile yapılacaktır. Belli bir tarih itibarı ile ĐMALAT DEVRĐ yapıldığı takdirde, o güne 
kadarki entegre hareketler silinir. Söz konusu hareketlerle ilgili herhangi bir bilgi alma 
imkanı kalmaz. Đmalat devri işleminden evvel devir öncesi durumu yansıtmak üzere veri 
dosyalarının yedeklenmesi gereklidir. Böylelikle ihtiyaç duyulursa yedek dosyalar 
üzerinden devredilmiş entegre kayıtlarına ulaşma imkanı korunmuş olur. 
 
Đmalat devrinin amacı imalat dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna göre 
geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna mukabil çok yakın bir 
tarih kullanılarak imalat devri yapılırsa yakın geçmişe ait ihtiyaç duyulabilecek kayıtlar 
silineceğinden devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir. Đstenirse bu bölümün yanında 
bulunan DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı bulunan Đmalat devir tarihi 
düzeltilebilir. 
 
 
ĐM.4.2.   Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA 
Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
ĐM.4.2.1.   Yeniden Đndeksleme 
 
Mamül ağacı ve imalat kayıtları dosyalarında bulunan bilgilerden hareket ederek yeni bir 
indeks dosyası oluşturur(*.ind dosyaları). 
 
 

ĐM.4.2.1.1.   Mamül Ağacını Yeniden Đndeksleme 
 
Mamül ağacı kayıtlarının yeniden indeksleme işlemini yapar. F2 tuşu ile indeksleme 
işlemi başlatılır. Ekrana gelen "YENĐDEN ĐNDEKSLEME ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK 
ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?" mesajına “evet” cevabı verilince dosyalardaki bilgiler 
tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa indekslenmez ve 
dosyada saklanmaz. Yeniden Đndeksleme işlemini yapmadan evvel mutlaka 
dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda 
istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. 
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ĐM.4.2.1.2.   Đmalat Kayıtlarını Yeniden Đndeksleme 
 
Đmalat kayıtlarını yeniden indeksler. F2 tuşu ile indeksleme işlemi başlatılır. F6 tuşu ile 
mamül kodlarının, F7 tuşu ile de hammadde kodlarının listesi alınır. 
 
 
ĐM.4.2.2.   Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölümde hammadde kayıt sayısını, imalat hareket sayısını, toplam disk kapasitesini, 
imalat dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş 
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz. 
 
 

ĐM.4.2.3.   Yeni Dosya 
 
Bu bölüm imalat dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. Đmalat 
dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl 
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında imalat sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp 
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap 
verildikten sonra ardından daha önceden imalat dosyası mevcutsa kayıt ortamında 
imalat dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine 
ardından bir uyarı mesajı gelecektir. Bu mesaja da uygun cevabı verdikten sonra işlemin 
başlaması için program sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra 
yeni imalat dosyası açılmış olur. 
 
 

ĐM.4.3.   Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER ve SAHA BOYLARI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim. 
 
 
ĐM.4.3.1.   Parametreler 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelir (Şekil 4). 
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ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              PARAMETRELER                            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
    EKRANDA ÇERÇEVE:E [E/H] 
 
    DÖNEMSEL ORT.F ĐYAT ĐŞLEMLERĐ [DOA/DOS] 
         DÖNEM BA ŞI:           [GG/AA/YYYY] 
         DÖNEM SONU:           [GG/AA/YYYY] 
              DEV ĐR:H [E/H] 
         ĐSKONTOLAR:E [E/H] 
 
    BAK ĐYE KONTOLÜNDE 
     KULLANILAN.DÜ Ş:E [E/H] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 4 
 
Ekranda Çerçeve 
Mamül Ağacı/Toplu Kayıt ekranına çerçeve koymak istenirse bu parametreye “E” verilir. 
Çerçeve yalnız ekran için geçerlidir, yazıcıdan döküm alırken çıkmaz. 
 
Dönemsel Ortalama Fiyat Đşlemleri(DOA/DOS) 
Đmalat işlemi sırasında hammaddelerin fiyatları belirlenirken sadece belli bir döneme ait 
giriş veya çıkış hareketleri baz alınmak istenirse aşağıda bulunan parametreler kullanılır. 
 
Dönem Ba şı/Sonu 
Hareketlerin baz alınacağı dönemin ilk ve son tarihini belirtir. 
 
Devir 
Hareket devir değerlerinin işleme alınıp alınmayacağını belirler. 
 
Đskonto 
Hareketlerde bulunan iskontoların işleme alınıp alınmayacağını belirler. 
 
Bakiye Kontrolünde Kullanılanları Dü ş 
Bu parametreye “E” verilirse hareket kaydı öncesinde stok bakiye durumunu gösteren 
stok kontrolü tuşuna basıldığında ekrana veya yazıcıya gelen stok bakiye değerleri 
imalat hareketi yapıldıktan sonraki durumu gösterir, “H” verilirse imalat öncesi stok 
bakiye değerleri görüntülenir. 
 
 

ĐM.4.3.2.   Saha Boyları 
 
Bu bölümde Mamül Ağacı/Toplu Kayıt ekranında kullanılmak istenilen sahalar onaylanır. 
Saha boyları isteğe bağlı olarak düzenlenir(Şekil 5). 
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ETA:ĐMALAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   SAHA BOYLARI                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
        SAHA ADI   E/H BOY 
      HAMMADDE KODU:E   20 
              C ĐNSĐ:E   30 
             M ĐKTAR:E   15 
           AÇIKLAMA:E   15 
       MAL ĐYET TÜRÜ:E   15 
              TUTAR:E   18 
         ÖZEL KOD 1:E    5 
         ÖZEL KOD 2:E    5 
         ÖZEL KOD 3:E    5 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 5 
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ETA:DEPO, birden fazla depoya sahip firmaların depolar arası giriş/çıkış işlemlerini 
bilgisayar ortamında takip edebilmeleri için tasarlanmış bir program modülüdür. 
 
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. 
 
Eğer ETA:DEPO programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den DEPO programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. Eğer birden fazla şirketin depo bilgilerini tutuyorsanız F2-
ŞĐRKET SEÇĐMĐ ile şirketi yazıp(F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ seçeneği ile ekrana 
çağırabilirsiniz). ENTER tuşuna basarak bu şirketin MENÜ programına geçebilirsiniz. 
Programa girdiğinizde karşınıza "ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ DEPOLARI GĐRĐN!" mesajı 
çıkacaktır(Şekil 1). Çalışılacak ANA DEPO ve KARŞI DEPO’yu girdikten sonra karşınıza 
gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli 
seçenekleri içermektedir. 
 
ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192          DEPO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        DEPO ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ              │ 
│               Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd. Şti.'ne aittir.        │ 
│ ETA B ĐLGĐSAYAR                                       DEMO SI RKETI │ 
└─────┌────────────────────────────────────────────┐────────────────┘ 
┌─────│                                            │────────────────┐ 
│     │     ÇALI ŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ DEPOLARI G ĐRĐN!   │                │ 
│     │                                            │                │ 
│     │    ANA DEPO:DEMO                           │                │ 
│     │                                            │                │ 
│     │  KAR ŞI DEPO:877                            │                │ 
│     │                                            │                │ 
│     └──◄F1YARDIM F6DEPO LĐSTESĐ ◄─┘ ESC ►────────┘                │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
│                                                                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Şekil 1 
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ETA:DEPO programının Ana Bölümleri; 
 
F2-DEPO HAREKETLER Đ, depolar arası çeşitli hareketlerin işlenmesi, 
 
F3-HAREKET/KART TRANSFER Đ, depolar arası stok hareketleri ve stok kartlarının 
transferi, 
 
F4-BAK ĐYE LĐSTESĐ, depolarda bulunan malların bakiye listesi, 
 
F5-SERVĐS, depo takip sisteminizle ilgili özel tanımlamalar şeklindedir. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:DEPO programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
 
DP.1.    Depo Hareketleri 
 
Bu bölümde depolar arası muhtelif mal hareketleri işlenir. Kendi içinde DEPOLAR ARASI 
HAREKET ve FASON HAREKET Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 

DP.1.1.   Depolar Arası Hareket 
 
Bu bölümde bir depodan diğer bir depoya sevk edilen malların hareketleri işlenir. Burada 
giriş hareketi yapılacak olursa üzerinde çalışılan ana depoya mal girişi, karşı depodan 
ise program tarafından otomatik olarak mal çıkışı yapılır. Çıkış hareketi yapılacak olursa 
işlemler tersine döner. 
 
Depolar arası hareket bölümüne girdiğinizde karşınıza ekranın sol üst köşesinde ANA 
DEPO, sol alt köşesinde ise KARŞI DEPO’nun yazılı olduğu boş bir hareket kaydı ekranı 
gelecektir. Bu ekranı doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz; 
 
Depolar modülü ETA:STOK programı ile entegre çalışmakta olup bu modülde 
tanımladığınız stok kartlarını STOK KODU veya STOK CĐNSĐ hanelerinde ÖZEL 
KARAKTERLER kullanarak veya F6-KART LĐSTESĐ penceresinden stok kalemini 
seçerek ekrana getirebilirsiniz. Eğer verdiğiniz STOK KODU dosyalarda mevcut değilse 
ekrana “STOK KARTI BULUNAMADI, TANIMLAMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ?” mesajı 
gelir. Bu mesaja “evet” derseniz HAREKET bölümünden çıkmadan ilgili stok için bir 
STOK KARTI açabilirsiniz(Şekil 2). Stok kartının doldurulması ile ilgili detayları STOK 
modülünün YENĐ KART bölümünde görebilirsiniz. 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 STOK HAREKET Đ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                   │ 
│         STOK KODU:CD-0002                                         │ 
│             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:                                       A ĞIRLIK:     │ 
│       F ĐYAT 3:                                       AMBALA J:     │ 
│       F ĐYAT 4:                                     AMB.M ĐKT.:     │ 
│       F ĐYAT 5:                                      KDV: 18 .00 [%] │ 
│                                                 ĐSKONTO: 15.00 [%] │ 
│    AÇIKLAMA 1:                                                    │ 
│    AÇIKLAMA 2:                                KR ĐTĐK STOK S.:     │ 
│    AÇIKLAMA 3:                               OPT ĐMAL STOK S.:     │ 
│    AÇIKLAMA 4:                                SATI Ş S ĐP.MĐK.:     │ 
│    AÇIKLAMA 5:                                 ALI Ş S ĐP.MĐK.:     │ 
│                                                MUA FĐYET[GÜN]:     │ 
└──◄F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ PgUp PgDn ESC ─────────────────┘ 
 
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZ. F5 ĐRS.YAZ. F6KART L. F7HAR.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 2 
 
Tarih 
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz bu hanedeyken “*” tuşuna basmanız günün 
tarihini ekrana getirmek için yeterli olacaktır. Tarih girme opsiyonları için ORTAK 
TANIMLAR bölümüne bakınız. 
 
Satıcı/Mü şteri Kodu 
Bu haneye satıcı veya müşterinin kodu yazılır. 
 
 
Açıklama 
Bu sahaya stok giriş/çıkışı yaptığınızda açıklayıcı bir bilgi girebilirsiniz. 
 
Evrak No 
Depolar arası stok giriş/çıkış işlemleri sırasında evrak numaralarını isterseniz sırasıyla 
kendiniz verebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz STOK programının Servis/Sabit 
Tanımlar/Parametreler 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 haneler sizin çalışma tarzınıza bağlı olarak otomatik çalışır. Yani bu üç haneden ikisi 
doldurulduğunda üçüncüsü kendiliğinden 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. 
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FĐYAT hanesini doldururken kullanabileceğiniz bir başka olanak ise FĐYAT seçimi 
opsiyonudur. Fiyat hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş 
fiyattan herhangi birini veya YOA(Yıl Ortalama Alış), YOS(Yıl Ortalama Satış) ve 
YAO(Yürüyen Aritmetik Ortalama) fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. 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. 
 
KDV, Đskonto 1-2-3 
Bu hanelere stok kartında tanımlanan stok koduna ait default yüzdeler kendiliğinden 
gelir. 
 
Özel Kod 
Bu sahaya depolar arası stok hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı 
veren bir kod yazılır. 
 
Đşlem Cinsi 
Bu hanede işlem cinsi belirtilir; “N” yazılırsa normal, “Đ” yazılırsa iade, “Ü” yazılırsa üretim 
şeklinde işlem yapılır.  
 
Depo hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra kayıt seçeneği ile ekrandaki 
bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız. 
 
Depolar arası hareket ekranında çalışırken F7-HAREKET LĐSTESĐ tuşuna basarak ana 
depodaki stok hareketlerinin listesini, F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak üzerinde 
çalışmakta olduğunuz STOK KARTI ile ilgili detaylı bilgiyi elde edebilirsiniz.  
 
F4-YAZDIRMA tuşu ile fiş dökümü alabilir, F5-ĐRSALĐYE YAZDIRMA tuşu ile de çıkış 
irsaliyesi tarzında döküm alabilirsiniz. Çıkış irsaliyesi almadan önce bir çerçeve içinde 
eksik bilgilerin girişi yapılır (Şekil 3). Dizayn dosyası olarak “depo.for” dosyası kullanılır. 
Bu dosyanın oluşturulması ve içeriği ile ilgili bilgiler “depo.txt” dosyasında verilmiştir. 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 STOK HAREKET Đ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  HAREKET F ĐŞĐ                        │ 
└────────────────┌────────────────────────────────────────┐─────────┘ 
┌─◄        ►─────│                                        │┬───────── 
│STOK KODU │     │   CAR Đ HESAP KODU:                     ││   EVRAK 
│MOUSE     │SERI │            ÜNVANI:                     ││ 
│CD-0002   │CD   │           ADRES 1:                     ││ 
│          │     │           ADRES 2:                     ││ 
│          │     │           ADRES 3:                     ││ 
│          │     │        POSTA KODU:                     ││ 
│          │     │     VERG Đ DAĐRESĐ:                     ││ 
│          │     │    VERG Đ HESAP NO:                     ││ 
│          │     │       ĐRSALĐYE NO:                     ││ 
│          │     │   ĐRSALĐYE TARĐHĐ:                     ││ 
│          │     │        AÇIKLAMA 1:                     ││ 
│          │     │        AÇIKLAMA 2:                     ││ 
│          │     │        AÇIKLAMA 3:                     ││ 
│          │     │        AÇIKLAMA 4:                     ││ 
│          │     │        AÇIKLAMA 5:                     ││ 
│          │     │                                        ││ 
└─◄        ►─────└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC ─────────┘┴───────── 
 
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZ. F5 ĐRS.YAZ. F6KART L. F7HAR.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 3 
 
 
DP.1.2.    Fason Hareket 
 
Bu bölümde depolar arasında hareketten farklı olarak karşılıklı iki depo arasında farklı 
stok kalemleri üzerinde aynı anda işlem yapılır. FASON HAREKET bölümüne 
girdiğinizde karşınıza alt alta iki hareket ekranı gelecektir. Birinci ekranın sol üst 
köşesinde ANA DEPO, ikinci ekranda ise KARŞI DEPO’nun isimleri yazılıdır. Bu ekranlar 
depolar arası hareket ekranına benzemekle beraber aynı anda farklı işlemlerin 
yapılmasına olanak tanır. 
 
Ana depodan bir mal çıkışı yaparken karşı depoya aynı malı çıkan miktardan farklı bir 
miktarda girebilirsiniz(fire). Eğer artan bir ürün varsa bunu da sadece bir tarafa 
işleyebilirsiniz. Örneğin; ana depoda “A” stok kalemi üzerinde giriş işlemi yaparken, karşı 
depoda “B” stok kalemi üzerinde çıkış işlemi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde farklı 
depolarda aynı anda giriş veya çıkış işlemleri yapabilme olanağına sahipsiniz. Bu 
ekranlar arasında Ctrl+PgUp ve Ctrl+PgDn tuşları ile hareket edebilirsiniz. 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  STOK HAREKET Đ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   HAREKET F ĐŞĐ                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌─◄DEPO 1►────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬ 
│STOK KODU │     STOK C ĐNSĐ   │  TAR ĐH   │SAT./MÜŞT. │   AÇIKLAMA    │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
└──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴ 
┌─◄DEPO 2►────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬ 
│STOK KODU │     STOK C ĐNSĐ   │  TAR ĐH   │SAT./MÜŞT. │   AÇIKLAMA    │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
│          │                  │          │          │               │ 
└──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴ 
 
STOK KODU:                      C ĐNSĐ: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZ. F5 ĐRS.YAZ. F6KART L. F7HAR.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 4 
 
 
DP.2.   Hareket/Kart Transferi 
 
Bu bölüm kendi içinde HAREKET TRANSFERĐ ve KART TRANSFERĐ Alt-Bölümlerine 
ayrılır. Hareket Transferi bölümünde; stok hareketlerini, Kart Transferi bölümünde ise 
stok kartlarını istenilen hedef depoya aktarabilirsiniz. 
 
 

DP.2.1. Hareket Transferi 
 
Bu bölümde şirket veya depoda yapılmış stok hareketlerinden istenilen hareketleri karşı 
depoya aktarabilirsiniz. Bu ekranda iki değer aralığını vererek veya hiç değer vermeden 
doğrudan ENTER tuşuna basarak istenilen hareketleri veya sene başından itibaren 
bütün hareketleri karşı depoya aktarabilirsiniz. Aktarma yapılırken ana depoda hareketler 
silinmez sadece karşı depoya kopyalanır. Böylece bu seçenek ile birden fazla depodaki 
hareketler tek bir depoda yapılmış gibi toplanır. 
 
Ekrandaki değerler doldurulup F2-AKTARMA tuşuna basıldığında ekrana "TRANSFER 
ĐŞLEMĐNE BAŞLIYORUM EMĐN MĐSĐNĐZ?" mesajı gelir, “evet” denildiğinde ekrandaki 
değerlerin en altında transfer yapılan hareket sayısı belirir ve yapılan hareket sayısı bu 
haneye yazılır. Aktarma sırasında transfer yapılan depoda hareketi yapılan stok kalemi 
bulunmazsa, "TRANSFER YAPILACAK STOK KODU BULUNAMADI!" mesajı verir. 
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F3-LĐSTE tuşuna basıldığında kıstaslara uyan transfer edilecek kayıtlar ekranda listelenir 
(Şekil 5). 
 
ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192          DEPO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI            STOK HAREKETLER Đ TRANSFERĐ                │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  TAR ĐH     KOD      C ĐNS      G ĐREN MĐKTAR    ÇIKAN M ĐKTAR     TUTAR 
01/01/2005 BORD- ASUS P4 ANAK                           2      234.00 
01/01/2005 CPU-P PENTIUM 4 2.                           2      220.00 
01/01/2005 DISK- 40 GB.SAMSUN                           2      233.76 
01/01/2005 FAN-M MMX FAN                                2        7.28 
01/01/2005 FLOPP 1.44 MB D ĐSK                           2       19.26 
01/01/2005 KLAVY Q TÜRKÇE AT                            2       21.82 
01/01/2005 M-001 BILGISAYAR             2                    1 263.64 
01/01/2005 MONIT 17" PHILIPS                            2      240.00 
01/01/2005 RAM-2 256 MB SDRAM                           2      123.76 
01/01/2005 VGA-1 128 MB.GEFOR                           2      123.76 
03/01/2005 DISK- 40 GB.SAMSUN           5                      584.40 
01/02/2005 MONIT 17" PHILIPS            2                      240.00 
01/03/2005 MONIT 17" PHILIPS                            1      120.00 
30/03/2005 BORD- ASUS P4 ANAK           4                      468.00 
30/03/2005 CPU-P PENTIUM 4 2.           4                      440.00 
30/03/2005 FAN-M MMX FAN                6                       21.84 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 5 
 
Listeyi yazıcıdan bastırmak için F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Ekrandaki stok kodu 
değerlerini doldururken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile stok kartlarını bir pencere içinde 
listeleyip ışıklı imlecin yardımıyla ENTER tuşuna basıp ekrana getirebilirsiniz. 
 
 
DP.2.2.  Kart Transferi 
 
Bu bölümde üzerinde çalışılan depoda kayıtlı stok kartlarından belirlenen seçeneklere 
uyanlar karşı depodaki stok kartlarına kopyalanır. Karşı depoya transfer yapılacak stok 
kartlarını belirlerken isterseniz stok kartları aralığını kendiniz yazabileceğiniz gibi F6-
KART LĐSTESĐ seçeneğini de kullanabilirsiniz. Eğer stok kartlarının hepsini karşı depoya 
transfer etmek istiyorsanız stok kodu aralığını boş bırakmalısınız (Şekil 6). 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192          DEPO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  KART TRANSFER Đ                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         TRANSFER ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
  ÖZEL KOD 1:                          ÖZEL KOD 1: 
  ÖZEL KOD 2:                          ÖZEL KOD 2: 
  ÖZEL KOD 3:                          ÖZEL KOD 3: 
  ÖZEL KOD 4:                          ÖZEL KOD 4: 
  ÖZEL KOD 5:                          ÖZEL KOD 5: 
 
     KAR ŞI DEPODA 
 KART YOK.AÇ:E [E/H] 
K.VARSA ATLA:E [E/H] 
SAHA TRANSF.:E [E/H] 
AKTARMA TĐPĐ:1 [1-4][1:SIFIRLA/2:ÜZER ĐNE YAZ/3:TOPLA/4: ĐŞLEM YOK] 
 
F1YARDIM F2AKTARMA F3LĐSTE F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. ESC 

 
Şekil 6 
 
F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanırsanız, ekranda bir pencere çıkacak ve "ĐLK 
DEĞERĐ GĐRĐN!" mesajı ile kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz 
sorulacaktır. Burada stok kodlarının başlangıç değerini vererek(veya hiç değer vermeden 
doğrudan ENTER tuşuna basarak) stok kartları listesini görebilirsiniz. Bu kodlardan 
herhangi birini ekrana almak için de IŞIKLI ÇUBUĞU ok tuşları ile arzu edilen stok 
kaleminin üzerine getirip ENTER tuşuna basmak yeterli olacaktır. 
 
Kart transferi sırasında ekrandaki seçenekleri doldururken şu hususlara dikkat 
etmelisiniz; 
 
Kart Yoksa Aç 
Bu seçeneğe “E” verilirse eğer gelen kart karşı depoda yoksa açılır, “H” verilirse 
açılmadan üstünden atlanır. 
 
Kart Varsa Atla 
Bu seçeneğe “E” verilirse eğer gelen kart karşı depoda varsa bu kart işleme konmaz, “H” 
verilirse karşı depoda kart açılır. 
 
Yukarıdaki iki seçenek birbirlerinden bağımsızdır. Yeni kart açılma esnasında orijinal 
kartın sadece kod ve cins sahaları kopyalanır. Geri kalan alfanümerik sahalar boşluk 
olarak nümerik sahaların tamamı ise 0.0 olarak açılır. Yeni açılan bir kart üzerinde 
aşağıdaki iki seçenek kullanılarak ayrıca işlem yapılabilir. 
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Saha Transferi 
Bu seçeneğe “E” verilirse orijinal karttaki alfanümerik sahalar(kod ve cins haricinde) karşı 
depodaki karta kopyalanır. Bakiye değerleri ise aktarma tipine bağlı olarak kopyalanır. 
 
Aktarma Tipi 
Bu seçenek sadece nümerik sahalarla ilgili işlemleri içerir. 1 verilirse depo kartındaki ilgili 
sahalar sıfırlanır, 2 verilirse orijinal karttaki sahalar karşı depoya aktarılır, 3 verilirse her 
iki karttaki sahalar toplanır ve karşı depoya yazılır. 
 
 

DP.3.    Bakiye Listesi 
 
Bakiye listesi tuşuna basıldığı zaman karşınıza bir listeleme aralıkları ekranı gelir (Şekil 
7).  
 
ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  BAK ĐYE L ĐSTESĐ                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
  ÖZEL KOD 1:                          ÖZEL KOD 1: 
  ÖZEL KOD 2:                          ÖZEL KOD 2: 
  ÖZEL KOD 3:                          ÖZEL KOD 3: 
  ÖZEL KOD 4:                          ÖZEL KOD 4: 
  ÖZEL KOD 5:                          ÖZEL KOD 5: 
 
   DEPO-1:           DEPO-5:           DEPO-9 :           DEPO-13: 
   DEPO-2:           DEPO-6:           DEPO-10:           DEPO-14: 
   DEPO-3:           DEPO-7:           DEPO-11:           DEPO-15: 
   DEPO-4:           DEPO-8:           DEPO-12:           DEPO-16: 
 
 MĐKTAR TĐPĐ:1 [1/2][1.B ĐRĐM/2.B ĐRĐM] 
BAKĐYESĐZ M.:E [E/H] 
 MAL TOPLAMI:H [E/H] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZ.F6KART L ĐS. F7DEPO L ĐS. ESC 

 
Şekil 7 
 
Bu ekranın üst kısmında bakiyesi alınacak stok kartlarına ait listeleme kıstasları bulunur. 
Burada bir aralık halinde döküme alınmak istenen stok kartlarının özellikleri belirtilir. Tüm 
kartlar listeye alınacaksa tüm haneler boş bırakılır. Ekranın alt yarısında ise en fazla 16 
adede kadar depo adı girilecek saha bulunur. Buraya döküme alınacak depoların adları 
girilir. Kolaylık olması açısından F7-DEPO LĐSTESĐ tuşu da kullanılabilir. 
 
MĐKTAR TĐPĐ hanesine “1” verilirse program 1.Birime göre liste verir. 2.Birime göre 
döküm alınmak istenirse “2” seçeneği kullanılır. Aynı anda her iki birim yan yana 
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görülemez. BAKĐYESĐZ MALLAR: [E/H] sahasına "H" verilirse listeye alınan depoların 
tümünde bakiyesiz olan mallar döküme alınmaz. 
 
F2-LĐSTE tuşuna basıldığı zaman bir tablo halinde her bir stok kalemi için yan yana 
olmak kaydıyla depolarda bulunan miktarlar ve bunların toplamları dökülür (Şekil 8). 
 
ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                BAK ĐYE L ĐSTESĐ                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
STOK KODU  STOK CĐNSĐ B ĐRĐM   DEPO 1     DEPO 2          TOPLAM 
BORD-ASUS  ASUS P4 AN ADET        0                           0 
CD-0002    CD                    20                          20 
CPU-P4 2.8 PENTIUM 4  ADET        2                           2 
DISK-40 GB 40 GB.SAMS ADET        2                           2 
FAN-MMX    MMX FAN    ADET      -11                         -11 
FLOPPY     1.44 MB D Đ ADET        8                           8 
KLAVYE-Q   Q TÜRKÇE A ADET        8                           8 
M-001      BILGISAYAR ADET        2                           2 
MONITOR-17 17" PHILIP ADET        2                           2 
MOUSE      SERI PS2 M ADET      -12                         -12 
RAM-256 MB 256 MB SDR ADET        9                           9 
VGA-128 MB 128 MB.GEF ADET        1                           1 
Y-001      NORMAL BEN L ĐTRE 154 902                   - 154 902 
 
LĐSTELENEN:         13 ADET 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC ◄─ ─► 

 
Şekil 8 
 
Dökümde ekrana veya yazıcıya çıkması istenen saha boylarını istenen boyda 
tanımlamak için F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana gelen 
pencereden saha boyları belirtilir. Raporda yer alması istenmeyen sahaların boyu “0” 
olarak girilir (Şekil 9). 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  BAK ĐYE L ĐSTESĐ                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
       ┌─────────────────────────────────┐ 
   1.DE │                                 │DEĞER 
   STOK │  SAHA ADI  BOY    SAHA ADI  BOY │OK KODU: 
       │  STOK KODU: 10     DEPO- 8:  0  │  C ĐNSĐ: 
  ÖZEL │ STOK C ĐNSĐ: 10     DEPO- 9:  0  │L KOD 1: 
  ÖZEL │      B ĐRĐM:  5     DEPO-10:  0  │L KOD 2: 
  ÖZEL │     DEPO-1: 11     DEPO-11:  0  │L KOD 3: 
  ÖZEL │     DEPO-2: 11     DEPO-12:  0  │L KOD 4: 
  ÖZEL │     DEPO-3:  0     DEPO-13:  0  │L KOD 5: 
       │     DEPO-4:  0     DEPO-14:  0  │ 
   DEPO │     DEPO-5:  0     DEPO-15:  0  │O-9 :           DEPO-13: 
   DEPO │     DEPO-6:  0     DEPO-16:  0  │O-10:           DEPO-14: 
   DEPO │     DEPO-7:  0      TOPLAM: 15  │O-11:           DEPO-15: 
   DEPO │                                 │O-12:           DEPO-16: 
       └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────┘ 
 MĐKTAR TĐPĐ:1 [1/2][1.B ĐRĐM/2.B ĐRĐM] 
BAKĐYESĐZ M.:E [E/H] 
 MAL TOPLAMI:H [E/H] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7DEPO L ĐS. ESC 

 
Şekil 9 
 
 
DP.4.   Servis 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza ANA DEPO ve KARŞI DEPO seçenekleri gelir(Şekil 
10). F6-DEPO LĐSTESĐ tuşu ile ekrana gelen şirket listesinden depo değerlerini seçip 
kayıt edebilirsiniz. Seçtiğiniz değerler DEPO modülü ile entegre çalışan programlarda, 
programa girerken karşınıza çıkacaktır. 
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ETA:DEPO V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  ÖZEL TANIMLAR                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
            ĐLK DEĞERLER 
           ANA DEPO:DEMO 
         KAR ŞI DEPO:877 
 
   BARKODLU ÇALI ŞMA:E [E/H] 
 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT F7DEPO L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 10 
 
Ekranın alt kısmında yer alan BARKODLU ÇALIŞMA parametresine “E” verildiği zaman 
depolar arası veya fason hareket yapılırken stok kart seçimi barkod kullanılarak yapılır. 
Bu parametrenin düzgün çalışması için stok kartlarında barkod sahaları doldurulmuş 
olmalı ve stok programı servis kısmında bulunan bölüm yardımıyla barkod indeksi 
oluşturulmuş olmalıdır. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
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ETA:DATABANK , kayıtlarınızı bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak bir program 
modülüdür. Söz konusu programda yeni databank kartları tanımlayacak, eski databank 
kartları üzerinde tadilat işlemleri yapacak, etiket basacak, kendinizin  belirlediği indeksler 
doğrultusunda çeşitli dökümler alabileceksiniz. 
 
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. 
 
Eğer ETA:DATABANK programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den DATABANK programını seçtikten sonra bu ekranlar 
tekrar karşınıza gelmeyecektir. 
 
ETA:DATABANK programı kullanılırken yapılması gereken ilk şey SERVĐS bölümünden 
yeni dosya oluşturma işlemidir. Bu bölümde databank kartında kullanılacak sahalarla ilgili 
bilgiler girilir. Dosya oluşturma işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgi SERVĐS bölümünde verilmiştir. 
 
Databank programına girdiğinizde karşınıza "ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ DOSYALARI 
GĐRĐN" mesajı gelir(Şekil 1). 
 
ETA:MENÜ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192                  MENÜ 
 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│                                          │ 
│    ÇALI ŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ DOSYALARI GĐRĐN! │ 
│                                          │ 
│    DATA DOSYASI:databank.dat             │ 
│  ĐNDEKS DOSYASI:                         │ 
│                                          │ 
└──◄F1YARDIM ESC ►─────────────────────────┘ 

 
Şekil 1 
 
DATA DOSYASI bölümüne çalışılmak istenen databank dosyasının adı yazılır. 
Kullanılacak dosya sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur, fakat seçilen dosya databank 
dosya yapısına uygun olmalıdır, aksi takdirde dosyada bozulmalar olabilir. Belirtilen 
dosya diskte mevcut değilse program uyarı verir, bu durumda SERVĐS bölümünden yeni 
dosya açmanız gereklidir. 
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Data dosyası seçiminden hemen sonra ĐNDEKS DOSYA seçim işlemi gelir. Her data 
dosyası için 10 değişik indeks dosyası kullanılabilir, bunlardan bir tanesini de default 
olarak belirtebilirsiniz. Programda DATA DOSYASI “databank.dat”, ĐNDEKS DOSYASI 
“kod.ind” default olarak belirtilmiştir. F6-ĐNDEKS LĐSTESĐ seçeneği ile SERVĐS 
bölümünde tanımladığınız indeks listesini ekranda görebilir, ok tuşları yardımıyla ekrana 
getirebilirsiniz. 
 
Đndekssiz çalışılmak istendiği takdirde bu saha boşaltılıp ENTER tuşuna basılır. Hangi 
indeks kullanılırsa kullanılsın kayıt ve iptal işlemleri tüm indeksleri etkiler, bu nedenle 
yeniden indeksleme işlemi normal kullanımda gerekli değildir. Đstendiği takdirde SERVĐS 
bölümünde data veya indeks yapılarında değişiklik yapmak mümkündür. Data ve indeks 
arasında uyumsuzluk olduğu zaman yeniden indeksleme yapılmalıdır. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri 
içermektedir. 
 
ETA:DATABANK program modülünün Ana Bölümleri; 
 
F2-DATABANK KARTI , eski ve yeni databank kartları üzerinde işlemler, 
 
F4-RAPORLAR,  databank kayıtları ile ilgili çeşitli liste, rapor ve rehberler, 
 
F5-SERVĐS, dosya bakımı ve sistem sabitleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşları kullanılır.  
 
 
DT.1.  Databank Kartı 
 
DATABANK KARTI bölümünde karşınıza gelecek ilk seçenek, YENĐ ve ESKĐ KART 
seçeneğidir. Databank kayıtlarınıza Satıcı/Müşteri ile ilgili olarak yeni bir databank kartı 
ekleyecekseniz YENĐ KART, sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem 
yapacaksanız ESKĐ KART seçeneğini kullanacaksınız. 
 
Sistem, indeks dosyası seçilmezse databank kayıtlarını girilen kayıt sırasına göre takip 
eder. Tamamen rakamlardan oluşan kodlu databank kartları ise bu alfabetik dizilimin 
başında yer alır. 
 
 

DT.1.1. Yeni Kart 
 
Yeni databank kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra diğer detayları görelim. 
 
Databank ekranında birden fazla sayfa varsa PgUp ve PgDn tuşları ile diğer ekranlara 
geçebilirsiniz. Bitişik kartlara ise Ctrl PgUp ve Ctrl PgDn tuşları ile geçilir. Bu takdirde 
ekranda yapılan değişiklikler içeriye kaydedilmez, kaybolur. Kayıt ederek bitişik karta 
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geçmek için ise Ctrl-F2 veya Alt-F2 tuşları kullanabilir, Shift-F2 tuşu ile kayıttan sonra 
yeni karta geçebilirsiniz. 
 
Görüntülü grafik ortamında çalışılıyorsa, kart ekranında herhangi bir saha üzerinde 
iken(eğer o sahaya görüntü dosya adı yazılmış ise) SHIFT-F7 tuşuna basılırsa o görüntü 
ekrana bastırılmış olur.  
 
Đndeksli çalışmada tüm indekslere aynı anda işlem yapılır. Đndeksi belirleyen sahaya 
yazılan veride herhangi bir kontrol yoktur, yani indeksi aynı olan birden fazla kayıt 
oluşturulabilir. 
 
Kart çağırırken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile bir ön değer vererek ekrana alacağınız 
kart listesinden eski bir karta ulaşıp buradan direkt seçim yapabilirsiniz. Ekrana gelen 
liste dosya indeksli çalışılıyorsa belirtilen indeks sırasına göre, aksi takdirde kayıt 
sırasına göre sıralı gelir. Bu ekranda F4 tuşu ile yazıcıya veya dosyaya kart 
bastırabilirsiniz. Bastırma sırasında kullanılacak tanım dosyası hakkında detaylı bilgi 
"databank.txt" dosyasında verilmiştir. F7-SAHA SEÇĐMĐ tuşunun yardımı ile açılan 
pencereden SERVĐS bölümünde tanımlanan dosyaya ait bilginin ilgili sahalara ENTER 
tuşu ile aktarılması sağlanır. 
 
 
DT.1.2. Eski Kart 
 
Sistemde daha önce açılmış databank kartındaki bilgileri görmek, yazıcıda yazdırmak 
veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKĐ KART bölümü kullanılır. 
 
F5-ARAMA tuşu yardımı ile isterseniz Ana Menü’de ĐNDEKS DOSYA ismi bölümüne 
sizin belirlediğiniz indeks dosyasının ismini yazarak arzu ettiğiniz şekilde arama 
yapabilirsiniz. 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza aynen kart girişi ekranına benzeyen bir ekran gelir. 
Kıstas olarak kullanılacak sahalar doldurulur ve F5 tuşu ile aramaya başlanır. Eski kart 
programda size yardımcı olması için default olarak tanımladığımız KOD ve ÜNVAN'a 
göre aranır. Đstenirse F6 tuşu ile kart listesinden direkt seçim de yapılabilir. Her iki halde 
de indeksli veya indekssiz çalışmaya veya seçilen indekse bağlı olarak sıralama değişir. 
Đndekssiz çalışmada saha boyu tanımlı olan ilk iki saha listelenir. Đndeksli çalışmada ilk 
saha indeks kodu sahası(birden fazla sahanın indeks parametresi olduğu durumlarda 
sadece birinci saha) için ayrılmıştır. Đkinci saha ise Servis/Sabit Tanımlar bölümünde 
belirlenen saha olarak alınır. 
 
Ekrana çağırılan databank kartı üzerinde çalışırken herhangi bir bölgeye gelip buradaki 
bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kartınız son yapılan değişikliğe göre 
düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur. 
 
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kartı siler. F4-YAZDIRMA seçeneği, 
kartın yazıcıdan dökümünü alır. 
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DT.2.  Raporlar 
 
Bu bölümde databank kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya 
da yazıcıdan alabilirsiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde ekranın 80 kolonluk genişlik 
kısıtlaması dolayısıyla 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 ANA-MENÜ'den F4-RAPORLAR tuşuna basarak ulaştığınız RAPORLAR 
bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
DT.2.1. Kart Listesi 
 
Ekrana gelen liste aynen kart giriş ekranı gibi olup sistemde kayıtlı bulunan kartların 
detay dökümleri alınır. 
 
Listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenilen kayıtların listesini ekrandan veya F4-
YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. Yazıcıdan alınan dökümlerde “kart.dfb” 
dosyası kullanılır. 
 
Yine bu ekranda çalışırken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile pencere içinde sistemde 
kayıtlı kartların listesini alabilirsiniz. 
 
 

DT.2.2. Kart Dökümü 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranda istenilen 
aralıklar verildikten sonra F2-LĐSTE tuşuna basarak hangi sahaların döküleceğini 
belirleyen ikinci ekrana geçilir. Bu ekranda ekrana veya kağıda dökülmesini istediğiniz 
sahaları tanımlayabilirsiniz. Saha adlarını yazarken F7 tuşuna bastığınızda pencere 
içinde saha adlarının listesi görünecektir(Şekil 2). Ok tuşlarının yardımı ile istediğiniz 
saha adının üzerine gelip ENTER tuşuna basmak suretiyle ekrana getirebilirsiniz. 
 
ETA:DATABANK V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   KART DÖKÜMÜ                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
    KART KODU   ÜNVANI      YETK ĐLĐ     ADRES 1     ADRES 2 
    ADRES 3     TEL.NO 1    TEL.NO 2    TLX.NO 1    TLX.NO 2 
    AÇIKLAMA 1  AÇIKLAMA 2  AÇIKLAMA 3  ÖZEL KOD 1  ÖZEL KOD 2 
    ÖZEL KOD3   ÖZEL KOD 4  ÖZEL KOD 5 
 
 
A-001                ETA 
 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 2 
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Hiçbir saha ismi belirtilmezse program tüm sahaları yazılmış kabul eder. Ekranda 80'lik 
kolon sınırlaması olduğundan satır sonuna gelindiğinde bir alt satıra geçilir. Yazıcıda ise 
herhangi bir kontrol olmayıp dökümün kağıda sığması tamamen kullanıcının 
sorumluluğundadır. 
 
 

DT.2.3. Kullanıcı Tanımlı Liste 
 
Bu bölüm KULLANICI TANIMLI RAPOR TANIMI ve KULLANICI TANIMLI RAPOR 
DÖKÜMÜ bölümlerine ayrılır. 
 
 
DT.2.3.1. Kullanıcı Tanımlı Rapor Tanımı 
 
Kullanıcı Tanımlı rapor tanımı kendi içinde YENĐ TANIM ve ESKĐ TANIM bölümlerine 
ayrılır. Yeni Tanım bölümünde istediğiniz rapor tanımını, Eski Tanım bölümünde ise 
raporlar üzerinde değişiklik ve iptal işlemlerini yapabilirsiniz. 
 
 
DT.2.3.1.1. Yeni Tanım 
 
Bu bölüm iki kısımdan oluşmuştur. Ön yüzde tüm tanımı etkileyen sabit bilgiler(Şekil 3), 
arka yüzde ise her kart için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. 
 
ETA:DATABANK V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              KULL.TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ: 
     BA ŞLAN.DOSYASI: 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
   BA ŞLIK BASILACAK:  [E/H] 
      B ĐTĐŞ DOSYASI: 
     L ĐSTELEME ARA.:  [N/T][NORMAL/TERS] 
 
     ARA TOPLAM B ĐLGĐLERĐ 
     SAYFA/ARA TOP.:  [S/A]    SOLDA BO ŞLUK:       SAHA ARALI ĞI: 
        SAHA NOLARI: 
          SAHA KODU:                 SAHA BA ŞLI ĞI 
     SAHA B ĐLGĐSĐ 1: 
     SAHA B ĐLGĐSĐ 2: 
     SAHA B ĐLGĐSĐ 3: 
     D ĐĞER         : 
     TOPLAM        : 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F7SAHA KODLARI PgUp PgDn ESC 

 
Şekil 3 
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Her yeni kart geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar. Tanım dosyasının arka 
yüzünde kolonlar halinde toplam 300 satıra kadar sahalar bulunur. Her sıra listede bir 
kolonu gösterir. 
 
Yeni bir rapor tanımlaması yaparken hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim. 
 
Rapor Dosya Đsmi 
Bu sahaya yeni tanımlayacağınız dosyanın ismi yazılır. Dosya uzantısı olarak ".fmt" 
kullanılır. 
 
 
Başlangıç Dosyası 
Raporun başına herhangi bir metin ilave edilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli 
parantezler içinde yazılır. Örnek: "[kart1.txt]" ( kart1.txt dosyası data dosyalarının 
yanında bulunmalıdır.) 
 
Sayfa Boyu 
Kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç adet databank kartı 
basılacağını belirleyip buraya yazmak zorundadır. Bu sahaya hiçbir değer yazılmazsa 
sayfa başı yapılmaz. 
 
Yazıcı Escape Sequence 
Yazıcıdan hangi yazı modunda döküm alınacağını belirler. Yazıcı tanımlamaları ile ilgili 
detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz. 
 
Sadece Toplam 
Bu sahaya “E” verilirse liste alınmaz, sadece en son toplam satırı çıkar. 
 
Başlık Basılacak 
Bu sahaya “E” verilirse listenin en başına saha başlıkları bir sıra halinde basılır. 
 
Biti ş Dosyası 
Raporun sonuna herhangi bir metin ilave edilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli 
parantezler içinde yazılır. Örnek: "[kart2.txt]" (kart2.txt dosyası data dosyalarının yanında 
bulunmalıdır.) 
 
Listeleme Aralı ğı 
Bu parametreye “T” yazılırsa listeleme aralıklarında tanımlanan kıstaslar haricindeki 
kayıtlar listelenir, “N” yazılırsa normal listeleme mantığında(listeleme aralığında 
tanımlanan kıstaslar aralığı dikkate alınarak) listelenir. 
 
Sayfa/Ara Toplam 
Bu parametreye “S” yazılırsa sayfa değiştiğinde sadece sayfa toplamları listelenir, “A” 
yazılırsa sayfalar ilerledikçe ara toplam değerleri üst üste toplanır. 
 
Solda Bo şluk 
Ara toplamı alınacak sahaya ait SAHA BAŞLIĞI adı altında tanımlanan başlık bilgilerinin 
yazdırılması için soldan bırakılacak karakter boşluğu bu haneye rakam olarak yazılır. 
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Saha Noları 
Ara toplamı alınacak sahaların saha noları tanımlanır. Bu hanede en fazla 10 adet saha 
nosu tanımlanabilir. 
 
Saha Kodu 
Bu hanede ara toplama esas olacak SAHA KODU tanımlanır. F7-SAHA KODLARI tuşu 
yardımı ile saha seçimi yapılabilir. 
 
Saha Bilgisi 1-2-3 
SAHA KODU hanesinde tanımlanan sahaya ait bilgilere göre ara toplam almak için 
kullanılır. 
 
Saha Başlığı 
Her saha bilgisine ayrı bir saha başlığı vermek için bu sahalar kullanılır. 
 
Diğer 
Saha bilgisi 1-2-3 hanelerinde tanımlananların haricinde kalan bilgilerin ara toplamını 
almak için bu hane kullanılır. 
 
Toplam 
Saha bilgileri ve diğer hanelerinin toplamları alınır. 
 
Ön yüzdeki bilgiler girildikten sonra PgDn tuşuyla arka yüze geçilir. Bu yüzdeki sahalar 
aşağıdaki şekilde doldurulur.  
 
Saha Kodu 
Buraya basılması istenen saha adı veya özel anlamı olan karakterler konur. Annn nnn 
sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satırbaşını, F sayfa başını ve M de bir yan kolona 
yazılan metni gösterir. 
 
Saha Başlığı 
Bu sahaya listede ilgili kolonun başlığı yazılır. Bu başlık listenin en başında çıkar. Eğer 
saha kodu olarak “M” yazılmışsa o zaman burada yazılı metin her kart için basılır. 
 
Toplam 
Bu sahaya “E” verilirse listenin sonunda bu kolon için toplam alınır. 
 
Saha Boyu 
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Nümerik sahalarda 
sağdan, alfanümerik sahalarda ise soldan alınır. 
 
Bu raporlarda istenirse sahalar arası aritmetik işlem yapılabilir ve değişken 
tanımlanabilir. Değişken isimleri “$” ile başlar ve tanım sırasında yanına “=” yazılır. 
Kullanılırken sadece değişken isminin verilmesi yeterli olmaktadır. Değişkenlerin 
kullanımı sırasında rakamlar formatsız olarak yazdırılırlar, fakat kullanıcı isterse değerleri 
formatlı olarak da yazdırabilir, bunun için ilgili satırdaki AÇIKLAMA kolonunda yazılı 
bilginin sonuna (Tip=nn) şeklinde tip belirtilmelidir. nn sabiti 3-4-12 veya 14 
değerlerinden birisini alabilir. 
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(Tip= 3) para     xx xxx xxx xxx xxx 
(Tip= 4) miktar   xxx xxx xxx.xxx 
(Tip=12) kuruş    xxx xxx xxx xxx.xx 
(Tip=14) döviz    x xxx xxx xxx.xxxx 
 
 

DT.2.3.1.2. Eski Tanım 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza rapor dosya ismini soran bir ekran gelir. F6-DOSYA 
LĐSTESĐ tuşuna basarak ekrana çıkan listeden seçim yaparak dosyayı ekrana getirip 
üzerinde tadilat veya iptal işlemleri yapabilirsiniz. Dosya üzerinde değişiklik yapıp kayıt 
edildiğinde dosya artık en son hali ile kayıt edilmiş olur. 
 
 
DT.2.3.2. Kullanıcı Tanımlı Rapor Dökümü 
 
Tamamen isteğe uygun olarak tanımlanmış liste dökümlerini bu bölümden alabilirsiniz. 
Listeleme esnasında F6-DOSYA LĐSTESĐ tuşuna basarak ekrana çıkan “.fmt” 
dosyalarından herhangi bir tanesini seçmek suretiyle istediğiniz dökümleri alabilirsiniz. 
Bu dosyalar bordrodaki "*.fmt" dosyaları ile karıştırılmamalıdır. 
 

DT.2.4. Yazışma 
 
Bu bölüm databankta kayıtlı müşteri veya satıcılarla yapılacak yazışmaları 
kolaylaştıracak fonksiyonları içermektedir. Kendi içinde ETĐKET BASIMI ve KELĐME 
ĐŞLEM şeklinde ikiye ayrılan bu bölümde arzu edilen kayıtların ÜNVAN ve ADRES'leri 
standart etiket formlarına basılabilmekte ve "Microsoft-Word" programı ile kelime işlem 
bağlantısı kurulabilmektedir. 
 
 

DT.2.4.1. Etiket Basımı 
 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir, ilgili parametreler girilip 
F2-LĐSTE tuşuna basıldığında etiketlerin ayarlarının yapılacağı ikinci ekrana geçilir (Şekil 
4). 
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ETA:DATABANK V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  ET ĐKET BASIMI                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
            ET ĐKET SAHALARINI BEL ĐRLEYĐNĐZ! 
 
                    SAHA KODU 
            1.SATIR: 
            2.SATIR: 
            3.SATIR: 
            4.SATIR: 
            5.SATIR: 
            6.SATIR: 
 
      SIRA ARALI ĞI : 9 
      KOLON ARALI ĞI:40 
       ET ĐKET ADEDĐ:  1 
       YANYANA ADET: 2 
 
F1YARDIM F2LĐSTELEME ĐŞLEMĐNE DEVAM F6KART LĐSTESĐ F7SAHA ADLARI ESC 

 
Şekil 4 
 
Bu ekranda etikete basılmasını istediğiniz en fazla 6 sahanın ismini F7 tuşunun yardımı 
ile tanımlayabilirsiniz. Seçilen sahalar alt alta bastırılır. Belirtilen sahalar dosyada tanımlı 
değilse o zaman aynen etikete bastırılır. Bu işlem SAYIN vb. sabit bilgileri bastırmakta 
kullanılır. Kullanıcı farklı bir dizaynda etiket bastırmak isterse o zaman bir “.dfb” dosyası 
düzenleyip bunun ismini ilk satıra köşeli parantezler içinde yazmalıdır. 
 
Sıra Aralı ğı 
Alt alta iki etiket arasındaki sıra sayısı girilir. 
 
Kolon Aralı ğı 
Yan yana basılacak iki etiket arasındaki kolon sayısı yazılır. 
 
Etiket Adedi 
Her kart için üst üste kaç adet etiket basılacağı yazılır. 
 
Yanyana Adet 
Yanyana kaç adet etiket bulunduğunu gösterir. Yanyana etiket adedi 1-4 arasında 
olabilir. 
 
Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-LĐSTELEME ĐŞLEMĐNE DEVAM tuşu ile ekrandan 
veya F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan rapor dökümünü alabilirsiniz. 
 
 
DT.2.4.2. Kelime Đşlem 
 
Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin databank kartlarından 
alınan bilgilerle birleştirilerek değişik kartlar için çoğaltılabilmesini sağlar. Listeleme 
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aralıklarından sonra gelen ekranda bağlantı yapılacak sahalar belirlenir. Aynı anda en 
fazla 10 saha transfer edilebilir. Transferin hangi dosyaya yapılacağı da BAĞLANTI 
DOSYA ĐSMĐ sahasında belirtilir. 
 
Bu bölümde metin yazılacak kartlar, listeleme aralıkları ekranında başlangıç ve bitiş 
kodları yazılarak belirtilir. Liste aralığı belirlendikten sonra F4-BAĞLANTI tuşuna basılır, 
gelen ekranda bağlantı yapılacak sahalar belirlenir. Aynı anda en fazla 10 saha transfer 
edilebilir. Transferin hangi dosyaya yapılacağı da BAĞLANTI DOSYA ĐSMĐ sahasında 
belirtilir. Bu dosyada listeleme aralığında belirtilen kartlara ait bilgiler yer alacaktır. Bu 
dosya oluşturulduktan sonra Word programına girilir. 
Word programında Araçlar menüsünden “Adres Mektup Birleştir” seçilir. Asıl belge 
başlığının altındaki “oluştur” menüsüne basılır, buradan “Mektup Formları” seçilir. Etkin 
pencere seçilerek tekrar aynı menüye dönülür. Veri Al menüsünden “Veri Kaynağı Aç” 
sahasına basılarak “kelime.doc” dosyası çağrılır, “ana belge düzenle” seçeneği 
onaylanır. 
 
Bu işlemlerden sonra WORD ekranının üst tarafına BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE sahası 
gelir. Bu sahada Eta’da kullanılan alanlar vardır. Bu alanlar hazırlanacak metnin içinde 
çıkması istenilen yere göre yerleştirilir. 
 
Metni yazdırmadan önce öngörünüm almak için “Birleşik Verileri Görüntüle” butonu 
kullanılır, yazıcıdan döküm almak içinse “Yazıcıya Birleştir” butonu kullanılır. Đstenirse 
dosyaya kayıt yapılabilir. 
 
 
DT.3.  Servis 
 
Bu bölüm, sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
DT.3.1. Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA, YENĐDEN 
ĐNDEKSLEME ve KAYIT TRANSFERĐ Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 

DT.3.1.1. Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla databank kayıt sayısı, toplam disk kapasitesi, databank 
dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki ve diskteki kullanılabilecek boş alan rakamları 
ekranda görüntülenir. 
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DT.3.1.2. Yeni Dosya 
 
Yeni dosya oluşturma tuşuna basıldığı zaman önce databank kartında kullanılacak 
sahalarla ilgili bilgilerin girileceği bir ekran gelir(Şekil 5). 
 
ETA:DATABANK V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                SAHA TANIMLAMALARI                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          SAHA ADI  SAYFA SIRA  KOLON  BOY   T ĐP  RENK   GEÇERL Đ   L Đ 
  [  1]  KART KODU     1     5    21    20     1     7              E 
  [  2]  ÜNVANI        1     6    21    30     1     7              E 
  [  3]  YETK ĐLĐ       1     7    21    20     1     7 
  [  4]  ADRES 1       1     8    21    30     1     7 
  [  5]  ADRES 2       1     9    21    30     1     7 
  [  6]  ADRES 3       1    10    21    30     1     7 
  [  7]  TEL.NO 1      1    11    21    15     1     7 
  [  8]  TEL.NO 2      1    12    21    15     1     7 
  [  9]  TLX.NO 1      1    13    21    15     1     7 
  [ 10]  TLX.NO 2      1    14    21    15     1     7 
  [ 11]  AÇIKLAMA 1    1    15    21    40     1     7 
  [ 12]  AÇIKLAMA 2    1    16    21    40     1     7 
  [ 13]  AÇIKLAMA 3    1    17    21    40     1     7 
  [ 14]  ÖZEL KOD 1    1    18    21     5     1     7              E 
  [ 15]  ÖZEL KOD 2    1    19    21     5     1     7              E 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA PgUp PgDn ESC              ALAN ALAN:3661 

 
Şekil 5 
 
Bu ekranda en fazla 120 değişik saha tanımlanabilir. Saha tanımlamaları yaparken “.,;:'” 
gibi alfanümerik olmayan karakterler kullanılmamalı, kullanılan saha adları birbirinden 
farklı olmalıdır. Yeni dosya tanımlamaları yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar 
aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Sayfa 
Kart içinde bulunan bilgiler tek sayfaya sığmazsa birden fazla sayfaya yayılabilir. Bu 
durumda her sahanın hangi sayfa olacağı bu hanede belirtilir. Sayfa 1-10 arası bir değer 
almalıdır. 
 
Sıra 
Sahanın ekranda kaçıncı sırada olacağını belirtir. 1-4 Arası ve 23- 25 arası satırlar 
program tarafından kullanıldığı için buraya 5-22 arası bir değer verilmelidir, aksi takdirde 
görüntü bozulmaları olabilir. 
 
Kolon 
Input sahasının(bilgi girişinin yapıldığı saha) kaçıncı kolondan başlayacağını gösterir. 1-
80 Arası bir değer alabilmesine rağmen başlangıç noktası ile saha boy toplamının 
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ekranın sağından dışarı çıkmamasına dikkat edilmelidir, yoksa görüntü bozulmaları 
olabilir. 
 
Boy 
Input sahasının boyunu belirtir. 1-80 arası herhangi bir değer alabilir(Saha tipine göre 
kısıtlamalar aşağıda açıklanmıştır). Boy “0” olduğu zaman saha farklı bir anlam taşır, bu 
takdirde ilgili sahadan veri girişi yapılamaz, sadece saha başlığı ilgili sıra ve kolona 
basılır. Bundan amaç başlık, dipnot gibi sabit sahaların ekrana basılmasını sağlamaktır. 
Boyu sıfır olan sahalarda saha adı mükerrer olabilir. 
 
Tip 
Veri girişi yapılırken bilginin ne şekilde işleme gireceğini belirtir. 1-15 Arası bir değer 
alabilir. Tipler aşağıda açıklanmıştır. 
 
 1-SERBEST: Buraya istenen her şey yazılabilir, herhangi bir kısıtlama yoktur. 
 2-TARĐH: GG/AA/YYYY formunda tarih girişi yapmaya yarar. Saha boyu 10 olmalıdır. 
 3-PARA: 14 veya 18 hane olarak tutar girişi yapar. Noktadan sonraki hane sayısı 
(kusürat) MENÜ programı SERVĐS ĐŞLEMLERĐ/ORTAK PARAMETRELER ekranında 
tanımlanmıştır. 
 4-MĐKTAR: xxx xxx xxx.xxx Formunda miktar girmeye yarar. Saha boyu 15 olmalıdır. 
 5-TAMSAYI: xxx xxx xxx Formunda sayı girmeye yarar. Saha boyu 11 olmalıdır. 
(Đstenirse saha boyu olarak 1/2/3/7 kullanılabilir.) 
 6-KOD: Verilen bilgiyi sol tarafa dayayan serbest saha girişidir.  
 7-ÜNVAN: Tamamen 6 ile aynıdır. 
 8-HESAP KODU: 6 ve 7 Nolu sahalara benzer, "-", "." ",", "/" gibi karakterleri yutar. Saha 
boyu 20 olmalıdır. 
 9-AY: AA/YYYY formunda ay-yıl girişi yapar, saha boyu 7 olmalıdır. 
10-YÜZDE: xxx.xx Formunda yüzde girişi yapar. Saha boyu 6 olmalıdır. 
11-ALFA veya NUMERĐK: Girilen veri sadece rakamlardan oluşuyorsa sağa yaslar, aksi 
takdirde hiçbir işlem yapmaz, boy kısıtlaması yoktur. 
12-FĐYAT: Fiyat girişi yapar, aynen 3 nolu saha gibidir, tek farkı küsurat hane sayısının 
farklı olmasıdır. 
13-SERBEST RAKAM: 4 numaralı miktar sahasına benzer, saha boyu ve küsurat hane 
sayısında kısıtlama yoktur. 
14-DÖVĐZ: Döviz girişi yapar, 3 ve 12 nolu sahalara benzer, bunun da küsurat hane 
sayısı farklıdır. 
15-TARĐH: Aynen 2 nolu saha gibi GG/AA/YYYY formunda tarih girişi yapar, 1980 öncesi 
tarihlere de giriş yapma olanağı verir. 
 
Renk 
Renk parametresi saha başlığının ekrana basılacağı rengi belirler. 1-255 Arası bir değer 
alabilir. 
 
Geçerli 
Veri girişi yapılırken kısıtlamalar yapma olanağı sağlar. Örneğin herhangi bir sahada 
sadece “E” veya “H” tuşuna basılması isteniyorsa E/H/ tarzında geçerlilik belirtilir. Bu 
durumda geçerlilik belirtilen hanede sadece “E” veya “H” harfleri kullanılır.  
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Bu sahaya yazılan parametrelerden birincisi yeni kart ekranına girildiğinde kendiliğinden 
ekrana gelir. Yukarıdaki E/H/ örneğinde ilgili sahaya “E” kendiliğinden gelir. 
 
Liste 
Đlgili sahanın raporlarda listeleme aralıkları ekranına çıkması için bu sahaya “E” yazılır. 
 
 
DT.3.1.3. Yeniden Đndeksleme 
 
Đndeks ve data arasında uyuşmazlık olduğu takdirde(kaydın yarım kalması, yeni indeks 
ilavesi vb. sebeplerle) SERVĐS bölümünde ilgili yerde yeniden indeksleme yapılması 
gerekmektedir. Đndeksleme işlemi kayıt sayısının fazla olduğu dosyalarda uzun zaman 
alabilir. Bu nedenle bilhassa birden fazla indeks yeniden oluşturulacaksa işlemin teker 
teker yapılmasına dikkat edilmelidir. Yeniden indeksleme sırasında ESC tuşuna basılırsa 
indeks dosyası tamamen bozulur. 
 
 
DT.3.1.4. Kayıt Transferi 
 
Bu bölümde databank dosyasında bulunan kayıtlardan, verilen listeleme aralıklarına 
uyanların başka bir dosyaya transferi sağlanır. Đşlem sırasında verilen aralıklara uyan 
tüm kayıtlar her türlü yapı parametresiyle beraber belirtilen dosyaya transfer edilir. 
Đşleme başlamak için F2 tuşuna basıldığında transfer yapılacak dosya adını belirlemek 
için yeni bir ekran gelir. Dosya adı, dosyanın açılacağı sürücü ve bölümünü de belirtecek 
şekilde tam olarak verilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışılan dosyanın 
üzerine transfer yapılmamasıdır. Böyle yapılırsa dosya bozulmuş olur. 
 
 
DT.3.2. Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA TANIMLARI, ĐNDEKS ADLARI, DĐZAYN 
DOSYALARI ve BĐGĐ DOSYALARI Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 

DT.3.2.1. Parametreler 
 
Bu bölümde DATABANK program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler 
tanımlanmaktadır (Şekil 6). 
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ETA:DATABANK V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   PARAMETRELER                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                 SAHA KODU      ÖN TAKI         NO      BOY 
    OTO.NUMARA 1: 
    OTO.NUMARA 2: 
 
 KART L ĐS.2.SAHA: 
 IND.KONT.SAHASI: 
 
  ET ĐKET SIRA NO: 9 
  ET ĐKET KOL. NO:40 
   KART KOD BOYU:10 
 
 KART ĐLK EKR.NO: 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT F7SAHA ADLARI ESC 

 
Şekil 6 
 
Otomatik Numara 1-2 
Databank kartlarına otomatik olarak seri numaraları yazdırabilirsiniz. Böylece indeksleme 
sırasında seri numaralarına göre de liste alma olanağına sahip olabilirsiniz. Bir veya iki 
sahada istenen sayıdan başlayarak ve istenirse başına ön takı da ilave edilerek sıra no 
ilerletme mümkün olabilmektedir. Tek kullanıcılı çalışmada sıra noları yeni kart ekranına 
girişte doğrudan görülebilmekte, çok kullanıcılı çalışmada ise ancak kayıt yaptıktan sonra 
görülebilmektedir. Bu sebeple çok kullanıcılı çalışmada kayıt yapılana kadar ilgili saha 
boş bırakılmalıdır, aksi takdirde sıra nolarında artış meydana gelmez.  
 
Saha Kodu 
Bu hanede, hangi sahalara göre numaralandırma işlemi yapılacağı belirtilir.  
 
Ön Takı 
Bu haneye yazılan herhangi bir karakter numaralandırma işlemi sırasında sayının önüne 
yazılmasını sağlayacaktır.  
 
No 
Bu sahaya numaralandırma işleminin başlayacağı rakam yazılır. 
 
Boy 
Bu sahada numaranın kaç haneli olacağı belirtilir. 
 
Örneğin; her açılan yeni databank kartı için “S-” ile başlayan seri numaraları yazdıralım. 
Đlk önce saha tanımlamalarında SERĐ NO isimli bir saha belirtmelisiniz. Parametreler 
bölümünde SAHA KODU’na SERĐ NO, ÖN TAKI hanesine “S-“, NO hanesine 1 ve BOY 
hanesine ise 5 rakamları yazılıp kayıt edildiğinde artık her yeni databank kartına program 
otomatik olarak S-00001 den başlayan numaralar verecektir. 
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Kart Listesi 2.Saha 
Eski karta girerken veya bilgi almak amacıyla F6 tuşu ile çerçeve içinde kart listesi 
alınırken indekssiz çalışmada listeye saha boyu tanımlı olan ilk iki saha çıkar; indeksli 
çalışmadaysa birinci kolonda indeks sahası, bunun yanında bu ekranda KART LĐSTESĐ 
2.SAHA hanesinde belirtilen saha çıkar. 
 
Đndeks Kontrol Sahası 
Bu haneye yine dosyada bulunan sahalardan bir tanesinin adı yazılır. Eğer yazılan bu 
saha kullanılan indekslerden herhangi bir tanesinin ilk sırasında yazılıysa kayıt 
öncesinde kartta ilgili sahaya yazılan kodun daha önceden kayıtlı olup olmadığı 
araştırılır, eğer varsa bir uyarıyla kayıt yapılmaz. Böylelikle mükerrer kayıt olayı önlenmiş 
olur. 
 
Bu bölümde ayrıca programın Raporlar/Yazışma bölümündeki Etiket Basımı işlemine 
esas olacak etiket tipinin seçimi için gerekli ETĐKET SIRA NO ve ETĐKET KOLON NO 
parametreleri yer almaktadır. Buradaki parametreler yan yana yer alan iki etiketteki 
benzer iki noktanın sıra ve kolon cinsinden arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. 
Programda etiket parametreleri size yardımcı olması amacıyla default olarak 
tanımlanmıştır. KART KOD BOYU sahası ilerki kullanım için ayrılmıştır. 
 
Kart Đlk Ekran No 
Databank kart ekranları 1-10 sayfa arasında olabilmekte ve her ekran sadece saha 
kodları kullanılarak tamamen tanımlanabilmektedir. Tanımda kolaylık sağlamak üzere 
istenirse aynen ETA orta ekranlar dosyası "*.sc5" tarzında ve "dataek.sc5" adında bir 
dosya hazırlanır. Bu dosyanın içinde 350-399 arası ekran dizaynları bulunur. KART ĐLK 
EKRAN NO sahasına bir rakam verilirse bu no'dan başlayarak ilgili kart sayfası kadar 
ekran dizaynı her ekrandan önce basılır. 
 
 
DT.3.2.2. Saha Tanımları 
 
YENĐ DOSYA oluşturulurken tanımlanan sahalar üzerinde herhangi bir tadilat işlemini bu  
bölümden yapabilirsiniz. Saha tanımlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi YENĐ DOSYA bölümde 
verilmiştir. 
 
Saha tanımlarını belirttikten sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. Saha ad ve özelliklerini 
yazıcıdan almak için F4 tuşu kullanılır. Böylelikle tanımı yapılan bir databank dosyasının 
özelliklerini saklama olanağı sağlanır. 
 
 

DT.3.2.3. Đndeks Adları 
 
Raporlarda ve liste çekimlerinde kullanılmak istenen indeks şekilleri bu bölümde 
tanımlanır. Bu bölümde en fazla 10 değişik indeks tanımı yapılabilir. Herhangi bir 
karışıklık olmaması için indeks isimleri birbirlerinden farklı olmalıdır. Hangi sahalara göre 
indeks yapılacağı yanında tanımlanan saha adlarına göredir. Aynı anda 1, 2 veya 3 saha 
tek bir indekse girebilir. Saha kullanımlarına göre indeksleme sırasında kullanılan 
karakter sayısı; 
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1 saha kullanılırsa 20 karakter, 
2 saha kullanılırsa 10+10 karakter 
3 saha kullanılırsa 8+8+4 karakter 
 
şeklinde değişir. En üste yazılan indeks adı programın en başında data dosya 
seçiminden sonra default olarak gelir. Đstenilen diğer indeksler ise aynı bölümde F6-
ĐNDEKS LĐSTESĐ seçeneği ile seçilebilir. Đndeks tanımlamalarında herhangi bir değişiklik 
yapıldığı zaman YENĐDEN ĐNDEKSLEME işlemi mutlaka yapılmalıdır. Kart kaydı ve iptali 
sırasında seçilen indeksten bağımsız olarak tüm indeks dosyalarına işlem yapılır. Bu 
nedenle dosya bozulması haricinde yeniden indeksleme işlemi yapılması gerekli değildir. 
 
DT.3.2.4. Dizayn Dosyaları 
 
Databank kart ekranındayken yazıcı çıktısı sırasında default olarak "kart.dfb" dosyası 
kullanılır. Đstenirse bu ekranda databank kartları için ayrı ayrı 10'ar tane olmak kaydıyla 
farklı dizayn dosyaları isimleri tanımlama olanağı mevcuttur. Bu durumda döküm 
öncesinde bir çerçeve içinde dizayn seçimi yapılabilir. 
 
OTOMATĐK DĐZAYN SEÇĐMĐ YAPILACAK SAHA ADLARI başlığının altındaki sahalara 
da en fazla 10 adede kadar olmak kaydıyla databank kartında bulunan saha adları 
yazılmaktadır. Kart ekranında F4 tuşuyla yazdırma yapılırken bu sahalardan herhangi bir 
tanesi üzerinde bulunuluyorsa dizayn dosyası olarak bu sahada bulunan bilginin sonuna 
".dfb" eklenerek dizayn dosya ismi bulunur. Böylece ekranda yazılı bilgiye göre farklı 
dizayn dosyaları kullanılabilir. 
 
 
DT.3.2.5. Bilgi Dosyaları 
 
Bu ekranda 10 sıra halinde bir dosya adı, 2 data bankası saha adı ve boy sahaları 
bulunmaktadır. DOSYA ADI bilgileri içeren metin dosyasının adıdır. Yanında bulunan 
sahalardan bir veya iki tanesinin dolu olmasına bağlı olarak ya bir adet veya boşlukla 
ayrılmış 2 adet sahayı içerir. Kart ekranında herhangi bir saha üzerindeyken F7 tuşuna 
basılırsa ve eğer üzerinde bulunulan saha servisteki biraz önce anlatılan ekranda 
geçiyorsa o zaman ilgili dosya satırlar halinde okunur ve bir çerçeve halinde ekrana 
basılır, BOY sahası çerçevenin genişliğini belirler, PgUp-PgDn-üst ok-alt ok tuşları 
kullanılarak istenilen sıranın üzerine gidilerek seçim yapılır. Böylelikle kart üzerinde 
bulunan bir saha bir tablodan seçilmek suretiyle kolayca doldurulabilir. Bu ekranda 
maximum 100 Dosya Adı, 200 Saha Adı tanımlanır. 
 
Bilgi dosyalarına ait bilgiler F9/F4-NOT SAHĐFESĐ ekranından veya başka bir editörden 
girilebilir. Bilgi dosyalarında Saha1 ve Saha2’de tanımlanan saha isimleri ile ilgili bilgiler 
girilmelidir. Bilgi dosyalarında Saha1 ile Saha2 iki saha arasında bırakılan boşluk ile 
ayrılır. Aynı satırda ikinci bir boşluk işleme alınmaz. 
 
Örneğin, herhangi bir editörde hazırlanan ADI.TXT dosyasında aşağıdaki bilgiler olsun; 
 
ADI.TXT 
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HASAN ÖZTÜRK 
ĐSMET ÖZER 
ECEM EZGĐN 
ZÜHRE CEBECĐ 
CEMĐLE KARACA 
 
Databank kartı ekranında iken ilgili saha üzerinde F7-SAHA ADLARI tuşu kullanıldığında 
hazırlanan dosyaya ait bilgiler bir pencere içinde listelenir. Bu bilgilerden ilgili satır 
üzerinde ENTER tuşuna basılarak seçim yapılır. 
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ETA:TAKS ĐTLĐ SATIŞ, taksitli satışlarınızı bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak 
bir program modülüdür. Söz konusu programda senet portföylerinizi tanımlayacak, toplu 
senet girişlerini işleyecek, bu hareketlerden doğan portföy durumu, müşteri durumu, 
banka işlemleri takibi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz. 
 
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. 
 
Eğer ETA:TAKSĐTLĐ SATIŞ programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari 
Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ 
programında geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den TAKSĐTLĐ SATIŞ programını seçtikten 
sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva 
etmektedir. 
 
ETA:TAKSĐTLĐ SATIŞ programının Ana Bölümleri şunlardır: 
 
F2-SENET KARTI , senet kayıtlarının tanımlanması ve bu kayıtlar üzerinde tadilat ve iptal 
işlemleri, 
 
F3-SENET HAREKET Đ, toplu senet giriş hareketlerinin işlenmesi, 
 
F4-RAPORLAR , sistemle ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, sistemle ilgili devir ve bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:TAKSĐTLĐ SATIŞ programının Ana Bölümlerini tek tek 
inceleyelim. 
 
 
TA.1.  Senet Kartı 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelir.  
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TA.1.1. Yeni Kart 
 
Sistemde her senet bir kart şeklinde kaydedilmektedir. Sistemde senet giriş işlemleri 
normal şartlar altında SENET HAREKETĐ bölümünde topluca yapılmaktadır. Söz konusu 
olan bölümde yapılan portföye senet giriş işlemi, sistemde SENET KARTI bölümünden 
ulaşılabilen senet kartı veya senet kayıtlarını oluşturmaktadır. 
 
Đstenilirse senet kayıtları bu bölümden de yapılabilmektedir. Ancak bu bölümden girilen 
kayıtların cari karta ve muhasebeye entegrasyonu yoktur. Şimdi sistemde tanımı yapılan 
senet kayıtları ile ilgili detayları inceleyelim (Şekil 1). 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            YEN Đ SENET 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   SENET KARTI                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 SEN.PORTF.NO:              1        VER.SAT.KODU: 
 VERENĐN KODU:                             ÜNVANI: 
       ÜNVANI:                              BANKA: 
     BORÇLUSU:                                ÇIKI Ş TARĐHĐ: 
VERGĐ DAĐ.-NO:                               ÇIKI Ş BORD.NO: 
TANZĐM TARĐHĐ:           [GG/AA/YYYY]             AÇIKLAMA: 
        ADRES:                    [1]             Ö ZEL KOD:      [1] 
        ADRES:                    [2]             Ö ZEL KOD:      [2] 
        ŞEHĐR: 
 BANKA SEN.NO:                                      POZĐSYON    TAR ĐH 
 GĐRĐŞ TARĐHĐ:20/01/2009 [GG/AA/YYYY]   PORTFÖY    20/01/2009     [1] 
GĐRĐŞ BORD.NO:                                                    [2] 
AY.FAĐZ ORANI:  6.00 [%]                                          [3] 
 VADESĐ-VALÖR:                      [GG/AA/YYYY]                  [4] 
        TUTAR:                                                    [5] 
ĐTĐBARĐ DEĞER:              0.00                                  [6] 
   VADE FARKI:              0.00                                  [7] 
PUL-EKSĐK PUL:                                 0.00               [8] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F5POZĐS.F6CARĐ L. F7SEN.L. F8DETAY B ĐLGĐ ESC 

 
Şekil 1 
 
Senet Portföy No 
Sisteme her yeni kart girildiğinde otomatik olarak bir portföy nosu elde edilir. Bu değer 
istenilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. Đstenirse portfoy nosu 
1'den değil de başka bir no dan başlatılabilir(SERVĐS bölümüne bakınız). 
 
Verenin Kodu, Ünvanı 
Bu sahalarda senedin hangi müşteriden alındığı belirtilir. Müşterinin kaydına ilgili CARĐ 
HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya F6-CARĐ LĐSTESĐ 
penceresinden seçim yapılabilmektedir. 
 
Borçlusu 
Bu sahaya senedin borçlusu yazılır. 
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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 
Bu haneye senedin üzerindeki numara yazılır. 
 
Giri ş Tarihi 
Bu haneye senedin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir. Đstenirse 
değiştirilebilir. 
 
Giri ş Bordro No 
Bu sahaya senedin ait olduğu bordro nosu yazılır. 
 
Aylık Faiz Oranı 
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık 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. 
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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 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(PORTFOY, CĐRO, TAHSĐL vs. gibi) 
SERVĐS bölümünde kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. Karta bir pozisyon 
işlendikten sonra, hemen yanına da işlem tarihinin yazılması gerekmektedir 
 
Senet kartı uygun şekilde doldurulduktan sonra F2 tuşu ile kaydedilir.  
 
 
TA.1.2. Eski Kart 
 
Söz konusu bölümde daha önce kaydedilmiş bir senet kartına ulaşılmakta ve herhangi 
bir tadilat veya iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Karta ulaşmak için arama 
kıstaslarını doldurup F5-ARAMA tuşu ile kayıtları arayıp F6-BU KART ÜZERĐNDE 
ĐŞLEM tuşu ile ilgili kaydı ekrana çağırabilirsiniz. 
 
Eski senet kartına ulaşmanın bir başka pratik yolu ise F7-SENET LĐSTESĐ seçeneğidir. 
Bu tuşu kullandığınızda ekrana bir pencere çıkacak ve sırayla hangi pozisyondaki ve 
vadesi ne olan kayıtları listelemek istediğiniz sorulacaktır. Bunlara istediğiniz değerleri 
vererek(veya doğrudan ENTER tuşuna basarak) ekranda senet kayıtlarının listesini 
görüntüleyip ışıklı çubuğun yardımı ile arzu edilen kaydı ekrana çağırabilirsiniz. 
 
Ekrana gelen kayıt iptal edilmek istendiğinde F3-ĐPTAL tuşu kullanılır. F6-CARĐ KART 
LĐSTESĐ tuşu cari kart listesini, F7-SENET LĐSTESĐ tuşu senet listesini, F8-DETAY BĐLGĐ 
tuşu ise ilgili cari koduna ait detaylı bilgiyi bir pencere içinde ekrana getirir. 
 
 

TA.2.  Senet Hareketi 
 
Bu bölüm SENET HAREKETĐ ve TAHSĐLAT olmak üzere iki Alt-Bölüme ayrılır. 
 
 

TA.2.1. Senet Hareketi 
 
Bu bölüm de kendi içinde YENĐ BORDRO ve ESKĐ BORDRO olmak üzere iki bölümde 
yer alır. 
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TA.2.1.1. Yeni Bordro 
 
TAKSĐTLĐ SATIŞ programına toplu senet kartı girişleri bu bölümden yapılacaktır. Senet 
kartları birer birer YENĐ KART bölümünden kaydedilebilmekte ancak diğer modüllerle 
ENTEGRE çalışabilmesi için senet girişlerinin YENĐ BORDRO bölümünden yapılması 
gerekmektedir. Senet hareketi bölümünü seçtiğinizde karşınıza gelecek boş senet giriş 
ekranını doldururken şunlara dikkat etmelisiniz: 
 
Öncelikle senedin hangi müşteriden alınacağını belirlemek gerekecektir. Müşterinin 
kaydına ilgili CARĐ HESAP KODU veya ÜNVANI vererek ulaşabilir veya F6-CARĐ KART 
LĐSTESĐ penceresinden ışıklı çubuğun yardımı ile cari hesap seçimi yapabilirsiniz. 
BORDRO NO hanesine senet girişleri sırasında bordro numaralarını kendiniz 
yazabileceğiniz gibi PARAMETRELER bölümünde başlangıç numarası vererek ekrana 
sırasıyla otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. GĐRĐŞ TARĐHĐ hanesine sistem tarihi 
otomatik olarak gelir. FAĐZ ORANI hanesine PARAMETRELER bölümünde default 
olarak tanımladığınız faiz oranı gelir. Aynı ekranda AÇIKLAMA, ÖZEL KOD gibi 
bilgilerinin de ihtiyaca göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ekrandan PgDn sayfa 
değiştirme veya Alt-Ok tuşları ile senet giriş bordrosunun kalem sahalarına 
geçilmektedir. 
 
SENET OLUŞTURMA 
Bordro kalemleri sayfa düzeninde doldurulmakta her senet için bordroda bir satır bilgi 
kaydedilmektedir. Toplu senetler F7-SENET OLUŞTUR tuşu ile oluşturulmaktadır. Bu 
tuşa bastığınızda ekrana bir pencere çıkacak ve senet parametrelerini girme olanağı 
tanınacaktır (Şekil 2). 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           YEN Đ BORDRO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 ┌───────────────────────────────────┐│ 
└──────────────────────────────│                                   │┘ 
┌───────────────┬──────────────│   SENET PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!  │ 
│  PORTFÖY NO   │           BOR │                                   │ 
│               │              │      MÜ ŞTERĐ BAKĐYESĐ:            │ 
│               │              │                                   │ 
│               │              │          BORÇ TOPLAMI:            │ 
│               │              │               PE ŞĐNAT:            │ 
│               │              │          TAKS ĐT ADETĐ:   [1/99]   │ 
│               │              │       VADE BA ŞLANGICI:20/01/2009  │ 
│               │              │              ĐLK VADE:            │ 
│               │              │          VADE ARALI ĞI:            │ 
│               │              │            VADE FARKI:E [E/H]     │ 
│               │              │      AYLIK FA ĐZ ORANI:  6.00 [%]  │ 
│               │              │      YUVARLAMA TUTARI:   0.00     │ 
│               │              │             YUVARLAMA             │ 
│               │              │        A ŞAĞI/YUKARIYA:Y [A/Y]     │ 
│               │              │   BA ŞA/SONA MÜŞTERĐYE:S [B/S/M]   │ 
│               │              │                                   │ 
└───────────────┴──────────────└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC ►───┘ 
 
F1YARDIM F2KAY. F3 ĐP. F4SEN.YAZ. F5BOR.YAZ. F6C.L. F7SEN.YAR. ESC 

Şekil 2 
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Şimdi bu parametrelerin nasıl doldurulacağını görelim; 
 
MÜŞTERĐ BAKĐYESĐ hanesinde müşterinin cari hesap bakiyesi görülür. BORÇ 
TOPLAMI hanesine müşterinin yeni borcu PEŞĐNAT hanesine ise nakit olarak verilen 
miktar yazılır. 
 
TAKSĐT ADEDĐ hanesinde uygulanacak taksit adedi belirtilir. Taksit adedini 1 ile 99 
arasında verebilirsiniz. 
 
VADE BAŞLANGICI hanesinde günün tarihi yazılmıştır. Đsterseniz vade başlangıcını bu 
tarihten itibaren başlatabilir veya ĐLK VADE tarihine vadenin başlamasını istediğiniz tarihi 
yazabilirsiniz. Her ikisine birden tarih verilemez. Program son yazdığınız tarihi kabul edip 
diğer tarihi silecektir. 
 
VADE ARALIĞI, müşteriye taksitleri ödemesi için tanınan gün sayısıdır. Burada 
vereceğiniz gün sayısına göre taksit tarihleri belirlenir. Örneğin, 25 günde bir ödenmesini 
istediğiniz 3 aylık taksitlerin tarihleri, 
 
1. Taksit günü 25.05.1999 
2. Taksit günü 20.06.1999 
3. Taksit günü 15.07.1999 olur. 
 
Vade farkının her taksit miktarına uygulanmasını istiyorsanız VADE FARKI sahasına “E”, 
kendiniz vade farkını ayrı olarak hesaplamak istiyorsanız “H” yazmalısınız. Evet 
seçeneği ile ortalama gün bulunur ve vade farkı hesaplanarak senet tutarlarına 
paylaştırılır.  
 
Programda vade farkının hesaplanması; 
Toplam Borç*Aylık Faiz Oranı/100*((Taksit Adedi*gün/30) /2) 
formülüne göre, 
 
Aylık senet tutarlarının hesaplanması ise; 
(Toplam Borç +Vade farkı) / Taksit Adedi 
şeklinde yapılmaktadır. 
 
 
YUVARLAMA TUTARI hanesine, toplam tutarın aylık taksitlere bölünmesi işleminde 
ortaya çıkan küsuratın yerine yuvarlanılması istenilen rakam yazılır. Örneğin; bölünen 
aylık taksit tutarı 683.067 TL. olsun, çıkan 67 TL. küsuratı 100 TL'e yuvarlamak istersek 
bu haneye 100 yazmamız yeterli olacaktır. Yuvarlama tutarını PARAMETRELER 
bölümünde default olarak tanımlayarak her senet için aynı tutara göre yuvarlanmasını 
sağlayabilirsiniz. 
 
YUVARLAMA AŞAĞI/YUKARIYA hanesinde ise YUVARLAMA TUTARINDA yazılan 
rakamın aşağı veya yukarıya yuvarlanması belirtilir. Örneğin, 683.067 TL. tutarı 100 TL. 
aşağıya ve yukarıya yuvarlayalım. Bunun için yuvarlama tutarına 100, bu haneye 
"A"(aşağı) yazdığımızda sonuç 683.000, "Y"(yukarıya) yazdığımızda ise sonuç 683.100 
olur. 
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BAŞA/SONA/MÜŞTERĐYE hanesinde ise yuvarlama tutarı başa, sona veya müşterinin 
senetlerine paylaştırılır. Örneğin DURAK A.Ş.'nin 1.880.000 TL. borcu olsun ve bu 
borcunu 3 takside bölelim. Vade farkı dahil toplam borcu ise 2.069.201 olur. Taksit 
miktarları 683.067 TL. olduğundan yuvarlama tutarına 100, yuvarlama işlemini ise yukarı 
olarak tanımlayalım. Her senet için verilen anapara+vade farkı rakamından fazla olan 
farklar başa denildiğinde ilk senetten, sona denildiğinde son senetten düşülür. Müşteriye 
dendiğinde ise farklar hiç bir senetten düşülmeden müşterinin borcuna yansıtılır. 
Yuvarlama şekillerini yine PARAMETRELER bölümünde default olarak tanımlama 
olanağına sahipsiniz. 
 
Senet parametreleri tanımlandıktan sonra F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu kullanılarak senetler 
oluşturulur. Senetler kontrol edildikten sonra F2 tuşuna kullanılarak kayıt edilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY NO hanesinin boş bırakılmasıdır. Bu hane 
bordro doldurulup kaydedildikten sonra program tarafından sırayla senet giriş numaraları 
verilerek doldurulmaktadır. Bu numaralar PARAMETRELER bölümündeki PORTFÖY NO 
sahasına başlangıç numarası verilerek tanımlanır. Söz konusu haneye kullanıcı 
tarafından numara verilecek olursa, bu durumda program kendi numarasını vermez, 
kullanıcı tarafından verilen PORTFÖY NO'su geçerli olur. 
 
Ekrandaki bordronun kaydı yapıldıktan sonra F4-SENET YAZDIRMA tuşu ile senetleri 
yazıcıdan alma olanağına sahip olursunuz. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler 
bölümündeki KEFĐL BASIMI hanesine “E” yazıldıysa F4 tuşuna basıldığında ekrana kefil 
bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır(Şekil 3). 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           YEN Đ BORDRO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI         SEN ┌─────────────────────────────────────────┐ 
└─────────────────────────│                                         │ 
┬───────────────┬─────────│  HESAP KODU:                            │ 
│   AÇIKLAMA    │  VADES Đ │      ÜNVANI:                            │ 
│               │         │                                         │ 
│               │         │    KEF ĐL B ĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN!             │ 
│               │         │      B ĐRĐNCĐ KEFĐL                      │ 
│               │         │  ÜNVANI:                                │ 
│               │         │  ADRES Đ:                                │ 
│               │         │        :                                │ 
│               │         │        :                                │ 
│               │         │                                         │ 
│               │         │      ĐKĐNCĐ KEFĐL                       │ 
│               │         │  ÜNVANI:                                │ 
│               │         │  ADRES Đ:                                │ 
│               │         │        :                                │ 
│               │         │        :                                │ 
│               │         │                                         │ 
│               │         └──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC ►─────────┘ 
┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┘ 
 
F1YARDIM F2KAY. F3 ĐP. F4SEN.YAZ. F5BOR.YAZ. F6C.L. F7SEN.YAR. ESC 

 
Şekil 3 
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Kefil bilgileri girilip F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basıldığında yazıcıdan alınan senetlerin 
alt kısımlarında kefillerin adı ve adresleri yazılacaktır. Kefil basımına “H” denildiğinde ise 
bu pencere çıkmayacak ve senetlere kefil yazılmayacaktır. 
 
F5-BORDRO YAZ tuşuna basıldığında senet kabul bordrosu yazıcıdan alınır. Bu tuşa 
bastığınızda ekrana “Vade Farkı Yazılacak mı?” mesajı gelecektir. Evet denildiğinde 
bordronun alt kısmında vade farkı hesaplaması yazılacaktır. 
 
Ayrıca SHIFT-F4 ve SHIFT-F5 tuşu ile SERVĐS bölümündeki yazıcı tanımlamalarından 
faydalanabilir, senetleri dosyaya aktararak yardımcı işlemler menüsünün not sayfasından 
bu dosyayı ekrana çağırabilirsiniz. F8-DETAY tuşu ile ön sayfada müşterinin cari kartını, 
arka sayfada ise vade farkını görebilirsiniz(Şekil 4). 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           YEN Đ BORDRO 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              SENET HAREKET Đ           REF.NO:      0 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┐ 
│   AÇIKLAMA    │  VADES Đ  │  VALÖR   │┌────────────────────────────┐ 
│               │          │          ││                            │ 
│               │          │          ││     TOPLAM:    1 000.00    │ 
│               │          │          ││     ORTALAMA GÜ            │ 
│               │          │          ││     ORTALAMA VA20/01/2009  │ 
│               │          │          ││     VADE FARKI:            │ 
│               │          │          ││                            │ 
│               │          │          │└──◄F1YARDIM ESC ────────────┘ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
│               │          │          │                  │          │ 
┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┘ 
 
F1YARDIM F2KAY. F3 ĐP. F4SEN.YAZ. F5BOR.YAZ. F6C.L. F7SEN.YAR. ESC 

 
Şekil 4 
 
 

TA.2.1.2. Tahsilat 
 
Bu bölümde çek/senet hareketlerine tahsilat işlemleri uygulanır. Bu bölüm ile ilgili detaylı 
bilgi ORTAK TANIMLAR bölümündeki TAHSĐLAT ĐŞLEMLERĐ başlığı altında verilmiştir. 
 
 
TA.3.  Raporlar 
 
Bu bölüm BORDRO LĐSTESĐ, SENET LĐSTESĐ, MÜŞTERĐ DURUMU, ÖDEME RAPORU 
ve TOPLU SENET YAZIMI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
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TA.3.1. Bordro Listesi 
 
Bu bölümde programdan girilen senet bordrolarının listesi alınır. Listeleme aralıkları 
ekranı gerektiği şekilde doldurularak liste ekrana veya yazıcıya alınır. F6-CARĐ KART 
LĐSTESĐ seçeneği ile cari kart listelerini pencere içinde görebilir, istenilen kodu enter tuşu 
ile ekrana çağırabilirsiniz. Ayrıca SIRALAMA sahası kullanılarak istenilen sahaya göre 
sıralı liste alınır. 
 
ĐŞLEM KODU sahasına herhangi bir kod yazılırsa sadece o koda ait bordro listesi alınır. 
LĐSTE TĐPĐ sahası yardımıyla detay veya özet liste alabilirsiniz.  
 
SIRALAMA sahası listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Buraya 
yazılacak karaktere göre sıralama aşağıda belirtilen değerlere göre yapılır. 
 
 G: Giriş/Tanzim Tarihi 
 V: Vade Tarihi 
 A: Artan Sırada Çek/Senet Tutarı 
 D: Azalan Sırada Çek/Senet Tutarı 
 K: Veren/Verilen Müşteri/Satıcı Kodu 
 U: Veren/Verilen Müşteri/Satıcı Ünvanı 
 B: Çekte Banka/Senette Borçlu 
 
 
TA.3.2. Senet Listesi 
 
Bu bölümde senetlerin listesi alınır. Detaylı bir listeleme aralıkları ekranından geçerek 
herhangi bir pozisyon itibarı ile senet listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini 
ekrandan veya yazıcıdan alma olanağı elde edilmektedir. SIRALAMA sahası BORDRO 
LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır. 
 
Listeleme aralıklarındaki POZĐSYON sahasını doldururken F5-POZĐSYONLAR tuşuna 
basarak senetlere ait SERVĐS bölümünde tanımlanan pozisyonları pencere içinde 
görebilirsiniz. Yine aynı şekilde F6-CARĐ KART LĐSTESĐ seçeneği ile cari kart listelerini 
pencere içinde görebilir, istenilen kodu enter tuşu ile ekrana çağırabilirsiniz. 
 
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra F3-SAHA BOYLARI tuşuna basarak 
listelenmesi istenilen senet saha başlıkları tanımlanır. Bu pencerede yapılan 
tanımlamalar kayıt edildiğinde sabit kalır (Şekil 5). 
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ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              MÜ ŞTERĐ SENET L ĐSTESĐ                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          ┌────────────────────────────────────────────┐ 
          │                                            │ 
          │        SAHA ADI  BOY        SAHA ADI  BOY  │ 
       G ĐR│       PORTFÖY NO:  0          ADRES 2:  0  │Đ: 
    G ĐRĐŞ │     VEREN ĐN KODU:  0            ŞEHĐR:  0  │O: 
         P │   VEREN ĐN ÜNVANI:  0   BANKA SENET NO:  0  │O: 
          │         BORÇLUSU:  0  VER.SATICI KODU:  0  │Đ: 
          │           VADES Đ:  0           ÜNVANI:  0  │I: 
       VER │           TUTARI:  0            BANKA:  0  │U: 
       ÇIK │     G ĐRĐŞ TARĐHĐ:  0     ÇIKI Ş TARĐHĐ:  0  │Đ: 
    ÇIKI Ş │  G ĐRĐŞ BORDRO NO:  0  ÇIKI Ş BORDRO NO:  0  │O: 
     VER ĐL│          ADRES 1:  0         POZ ĐSYON:  0  │U: 
          │                                            │A: 
          └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►───────────────────┘D:      [1] 
           ÖZEL KOD:      [2]                    ÖZ EL KOD:      [2] 
 
       ĐŞLEM TARĐHĐ:          -                L ĐSTE TĐPĐ:O [D/O][DET 
          POZ ĐSYONU:                             SIRALAMA:G [G/V/ A/D/ 
 
F1YAR.F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZ.F5POZ ĐS. F6CAR Đ K.L ĐS. F7SEN.L ĐS. ESC 

 
Şekil 5 
 
Ekranda senet listesinin tüm sahaları görünmüyorsa sağ ve sol ok tuşları yardımıyla 
ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. Böylece istenilen sahaya ulaşıp tekrar eski yerinize geri 
dönebilirsiniz. 
 
 

TA.3.3. Müşteri Durumu 
 
Bu bölümde senetleri müşteri ve pozisyonlarına göre sınıflandırabilir, dökümlerini 
yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Listeleme aralıkları ekranında kolon kısımlarına başlıklar 
tanımlayarak bu başlıkların altında geciken gün sayılarının yazılacağı pozisyonları 
belirtebilirsiniz (Şekil 6). 
 



 

ETA : TAKSĐTLĐ SATIŞ  63 

ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  MÜ ŞTERĐ DURUMU                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
  HESAP KODU:                          HESAP KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
GĐRĐŞ BOR.NO:                        G ĐRĐŞ BOR.NO: 
GĐRĐŞ TARĐHĐ:                        G ĐRĐŞ TARĐHĐ: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
    ÖZEL KOD:      [1]                   ÖZEL KOD:      [1] 
    ÖZEL KOD:      [2]                   ÖZEL KOD:      [2] 
RAPOR TARĐHĐ:20/01/2009 
 
             KOLON[1]        KOLON[2]        KOLON[ 3] 
     BA ŞLIK:TAHS ĐL          PROTESTO 
     POZ[1]:TAHS ĐL          P ĐADE 
     POZ[2]:ETAHS ĐL         PROTESTO 
     POZ[3]: 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5POZĐSYON.F6CARĐ K.L ĐS. F7SENET L. ESC 

 
Şekil 6 
 
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarak müşterilerin senet 
durumlarını, vadesi gelen ve gelmeyen senetlerin toplamlarını tek tek F2 tuşu ile ekranda 
görebilir veya F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan bastırabilirsiniz. Ayrıca bu ekranda F5 
tuşu ile senet pozisyonlarını, F6 tuşu ile cari kartları, F7 tuşu ile de senet listesini 
pencere içinde görebilirsiniz. 
 
 
TA.3.4. Ödeme Raporu 
 
Bu bölümde müşterilerin senet, çek, dekont gibi ödeme raporlarını çıkarabilirsiniz. 
Listeleme aralıkları ekranında belirlenen kıstaslara göre borç/alacak durumlarını, vadesi 
dolmuş/dolmamış senetleri ve ödemelerin yapılıp yapılmadığını F2 tuşu ile ekrandan 
görebilir, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan döküm alabilirsiniz. 
 
Bu ekranda çalışırken F5 tuşu ile senet pozisyonlarını, F6 tuşu ile cari kartları bir 
pencere içinde görebilirsiniz. 
 
 
TA.3.5. Toplu Senet Basımı 
 
Bu bölümde daha önceki tarihlerde hazırlanan senetler ekrandaki listeleme aralıklarına 
göre toplu olarak yazıcıdan alınır. Buradan toplu senet listesi alabilmek için “senet.dfb” 
dosyasının bulunması gereklidir. Bu dosyanın düzenlenmesi için gerekli senet dosyası 
saha kodları “taksitli.txt” dosyasında anlatılmıştır. Bu ekranda görüldüğü gibi Hesap 
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Kodu, Ünvanı, Giriş Bordro No, Giriş Tarihi, Vadesi ve Özel Kod1-2 sahalarına toplu 
senet basılır. Buradaki sahalar boş geçilirse tüm senetler basılır. 
 
 
TA.4. Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
TA.4.1. Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde SENET KARTI DEVRĐ ve SENET BORDRO DEVRĐ Alt-
Bölümlerine ayrılır. 
 
SENET KARTI DEVR Đ 
Bu bölümde program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan 
hükmü geçen senet kartlarını sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yapılmaktadır. 
Bu ekranda dikkatle belirtilecek senet pozisyonlarının haricinde kalan bütün senet 
kartlarına ait kayıtlar tamamen silinir. 
 
SENET BORDRO DEVRĐ 
Bu bölümde de yukarıda anlatıldığı gibi program modülünü bir süre kullandıktan sonra 
sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçen senet bordrolarını sistemden silmek için 
gerekli devir işlemleri yapılmaktadır. 
 
 
TA.4.2. Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA, 
OLUŞTURMA, SENET NUMARALAMA ve TUTAR DEĞĐŞTĐRME Alt-Bölümlerine 
ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim. 
 
 

TA.4.2.1. Yeniden Đndeksleme 
 
Bu bölüm yardımıyla müşteri senet kartı ve senet bordrolarının isteğe göre indekslenme 
işlemi yapılır. Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks 
oluşturulur(“.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. 
 
 



 

ETA : TAKSĐTLĐ SATIŞ  65 

TA.4.2.2. Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla senet kayıt sayısı, bordro kayıt sayısı, toplam disk kapasitesi, 
dosyaların kapladığı toplam alan, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş 
alan rakamları ekranda görüntülenir. 
 
 

TA.4.2.3. Yeni Dosya Oluşturma 
 
Bu bölüm senet dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. Müşteri 
senet dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl 
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp 
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten 
sonra ardından daha önceden müşteri senet dosyası mevcutsa kayıt ortamında bu 
dosyaların 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 müşteri senet 
dosyası açılmış olur. 
 
 
TA.4.2.4. Senet Numaralama 
 
Bu bölüm yardımıyla tüm senetler yeniden numaralandırılır. BAŞLANGIÇ NO 
parametresine senet başlangıç numarası yazılır(Şekil 7). F2-NUMARALAMA ĐŞLEMĐ 
seçilerek numaralandırma yapılır. BAŞLANGIÇ NO sahası boş geçilirse ilk senet “0” dan 
başlar. 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI        MÜ ŞTERĐ SENET NUMARALAMA ĐŞLEMLERĐ            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
            BA ŞLANGIÇ NO:          1 
 
 
 
 
 
 
F1YARDIM F2NUMARALAMA ĐŞLEMĐ ESC 

 
Şekil 7 
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TA.4.2.5. Tutar Değiştirme 
 
Bu bölüm yardımıyla işlem aralıklarına uyan senetlerin tutarları ve buna bağlı olarak 
itibari değer-vade farkı-eksik pul gibi değerleri toplu halde değiştirilir. Bu bölüm, müşteri 
senetleri tutarlarına ekleme veya eksiltme yapılacağı zaman kullanılır. Ekrana gelen 
işlem aralıkları uygun şekilde doldurulur. Eklenecek tutar belirtilir(eğer eksiltme 
yapılacaksa eklenecek tutar eksi olarak girilir). Đşlem aralıklarında belirlenen kıstaslara 
uyan tüm müşteri senetlerinin tutarları EKLENECEK TUTAR hanesindeki bilgiye göre 
arttırılır ya da eksiltilir. CARĐ modülü ile entegrasyon sağlandığı zaman cari 
hareketlerindeki tutarlar da uygun şekilde değişir. Cari hareketin bulunamaması veya 
tutarın farklı olması durumunda kullanıcı uyarılır. F2-TUTAR DEĞĐŞTĐRME tuşuna 
basıldığında senet tutarı değiştirme işlemi gerçekleştirilir. 
 
 
TA.4.3. Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm PARAMETRELER, SENET SAHA BOYLARI ve DĐZAYN DOSYALARI Alt-
Bölümlerinden oluşur. 
 
 
TA.4.3.1. Parametreler 
 
Parametreler ekranında default değer hanelerine verilecek değerler yeni senet kart ve 
hareketi düzenlenirken kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri içerecek şekilde 
düzenlenmelidir. Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim(Şekil 8). 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           MÜ ŞTERĐ SENET ÖZEL TANIMLARI               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
VADE FARKI ORANI:  6.00 [%]                    SENE T KAR.AÇMA:E [E/H] 
VADE FARKI SÜRE.:A      [A/Y][AY/YIL]          CAR ĐYE PEŞ.KA.:E [E/H] 
 VADE FARKI T ĐPĐ:B [B/L/O/G] 
VADE FARKI TARZI:1 [1/2]                         KE FĐL BASIMI:E [E/H] 
YILLIK GÜN SAYI.:365 [360/365]                     VADE FARKI:E [E/H] 
 MUH.KAYDI YAP.?:S [E/H/S]                   YUVARL AMA TUTARI:   0.00 
PORTFÖY NO KONT.:H [E/H]                         A ŞAĞI/YUKARI:Y [A/Y] 
   FATURA KAPAMA:H [E/H]                       BA ŞA/SONA/MÜŞ.:S [B/S 
ENT.DOSYA SEÇĐMĐ:H [E/H] 
 EKRANDA ÇERÇEVE:E [E/H] 
 
      PORTFÖY NO:          1 
       BORDRO NO:          1 
       EKS ĐK PUL:  0.50 [%] 
     ONAY TAR ĐHĐ:01/01/1980 [GG/AA/YYYY] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 8 
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Vade Farkı Oranı 
Bu haneye yazılan orana göre müşteri senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı 
olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri yapılır. 
 
Vade Farkı Süresi 
Müşteri 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: [B/L/O/G] 
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: [1/2] 
Bu parametreye 1 verilirse senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı 
ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün 
senetlerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır. 
 
Yıllık Gün Sayısı: [360/365] 
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? 
Bu parametreye “E” yazılırsa hiç mesaj vermeden doğrudan muhasebeye kayıt yapar, 
“H” yazılırsa muhasebeye kayıt yapmaz, “S” yazılırsa ekrana muhasebe kaydının yapılıp 
yapılmayacağını soran bir mesaj gelir. Kullanıcı tarafından bu mesaja “E” yazılırsa 
muhasebe kaydını yapar, “H” yazılırsa yapmaz. 
 
Portföy No Kontrol 
Bu sahaya “E” yazılırsa senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar 
kullanılması önlenir. 
 
Fatura Kapama 
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. 
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Ekranda Çerçeve 
Bu parametreye “E” yazılırsa hareket ekranında çerçeve çıkar, “H” yazılırsa çıkmaz. Bu 
parametre sadece ekran için geçerlidir, yazıcı için kullanılmaz. 
 
Senet Kartı Açma 
Bu haneye “H” verildiğinde girişi yapılan senet için ayrı bir senet kartı açılmayıp sadece 
cari hareket bölümüne hareket kaydı olarak işlenir, “E” yazıldığında ise senet kartı 
açılarak cari hareket bölümüne hareket kaydı olarak işlenir. 
 
Cariye Pe şin Kaydı 
Bu sahaya “H” yazılırsa senet girişleri sırasında verilen peşinat cari hareket bölümüne 
nakit girişi olarak işlenmez, “E” yazıldığında verilen peşinat cari hareket bölümüne nakit 
girişi olarak işlenir. 
 
Kefil Basımı 
Bu parametreye “E” yazılırsa SENET HAREKETĐ bölümünde senetler yazıcıdan 
çıkarılmadan evvel kefil bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır. Kefil bilgileri 
girildiğinde senetlerin alt kısımlarında kefillerin isim ve adresleri yer alacaktır. Eğer bu 
haneye “H” denirse pencere çıkmayacak ve senetlerin alt kısımlarında kefil bilgileri yer 
almayacaktır. 
 
Vade Farkı 
Bu sahaya “E” yazılırsa verilen aylık vade parametresinde belirtilen oran üzerinden 
senetlere vade farkı uygulanır. 
 
Yuvarlama Tutarı 
Bu haneye bir sayı verilirse tüm senetlerde kuruş kısımları verilen bu sayıya göre SENET 
HAREKETĐ ekranında belirtilen Aşağı/Yukarı parametresine bakarak aşağı veya yukarı 
yuvarlanacaktır. 
 
Aşağı/Yukarı 
Bu hane belirtilecek yukarıya ya da aşağıya(Y/A) parametrelerinin doğrudan default 
olarak ekrana gelmesini sağlar. 
 
Başa/Sona/Müşteriye 
Bu saha yuvarlanan tutarın ilk senede(B), son senede(S) ya da müşterinin bütün 
senetlerine(M) mi ekleneceğini belirler. Buradaki tanımlamaları default olarak ekrana 
getirebileceğiniz gibi SENET HAREKETĐ bölümünde bu default tanımlamayı değiştirme 
olanağına sahipsiniz. 
 
Portföy No, Bordro No 
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş/çıkış hareketlerine program 
yazılan rakamdan itibaren otomatik olarak bordro ve portföy numaraları vermeye 
başlayacaktır. Söz konusu haneler boş bırakılacak olursa otomatik no verme opsiyonu 
çalıştırılmamış olacaktır. 
 
Eksik Pul 
Senet üzerindeki eksik pul oranı bu parametrede belirtilir. 
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Onay Tarihi 
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik 
olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 
 
 
TA.4.3.2. Senet Saha Boyları 
 
Bu bölümde SENET HAREKETĐ bölümüne ait saha boyları yer alır(Şekil 9). Bu ekrandan 
istenilen sahanın boyu uzatılır, kısaltılır veya saha boş bırakılarak ekranda çıkmaması 
sağlanabilir. Yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. 
 
ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI          MÜ ŞTERĐ SENETLERĐ SAHA BOYLARI              │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
          SAHA ADI  BOY 
         PORTFÖY NO: 15 
           BORÇLUSU: 30 
         VERG Đ DAĐ.: 12 
         VERG Đ H.N.: 12 
        TANZ ĐM TAR.: 10 
            ADRES 1: 20 
            ADRES 2: 20 
              ŞEHĐR: 15 
           AÇIKLAMA: 15 
             VADES Đ: 10 
          VALÖR/GÜN: 10 
              TUTAR: 18 
                PUL: 18 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 9 
 
 
TA.4.3.3. Dizayn Dosyaları 
 
Bu bölümde senet yazdırma işleminde kullanılacak rapor dizayn dosyaları 
tanımlanır(Şekil 10). Bu ekranda girilen tanım dosya adları senet girişi ve toplu senet 
yazdırma işlemleri öncesinde bir çerçeve içinde ekrana gelir, kullanıcı buradan istediği 
dizayn dosyasını seçebilir. 
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ETA:TAKSĐTLĐ V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 D ĐZAYN DOSYALARI                     │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
            SENET D ĐZAYN DOSYALARINI GĐRĐNĐZ! 
 
 
                  DOSYA ADI 
             [1] senet.dfb 
             [2] 
             [3] 
             [4] 
             [5] 
             [6] 
             [7] 
             [8] 
             [9] 
            [10] 
 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 10 
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ETA:RAPORLAR,  ETA programlarından direkt olarak alınamayan raporların kullanıcı 
tarafından dizayn edilerek alınabilmesini sağlayan program modülüdür. 
 
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. 
 
Eğer ETA:RAPORLAR programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program  
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacak, MENÜ'den RAPORLAR programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva 
etmektedir. 
 
ETA:RAPORLAR programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-RAPOR TANIMI,  rapor tanımlanması veya üzerinde değişiklik yapılması işlemleri, 
 
F3-RAPOR DÖKÜMÜ,  tanımlanan raporun döküm işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:RAPORLAR programının Ana Bölümlerini inceleyelim. 
 
 
RP.1.  Özel Rapor Tanımı 
 
Bu bölüm kendi içinde YENĐ TANIM ve ESKĐ TANIM seçeneklerine ayrılır. Eğer yeni bir 
tanım dosyası hazırlanacaksa YENĐ TANIM, var olan bir tanım dosyası üzerinde 
değişiklik yapılacaksa ESKĐ TANIM seçeneği kullanılacaktır.  
 
 
RP.1.1. Yeni Tanım 
 
Bu bölümde istenilen verilerin doğrultusunda rapor tanımlamaları yapılır. Yeni bir rapor 
tanımlanırken ekranda görülen sahalar dikkatlice doldurulmalıdır. Tanım ekranının ilk 
sayfası şu sahalardan oluşur (Şekil 1). 
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ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI          ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ: 
    VER Đ DOSYA ĐSMĐ: 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [1]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [2]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [3]  
   BA ŞLIK SOL MARJI: 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
RAKAM YAZILIM ŞEKLĐ:  [0/1/2] 
    SAHA BA ŞLIKLARI:  [E/H] 
    RAPOR SOL MARJI: 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [1] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [2] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 1 
 
Rapor Dosya Đsmi 
Yeni tanımlanacak raporun dosya ismi bu sahaya yazılır. Bu sahada harf, sayı veya 
ikisinin karışımı karakterleri kullanabilirsiniz(Ör:Bakiye1, Rapor,15r4, 76 vb). 
 
Veri Dosya Đsmi 
Bu sahaya rapor tanımlarının yapılacağı data dosyasının ismi yazılır. Data dosyasını 
seçmek için F5-VERĐ DOSYALARI tuşunu kullanabileceğiniz gibi isterseniz veri dosya 
adını kendiniz de girebilirsiniz (Şekil 2). Veri dosya ismi yanlış verildiği takdirde ekrana 
"Veri Dosya Đsmi Anlamsız" mesajı gelir. 
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ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI         ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ: 
    VER Đ D ┌─────────────────────────────────────────┐ 
      RAPO │                                         │             [1] 
      RAPO │ *STOK KART          SENET               │             [2] 
      RAPO │  STOK HAREKET       ĐRSALĐYE            │             [3] 
   BA ŞLIK │  CAR Đ KART          ĐRSALĐYE HAREKET    │ 
         S │  CAR Đ HAREKET       ĐMALAT              │ 
    YAZICI │  FATURA             BORDRO              │ 
      SADE │  FATURA HAREKET     KARTOTEKS           │ 
RAKAM YAZI│  HESAP PLANI        ĐŞLETME             │ 
    SAHA B │  MUHASEBE FĐŞĐ      S ĐPARĐŞ             │ 
    RAPOR │  F ĐŞ KALEMLERĐ      S ĐPARĐŞ HAREKET     │ 
     RAPOR │  ÇEK                DEM ĐRBAŞ            │             [1] 
     RAPOR │                                         │             [2] 
     RAPOR └──◄F1YARDIM ◄─ ─► ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────┘             [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 2 
 
Rapor Ba şlığı 1/2/3 
Bu sahada tanımlanan konu başlıkları raporun üst kısmına yazılacak ana başlıklardır. Bu 
sahada sabit bir başlık tanıtacağınız gibi(Ör:MÜŞTERĐ ADRES/TELEFON LĐSTESĐ) bir 
editör yardımıyla hazırladığınız bir metni de bu saha yardımı ile raporun başına 
yazdırabilirsiniz. Bu metni yazdırmak için dosyanın başına ve sonuna "[ ]" işaretleri 
konulmalıdır( Ör:[ETA.NOT], [MEKTUP.DOC] vb). 
 
Başlık Sol Marjı 
Bu saha rapor başlığının soldan itibaren kaç boşluk bırakılarak yazılmaya başlanacağını 
belirler. Bu sahaya verdiğiniz rakam sadece sabit yazdığınız başlıklar için geçerlidir, yani 
başka bir editör yardımıyla hazırladığınız bir metin için bu saha geçerliliğini yitirir. 
 
Sayfa Boyu 
Bu sahaya yazılan rakam raporun kayıt sayısını belirler. Buraya yazılan rakam kadar 
kayıt ekrana veya yazıcıya dökülür ve program sayfa başı yapar. Örneğin; bir bordro 
raporu alıyorsanız buraya yazdığınız sayı kadar kişi listelenir ve kalan kişiler diğer 
sayfaya aktarılır. 
 
Yazıcı Esc.Seq 
Burada kullanılacak kodlar iki değişik şekilde olabilir. "15" küçük "18" büyük modda 
yazdırmanızı sağlar(Bu saha sadece yazıcı için geçerlidir). 
 
Sadece Toplam 
Bu sahaya “E” dediğinizde arka sayfada tanımladığınız sahaların sadece toplamları 
basılır. Bu tanımlama yapıldığında rapor dökümü satır satır tüm bilgileri sıralamaz, 
sadece tek satır halinde ve toplam olarak karşınıza çıkar. 
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Rakam Yazılım Şekli 
Bu sahada raporlarda kullanılacak rakamların yazılış stilleri tanımlanır. 
"0" Seçeneği rakamları bitişik halde yazar. (Örneğin, 1234000) 
"1" Seçeneği rakamlar arasına boşluk verir. (Örneğin, 1 234 000) 
"2" Seçeneği ise rakamlar arasına virgül koyar. (Örneğin, 1,234,000) 
 
Saha Başlıkları 
Bu sahaya “E” yazılırsa arka sayfada yazılacak olan saha başlıkları görüntülenir. 
 
Rapor Sol Marjı 
Bu saha başlık sol marjı sahası gibi çalışır. Rapor dökümü yapılırken bu sahada belirtilen 
rakam kadar soldan boşluk bırakılır. Bu sahada tanımlanan rakamla, başlık sol marjında 
belirtilen rakam birbirini etkilemez. Bu saha sadece raporun soldan ne kadar boşluk 
bırakılarak yazıcıdan alınacağının belirlenmesini sağlar. 
 
Rapor Dip Notu 
Bu sahalar rapor başlığı ile aynı mantıkta çalışır. Rapor başlığı her sayfa başına konur, 
rapor dip notu ise bütün rapor dökümü bittikten sonra en son satıra konur. Bu sahaya da 
sabit bir cümle verilebileceği gibi "[ ]" işaretleri kullanılarak bir editör yardımıyla yazılmış 
bir metni ekleyebilirsiniz(Örneğin, [eta.not] ). 
 
Dip Not Sol Marjı 
Bu sahada belirtilen rakam, dip notun soldan kaç hane boşluk bırakılarak listede 
yazılacağını sağlar. 
 
Sıralama Sahası 
Bu saha listelenecek olan raporun hangi seçeneğe göre sıralanacağını belirler. 
Sıralamanın neye göre yapılacağını belirlerken F4-SAHA KODLARI seçeneği ile 
değişken tanımlanabilir (Şekil 3). 
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ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI        ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                         │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
   │                                                             │ 
   │   SAHA KODU                       AÇIKLAMA                  │1] 
   │   ATTRIBUTE  Attribute                                      │2] 
   │   FISTARIHI  Fi ş Kayıt Tarihi                               │3] 
   │   FISNO      Fi ş No                                         │ 
   │   FISCINSI   Fi ş Cinsi P:Mahsup L:Tahsil T:Tediye           │ 
   │   YEVMIYENO  Yevmiye No                                     │ 
   │   REFNO      Referans No                                    │ 
RAK│   OZELKOD    Hareket Özel Kodu                              │ 
   │   REKNO      Data Rekno                                     │ 
   │                                                             │ 
   │                                                             │1] 
   │                                                             │2] 
   └──◄F1YARDIM ↑ ↓ PgUp PgDn ESC ───────────────────────────────┘3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 3 
 
Eğer seçtiğiniz saha rakamsal ise saha kodlarından seçilen değişken küçükten büyüğe, 
alfabetik ise 'A'dan 'Z' ye göre sıralanır. A’dan Z'ye sıralama yapılırken makinenizde 
Türkçe harfleri kullanabiliyorsanız bu harfler alacağınız listenin en sonunda yer alacaktır. 
Bunun sebebi de makinenin orjinalinde Türkçe harflerin bulunmamasıdır. Sıralama 
sahasına bir değişken verildiğinde rapor dökümü sırasında ilk önce sıralama işlemi 
yapılacağından program bir süre bekletecektir. Bu saha muhasebe fişi, fiş kalemleri, 
fatura hareket, irsaliye hareket ve sipariş hareket dosyalarında işleme girmez. 
 
Özel tanımların 2.sayfasına geçtiğinizde saha numarası, saha kodu, saha başlığı, toplam 
ve saha formatı başlıklarından oluşan bir ekranla karşılaşırsınız. Saha numarası 
10.000'e kadar sürer ve satır numaralarını gösterir. 
 
Saha Kodu 
Saha kodu, rapor tanımı yaparken kullanacağınız değişkenlerin(STOKKODU, 
STOKCĐNSĐ vb.), kendi raporlarınız için özel olarak tanımladığınız sahaların($TOPLAM, 
$ARADEG) ve IF, ENDIF, ELSE, GOTO gibi programda kullanılan komutların yazıldığı 
sahadır. Bu sahada kullanacağınız programlarla ilgili değişkenleri F4-SAHA KODLARI 
tuşu ile ekrana çıkan pencereden seçebilirsiniz. 
 
Saha Başlığı 
Saha başlığı, rapor tanımında kullandığınız değişkenlerin başlıklarını belirlemenize yarar. 
Bu sahaya yazılan başlıklar raporun en başında ilgili kolonda yer alacaktır. Aynı 
zamanda bu sahaya dört işlem(+, -, /, *) ve diğer komutların kontrol satırları yazılabilir. 
Bu saha başlıklarının raporda çıkması için ön sayfada yer alan SAHA BAŞLIKLARI 
seçeneğine “evet” yazılması gerekir. 
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Toplam 
Bu sahaya “E” dediğinizde raporun en altına ilgili sahanın genel toplamını basar. Eğer bu 
sahaya rakamsal olmayan bir değişken yazılırsa sonuç sıfır olarak alınır. 
 
Saha Formatı 
Saha formatı hanesi ise kullandığınız sahaların boylarını belirler. Eğer kullanılan saha 
rakamsal bir ifade ise saha formatı hanesinde toplam boy ve virgülden sonraki hane 
sayısını belirtebilirsiniz(Ör:4.2,1234.10). Eğer string bir saha kullanılıyorsa o zaman da 
başlangıç hanesini belirtebilirsiniz(Ör:"ETA BĐLGĐSAYAR",9.5,"ĐLGĐSAYAR"). 
Kullandığınız değişken F4 tuşu ile seçtiğiniz programın sabit değişkeni ise bu sahayı boş 
bırakıp default değerlerin alınmasını da sağlayabilirsiniz. 
 
 
RP.1.1.1. Programda Kullanılabilecek Komutlar  
 
Yeni rapor tanımlamaları yaparken raporlarınızda kullanılabileceğiniz önemli komutlar 
aşağıda örneklerle açıklanmıştır. 
 
IF(eğer) 
Herhangi bir mantıksal veya rakamsal ifadeyi test etmeye ve belirli koşullar altına 
sokmaya yarar. 
 
Örneğin; "Eğer bakiye 0'dan büyük ise" tanımlaması IF BAKIYE > 0 şeklinde yazılır. 
 
IF komutunun kendisi SAHA KODU hanesine yazılır, kontrol edilecek diğer ifadeler ise 
SAHA BAŞLIĞI hanesine yazılır. TOPLAM ve SAHA FORMATI hanesi boş bırakılır. 
 
IF komutu aynı zamanda ”ve,veya” seçeneklerini de kontrol etmenizi sağlar, "ve" için && 
veya AND komutları "veya" için ise || veya OR komutlarını IF ile beraber kullanabilirsiniz. 
 
Örnek: 
IF $BAKB>$BAKA 
IF BAKIYE > 0 OR BAKIYE = 0 
IF BAKIYE > 0 AND TOPLAM > 0 
 
ELSE(değilse) 
Bu komut IF komutu ile birlikte çalışarak test ettiğiniz ifadenin gerçekleşmediği durumda 
ikinci bir seçeneği kontrol etmenizi sağlar. 
 
Örnek: 
IF BAKIYE > 200 
$TBAK= BAKIYE-TOPLAM 
ELSE 
$TBAK= TOPLAM-BAKIYE 
ENDIF 
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Else komutu SAHA KODU hanesine yazılır. Seçenek ifadeleri ise SAHA BAŞLIĞI 
hanelerine yazılır. Bu komut yazılırken IF komutunda olduğu gibi TOPLAM ve SAHA 
FORMATI haneleri boş bırakılır. 
 
ENDIF(if'in sonu) 
Bu komut IF komutu ile yapılan işlemin sona erdiğini gösterir, IF komutu olmadan tek 
başına yazıldığında bir anlam ifade etmez. IF ve ELSE komutlarında olduğu gibi SAHA 
KODU hanesinde kullanılır, diğer sahalar boş bırakılır. 
 
IF    $BAKB>$BAKA  (borç bakiyesi alacak bakiyesinden büyükse) 
M     BORÇ         (ekrana borç yaz) 
ELSE               (değilse) 
M     ALACAK       (ekrana alacak yaz) 
ENDIF              (işlemin sonu) 
 
SKIP(kayıt atla) 
Eğer herhangi bir kontrol sonucu bir kaydın hiçbir şekilde raporunuza çıkmasını 
istemiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz. IF komutu ile bağlantılı çalışmalıdır, eğer tek 
başına kullanılırsa bütün kayıtları atlar ve raporunuz boş çıkar. SAHA KODU hanesinde 
kullanılır, diğer sahalar boş bırakılır. 
 
GOTO(git) 
Bu komut herhangi bir durumda veya koşulsuz olarak programın belirli bir bölümünün 
atlanılmasını sağlar(Ör:IF BAKIYE > 0 GOTO BAŞLIK). Eğer GOTO komutunu 
kullanıyorsanız belirttiğiniz başlık isminin programın aşağı kısmında olması gerekir. 
Kullandığınız başlığın program tarafından algılanabilmesi için önüne ":" işaretini 
koymanız gerekir(Ör:BAŞLIK:). SAHA KODU hanesinde kullanılır, diğer haneler boş 
bırakılır. 
 
 
RP.1.1.2. Harici Değişken Tanımlama ve Dört Đşlem 
 
Rapor tanımlarken bazı durumlarda programın sabit değişkenleri dışında harici 
değişkenler kullanılabilir. Bu gibi durumlarda kendi değişkeninizi 
tanımlayabilirsiniz(Ör:$TOPLAM). Kullanacağınız değişkenlerin büyük veya küçük 
harflerle yazılması önemlidir. Programın sizin değişkeninizi algılaması için her durumda 
"$" işaretini önüne koymanız gerekir. Eğer değişkeninizi tanıtıyorsanız o zaman hemen 
arkasına "=" işaretini koymanız gerekir(Ör:$TOPLAM=0). Eğer bastırıyorsanız bu sefer 
"=" işaretine gerek kalmaz. Bu değişkenleri bastırırken SAHA BAŞLIĞI, TOPLAM ve 
SAHA FORMATI hanesini kullanabilirsiniz, yalnız SAHA FORMATI hanesinin 
kullanılması zorunludur, aksi halde rapor dökümünde kullandığınız değişkeni basmaz. 
 
Matematiksel işlemler ise programın sabit değişkenleri, kendi tanıttığınız değişkenler ve 
sabit rakamlar üzerinde kullanılır. 
 
(Ör:$SONUC=TUTAR+$TOPLAM/2). Kendi tanıttığınız değişkenler SAHA KODU, 
matematiksel işlemler ise SAHA BAŞLIĞI hanesinde kullanılır. 
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Değişken tanıtırken veya matematiksel işlemler yaparken TOPLAM ve SAHA FORMATI 
haneleri kullanılmaz. 
 
Yazıcı Đle Đlgili Notlar 
Yazıcıdan döküm alırken listenin belirli bir kısmını küçük, diğer kısmını büyük almak 
isterseniz o zaman "E" ifadesini kullanabilirsiniz. Bu ifade programın SAHA KODU 
hanesine konur, SAHA BAŞLIĞI hanesine de istenilen boyun kodu yazılır(Büyük :18 
Küçük :15). TOPLAM hanesi boş bırakılır, SAHA FORMATI hanesine de "2" rakamı 
konur. 
Ör: SAHA KODU  SAHA BAŞLIĞI  TOPLAM  SAHA FORMATI  
       E          18                      2 
 
 
RP.1.2. Eski Tanım 
 
Bu bölüm yardımıyla daha önceden hazırlamış olduğunuz tanımlar üzerinde herhangi bir 
tadilat veya iptal işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde karşınıza üzerinde 
çalışılacak dosya adının girileceği bir ekran gelir. Buradan çalışmak istediğiniz dosya 
adını yazarak veya F6-DOSYA LĐSTESĐ tuşu yardımıyla seçim yaparak geçtiğinizde eski 
tanım dosyasına ulaşmış olursunuz. Bu dosya üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapıldıktan sonra F2 tuşuyla değişiklikler kaydedilmelidir. 
 
 
RP.2.  Özel Rapor Dökümü 
 
Bu bölüme girildiğinde döküm alacağınız raporun ismini soran bir ekran ile karşılaşılır. Bu 
sahaya daha önceden tanımladığınız raporun ismini yazabileceğiniz gibi F6-DOSYA 
LĐSTESĐ penceresinden seçim yaparak da ekrana getirebilirsiniz (Şekil 4). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         ÜZER ĐNDE ÇALI ŞILACAK┌───────────────────────┐ 
                             │                       │ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ:         │  BORDRO.RAP           │ 
                             │  CARIHAR.RAP          │ 
                             │  CARIKART.RAP         │ 
                             │  CEKKART.RAP          │ 
                             │  DEMIRBAS.RAP         │ 
                             │ *FATHAR.RAP           │ 
                             │  FATURA.RAP           │ 
                             │  HESPLAN.RAP          │ 
                             │  IMALAT.RAP           │ 
                             │  IRSALIYE.RAP         │ 
                             │                       │ 
                             └──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ►──┘ 
 
F1YARDIM F6DOSYA LĐSTESĐ ESC 

Şekil 4 
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Dosya ismi seçildikten sonra karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranın özelliği 
ise hangi dosya ile işlem yapılıyorsa listeleme aralıklarının o dosyaya ait sahalar halinde 
gelmesidir. Örneğin; çek/senet ile ilgili bir rapor dökümü alınacaksa ÇEK/SENET 
modülüne ait sahalar listeleme aralıklarında yer alır (Şekil 5). Listeleme aralıkları 
istenilen şekilde doldurulduktan sonra F2 tuşu ile ekrana, F4 tuşu ile yazıcıya raporunuzu 
gönderebilirsiniz. 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                    L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
          1.DE ĞER                               2.DE ĞER 
       G ĐRĐŞ TARĐHĐ:                         G ĐRĐŞ TARĐHĐ: 
    G ĐRĐŞ BORDRO NO:                      G ĐRĐŞ BORDRO NO: 
         PORTFÖY NO:                           PORT FÖY NO: 
             VADES Đ:                               VADES Đ: 
             TUTARI:                               TUTARI: 
       VEREN ĐN KODU:                         VEREN ĐN KODU: 
       ÇIKI Ş TARĐHĐ:                         ÇIKI Ş TARĐHĐ: 
    ÇIKI Ş BORDRO NO:                      ÇIKI Ş BORDRO NO: 
     VER ĐL.SAT.KODU:                       VER ĐL.SAT.KODU: 
              BANKA:                                BANKA: 
           ÖZEL KOD:      [1]                    ÖZ EL KOD:      [1] 
           ÖZEL KOD:      [2]                    ÖZ EL KOD:      [2] 
 
          POZ ĐSYONU: 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6ÇEK L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 5 
 
 
RP.3.  Çeşitli Örnekler  
 
Cari kart bakiye listesi tanımı 1.sayfa (Şekil 6). 
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ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ:CARIKART 
    VER Đ DOSYA ĐSMĐ:CARĐ KART 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:CAR Đ KART BAKĐYE L ĐSTESĐ                      [1] 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [2]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [3]  
   BA ŞLIK SOL MARJI: 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
RAKAM YAZILIM ŞEKLĐ:  [0/1/2] 
    SAHA BA ŞLIKLARI:  [E/H] 
    RAPOR SOL MARJI: 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [1] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [2] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 6 
 
Cari kart bakiye listesi tanımı 2. sayfa (Şekil 7). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI         ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                        TOPLAM   SAHA 
          SAHA KODU            SAHA BA ŞLI ĞI            [E/H]  FORMATI 
  [   1]  HESAP KODU hesap kodu                           H   10 
  [   2]  UNVANI     hesabın adı                          H   15 
  [   3]  $bak1:     YILDEVBO-YILDEVAL 
  [   4]  $bak2:     YBBFTUTBO-YBBFTUTAL 
  [   5]  $bak3:     YBBNTUTBO-YBBNTUTAL 
  [   6]  $bak4:     YBBSTUTBO-YBBSTUTAL 
  [   7]  $bak5:     YBBCTUTBO-YBBCTUTAL 
  [   8]  $bak6:     YBBDTUTBO-YBBDTUTAL 
  [   9]  $bakt:     $bak1+$bak2+$bak3+$bak4+$bak5+ $bak6 
  [  10]  $bakt      bakiye                               E    20.2 
  [  11] 
  [  12] 
  [  13] 
  [  14] 
  [  15] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D.ESC 

 
Şekil 7 
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Cari kart bakiye listesi dökümü(Şekil 8). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
hesap kodu   hesabın adı         bakiye 1             bakiye 2 
120 001    ATILIM DI Ş T ĐCA                 0.00                 0.00 
120 002    YILMAZLAR TUR ĐZ                41.60                41.60 
120 003    SEHER TEKST ĐL                   0.00                 0.00 
120 004    ŞAHĐN BĐLGĐSAYA                 0.00                 0.00 
120 005    YILDIZ SAATÇ ĐLĐ                 0.00                 0.00 
320 001    KAYA MUHASEBE                   0.00                 0.00 
320 002    KOZA DER ĐCĐLĐK                  0.00                 0.00 
320 003    KARDE ŞLER BĐLGĐ              -400.00              -400.00 
320 004    DEHA MATBAA                     0.00                 0.00 
320 005    ERENLER T ĐCARET             -3462.11             -3462.11 
320 010    KAYA MUHASEBE                   0.00                 0.00 
AKBANK     AKBANK HAZNEDAR                 0.00                 0.00 
YAPI       YAPIKRED Đ BA ĞCI                 0.00                 0.00 
 
                                       -3820.51             -3820.51 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 8 
 
Stok hareket listesi tanımı 1.sayfa (Şekil 9). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ:STOKHAR 
    VER Đ DOSYA ĐSMĐ:STOK HAREKET 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:STOK HAREKET L ĐSTESĐ                          [1] 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [2]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [3]  
   BA ŞLIK SOL MARJI: 30 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
RAKAM YAZILIM ŞEKLĐ:  [0/1/2] 
    SAHA BA ŞLIKLARI:  [E/H] 
    RAPOR SOL MARJI: 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [1] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [2] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 9 
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Stok hareket listesi tanımı 2.sayfa (Şekil 10). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI         ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                       TOPLAM   SAHA 
          SAHA KODU               SAHA BA ŞLI ĞI         [E/H]  FORMATI 
  [   1]  HARTARIHI  tarih                                H   10 
  [   2]  STOKKODU   kod                                  H   8 
  [   3]  STOKCINSI  cins                                 H   15 
  [   4]  GCFLAG     i                                    H   1 
  [   5]  MIKTAR     miktar                               E   11.3 
  [   6]  FIYAT      fiyat                                E   12.2 
  [   7]  TUTAR      tutar                                E   14.2 
  [   8] 
  [   9] 
  [  10] 
  [  11] 
  [  12] 
  [  13] 
  [  14] 
  [  15] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 10 
 
Stok hareket listesi dökümü (Şekil 11). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  tarih       kod           cins           Đ        miktar      fiyat 
30/03/2005 RAM-256 MB 256 MB SDRAM         1         15.000     61.88 
30/03/2005 VGA-128 MB 128 MB.GEFORCE VGA   1          3.000     61.88 
13/01/2009 Y-001      NORMAL BENZ ĐN        1        100.000    249.57 
13/01/2009 Y-001      NORMAL BENZ ĐN        2          1.000      0.00 
13/01/2009 Y-001      NORMAL BENZ ĐN        2          2.000      0.00 
13/01/2009 Y-001      NORMAL BENZ ĐN        2     154999.000      0.00 
13/01/2009 Y-001      NORMAL BENZ ĐN        1          0.000   9565.22 
15/01/2009 BORD-ASUS  ASUS P4 ANAKART      2          2.000      0.00 
15/01/2009 DISK-40 GB 40 GB.SAMSUNG HARD D 2          1.000      0.00 
15/01/2009 FAN-MMX    MMX FAN              2         15.000      0.00 
15/01/2009 MONITOR-17 17" PHILIPS 104E MON 2          2.000      0.00 
15/01/2009 MOUSE      SERI PS2 MOUSE       2         12.000      0.00 
15/01/2009 RAM-256 MB 256 MB SDRAM         2          3.000      0.00 
15/01/2009 RAM-256 MB 256 MB SDRAM         2          1.000      0.00 
                                                 15 5223.000 251910.25 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 11 
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Fatura listesi tanımı 1. sayfa (Şekil 12). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ:FATURA 
    VER Đ DOSYA ĐSMĐ:FATURA 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:FATURA L ĐSTESĐ                                [1] 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [2]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [3]  
   BA ŞLIK SOL MARJI: 30 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
RAKAM YAZILIM ŞEKLĐ:2 [0/1/2] 
    SAHA BA ŞLIKLARI:  [E/H] 
    RAPOR SOL MARJI: 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [1] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [2] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 12 
 
Fatura listesi tanımı 2. sayfa (Şekil 13). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                      TOPLAM   SAHA 
          SAHA KODU               SAHA BA ŞLI ĞI         [E/H]  FORMATI 
  [   1]  FATTRIHI   tarih                                   10 
  [   2]  FATURANO   fatura no                               6 
  [   3]  UNVANI     ünvan                                   15 
  [   4]  ARATOPLAM  toplam                              E   14.0 
  [   5]  KDVTUTARI  kdv                                 E   14.0 
  [   6]  GENELTOP   genel toplam                        E   14.0 
  [   7] 
  [   8] 
  [   9] 
  [  10] 
  [  11] 
  [  12] 
  [  13] 
  [  14] 
  [  15] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 13 
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Fatura listesi dökümü (Şekil 14). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  mal          cins         miktar        fiyat          tutar        
MONITOR- 17" PHILIPS 104E       1.000            12 0            120 
                                1.000                           120 
 
 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 14 
 
 
Muhasebe fiş kalemleri listesi tanımı 1. sayfa (Şekil 15). 
 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
   RAPOR DOSYA ĐSMĐ:MUHKALEM 
    VER Đ DOSYA ĐSMĐ:F ĐŞ KALEMLERĐ 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:MUHASEBE FĐŞ KALEMLERĐ L ĐSTESĐ                [1] 
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [2]  
      RAPOR BA ŞLI ĞI:                                              [3]  
   BA ŞLIK SOL MARJI: 30 
         SAYFA BOYU: 
    YAZICI ESC.SEQ.: 
      SADECE TOPLAM:  [E/H] 
RAKAM YAZILIM ŞEKLĐ:2 [0/1/2] 
    SAHA BA ŞLIKLARI:  [E/H] 
    RAPOR SOL MARJI: 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [1] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [2] 
     RAPOR D ĐP NOTU:                                              [3] 
  D ĐP NOT SOL MARJI: 
    SIRALAMA SAHASI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. ESC 

 
Şekil 15 
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Muhasebe fiş kalemleri listesi tanımı 2. sayfa (Şekil 16). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                       TOPLAM   SAHA 
          SAHA KODU               SAHA BA ŞLI ĞI         [E/H]  FORMATI 
  [   1]  FISTARIHI  tarih                                    10 
  [   2]  FISNO      fi ş no                                   10 
  [   3]  FISCINSI   tip                                      3 
  [   4]  HESAP KODU hesap kodu                               10 
  [   5]  ACIKLAMA   açıklama                                 20 
  [   6]  BORCAL     B/A                                      3 
  [   7]  TUTAR      tutar                                E   16.2 
  [   8] 
  [   9] 
  [  10] 
  [  11] 
  [  12] 
  [  13] 
  [  14] 
  [  15] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4SAHA KOD. F5VER Đ D. F6RAPOR D. PgUp PgDn ESC 

 
Şekil 16 
 
Muhasebe fiş kalemleri listesi dökümü (Şekil 17). 
 
ETA:RAPORLAR V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI            ÖZEL TANIMLI RAPORLAR                     │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  tarih      fi ş no  tip hesap kodu   açıklama         B/A    tutar    
18/10/2009  TA-00007 L    100       1115 AKARLAR T ĐCARE B     100.00 
18/10/2009  TA-00007 L    121 200   1115 AKARLAR T ĐCARE A     100.00 
22/10/2009  TE-00004 E    321 200   1116 açıklama A KARL B 100.000.00 
22/10/2009  TE-00004 E    100       1116 açıklama A KARL A 100.000.00 
15/11/2009  MA-00026 P    121       açıklama 18/11/ 2009 B     300.00 
15/11/2009  MA-00026 P    121 204   açıklama 18/11/ 2009 A     300.00 
                                                          200.800.00 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
 
Şekil 17 
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ETA:TRANSFER , ETA programlarında kullanılan veri dosyalarının ETA harici formatlara 
aktarılması veya bunun tam tersi olarak dışarıdan ETA dosyalarına giriş yapılabilmesine 
imkan sağlayan bir programdır. Transfer programı V-7 verileri üzerinde çalışır, diğer ETA 
versiyonlarında kullanılmamalıdır. 
 
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. 
 
Eğer ETA:TRANSFER programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacak, MENÜ'den TRANSFER programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
 
TR.1.  Genel Transfer 
 
Bu bölüm yardımıyla ETA dosyaları aşağıdaki formatlardan herhangi bir tanesine 
çevrilebilir. 
 
- Excel    *.csv dosyası 
- dBaseIII *.dbf dosyası 
- ASCII      text dosyası 
- Diğer     (kullanıcı tanımlı) 
 
Benzer şekilde yukarıda belirtilen formatlardan herhangi birisine uyan bir dosya da ETA 
dosyaları haline çevrilebilir. Bunun dışında ETA dosyalarını birbirine eklemek suretiyle 
konsolidasyon yapma imkanı da mevcuttur. ETA harici bir formattaki bir dosyayı yine 
ETA harici başka bir formata çevirmek mümkün değildir. Böyle bir durumda önce ETA'ya 
transfer yapılıp daha sonra ETA'dan transfer yapılabilir. 
 
ETA:TRANSFER modülü programı çalıştırıldığı zaman ekrana önce transfer yapılacak 
programın belirlendiği ekran gelir(Şekil 1). Ekrana gelen 25 seçenekten TRANSFER 
EDĐLECEK DOSYA seçilerek ilgili haneye rakam yazılır, F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna 
veya ENTER tuşuna basılır. Ekranda belirtilen sahaların harici bir seçim yapılması 
durumunda hata oluşur. Seçim yapıldıktan sonra kaynak dosyanın seçildiği ikinci ekrana 
geçilir. 
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ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  TRANSFER 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI          TRANSFER ED ĐLECEK DOSYA SEÇĐMĐ              │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
      01-STOK KART            14-BORDRO           2 7-KR.SATI Ş KART 
      02-STOK HAREKET         15-KARTOTEKS        2 8-KR.SATI Ş HAREKET 
      03-CAR Đ KART            16-DATABANK         29-KR.SATI Ş FATURA 
      04-CAR Đ HAREKET         17- ĐŞLETME HAREKET 
      05-FATURA               18- ĐŞLETME FĐŞ 
      06-HESAP PLANI          19-S ĐPARĐŞ 
      07-F ĐŞ                  20-DEM ĐRBAŞ 
      08-MÜ Ş.ÇEK KART         21-MÜSTAHS ĐL MAKBUZU 
      09-MÜ Ş.ÇEK BORDROSU     22-F ĐR.ÇEK KART 
      10-MÜ Ş.SENET KART       23-F ĐR.ÇEK BORDROSU 
      11-MÜ Ş.SENET BORDRO.    24-F ĐR.SENET KART 
      12- ĐRSALĐYE             25-F ĐR.SENET BORDRO. 
      13- ĐMALAT               26-ÜYE A ĐDAT KART 
 
 
 TRANSFER EDĐLECEK DOSYA: 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC 

 
Şekil 1 
 
 
TR.1.1. Kaynak Dosya Seçimi 
 
Transfer edilecek dosyanın seçiminden sonra KAYNAK DOSYA SEÇĐMĐ ekranına 
geçilir(Şekil 2). Bu bölümde transfer sırasında okunacak dosyanın formatı belirtilir. 
Ekrana gelen 1-5 değerleri arasından KAYNAK DOSYA TĐPĐ seçimi yapılarak ENTER 
tuşuna basılır. 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  TRANSFER 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               KAYNAK DOSYA SEÇ ĐMĐ                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          1-ETA 
          2-EXCEL 
          3-DBASE 
          4-ASCII 
          5-D ĐĞER 
 
       KAYNAK DOSYA T ĐPĐ: 
 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC 

 
Şekil 2 
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Kaynak dosya tipi olarak ETA seçilmişse muhasebe fişi haricinde dosya ismi 
kendiliğinden gelir. Bu isim değiştirilmemelidir. Dosya tipi olarak fiş seçilmişse üzerinde 
çalışılacak ETA dosyası kullanıcı tarafından belirtilmelidir. Dosya ismi aşağıdakilerden 
herhangi bir tanesi olabilir. 
 
- OCAKXX 
- SUBATXX 
- MARTXX 
- NISANXX 
- MAYISXX 
- HAZXX 
- TEMMUZXX 
- AGUSTXX 
- EYLULXX 
- EKIMXX 
- KASIMXX 
- ARALIKXX 
 
Bu isimlerde son iki karakter çalışılan yılı gösterip farklı değerler alabilir, fakat ay isimleri 
aynen yukarıda yazıldığı gibi olmalı, Türkçe harf kullanılmamalı, dosya 
uzatması(extension) yazılmamalıdır. Okunan ve yazılan dosya tiplerinin her ikisi de ETA 
ise bu takdirde dosyaların bulunduğu bölümlerin(directory) birbirinden ayrı olmasına 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 
Kaynak dosya tipi olarak EXCEL seçildiğinde dosya uzantısı verilmediği takdirde 
program kendiliğinden “.prn” ekler. Eğer kaynak program tipi olarak DBASE seçilirse ve 
dosya uzantısı verilmezse program kendiliğinden “.dbf” ekler. DBASE'den ETA'ya 
transfer yapılırken silinmiş kayıtlar da transfer edilir. Bu kayıtların transfer edilmesi 
istenmiyorsa “.dbf” dosyası DBASE ortamında pack edilmelidir. 
 
ASCII ve DĐĞER tipte dosyalar seçildiği takdirde dosya ismi kullanıcı tarafından bütün 
olarak belirtilmelidir. 
 
Kaynak dosya tipi seçimi yapıldığında ekrana dosyanın bulunduğu bölümü belirlemek 
üzere yeni bir saha gelir. Okuma ve yazma dosyaları seçilirken gerek kaynak gerek 
hedef dosyasının nerede olduğunu belirten girdi sahası vardır. .DEF ve .DFN gibi filtre 
dosyalarında ise dosyanın adı bölüm adıyla beraber yazılır. .DFA ve .STR tanım 
dosyaları ise önce bulunulan bölümde, sonra okuma dosyalarının olduğu bölümde ve 
daha sonra ise yazma dosyalarının olduğu bölümde aranır. Bu saha boş geçilirse 
üzerinde bulunulan bölüm kabul edilir. Saha ekranını geçtikten sonra kaynak dosya ismi 
belirlenir. 
 
Excel’de dosyalar metin olarak okutulmalıdır. 
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TR.1.2. Filtre Dosya Yolu/Đsmi 
 
Kaynak Dosya seçimi sırasında ekrana en son gelen saha ise FĐLTRE DOSYA 
YOLU/ĐSMĐ sahasıdır. Bu saha belirlendiği zaman eğer “*.def” tarzında bir dosya 
seçilmişse ekranda bir çerçeve içinde tanımlar görüntülenir. Bu sahada belirtilen dosya 
transfer işlemi sırasında işleme katılacak sahaları, bunların boylarını ve dosyaya yazılma 
formatlarını belirler. Sayısal sahalar soldan, alfanümerik(harf ve sayı içeren) sahalar ise 
sağdan kesilir veya uzatılırlar. F3 tuşuna basılırsa saha boylarının default değerleri 
pencere içinde ekrana gelir. Mecbur kalınmadıkça bu değerler değiştirilmemelidir. 
 
Kaynak dosya tipi olarak 1-4 dosyaları arasında bir seçim yapıldığında FĐLTRE DOSYA 
YOLU/ĐSMĐ default olarak “*.def”, kaynak dosya tipi ETA seçilirse “*.str”, DĐĞER 
seçeneği seçilirse “*.dfn” şeklinde ekrana gelir. 
 
DBASE dosyası oluştururken dbase saha limitlerini aşmamaya dikkat edilmelidir(en fazla 
4096 byte). Ekranda saha boyları ile ilgili istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra F2 tuşu 
ile işleme devam edilir. 
 
*.DEF DOSYALARI 
Bu dosyalar normalde işlem sırasında çerçeve içinden değiştirilebilir. Satır silmek için 
Ctrl-D, satır açmak için ise Ctrl-I komutları kullanılır. 
 
Dosya yapısı bir dizi 16 byte’lık kayıtlar halindedir. Her kaydın 0-9 arası bölümünde saha 
adı belirtilir. ETA dosyalarında hangi saha adının dosyanın neresine karşılık geldiği “*.str” 
dosyalarında belirtilir. 10.byte [E/H] seçeneği, 11-13 arası bölüm saha boyunu belirler. 14 
ve 15.byte’lar ise satır başı ve satır ilerletme karakterleri olup, dosyanın herhangi bir 
editörden değiştirilmesine olanak tanır. Saha adı “*.str” dosyasındakine aynen uymalıdır, 
uymazsa bu saha işleme girmez. [E/H] seçeneği sadece ETA'ya yazarken devreye girer, 
“H” olan sahalar okuma dosyasında bulunmakla beraber ETA dosyalarına yazılması 
istenmeyen sahaları belirtir. Bu seçenek bilhassa ETA'dan diğer bir tipe transfer 
yapılması, transfer yapıldığı yerde üzerinde birtakım işlemler yapılması daha sonra bu 
dosyanın sadece belirli bölümlerinin ETA'ya transfer yapılması amacıyla kullanılır. 
ETA'dan okurken bu seçeneğin “E” veya “H” olması hiçbir şey değiştirmez. 
 
*.STR DOSYALARI 
Bu dosyalar ETA data yapılarını belirler. Dosyanın içeriği tamamen “*.dfn” dosyaları ile 
aynıdır. Sadece sahalara karşılık gelen tipler farklı anlam taşır, bunun nedeni ETA 
dosyalarında kullanılan tiplerin daha az sayıda ve belirli formatta olmasıdır. 
 
 1- Alfanümerik saha(harf ve sayı içeren) 
 2- Tarih (2 bytelık özel formda) 
 3- Gerçel Sayı,double (8 bytelık özel formda) 
 4- Gerçel Sayı,double (8 bytelık özel formda) 
 5- Gerçel Sayı,double (8 bytelık özel formda) 
 6- Byte (1 byte) 
 7- Tamsayı,int(2 bytelık özel formda) (0... 65.535 veya - 32.768...32.767) 
 8- Büyük Tamsayı,long (4 bytelık özel formda)) (0...4.294.967.295 veya -
2.147.483.648...2.147483.647) 
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 9- Đskonto 2-3 (2 bytelık özel formda) (int) (x*100)  
10- Yüzde (6 bytelık alfanümerik) 
 
Yukarıda açıklanan “*.str” kayıt tanım dosyaları ETA dosyalarının iç yapısını 
gösterdiğinden kullanıcı tarafından tadil edilmemelidir. Sadece ETA dosya yapılarında bir 
değişiklik olduğu takdirde ETA'dan yenileri istenmelidir. 
 
Dosya tanımı veren “*.str” dosyaları ETA:DOSYALAR modülünde kullanılan “*.str” 
dosyaları ile genelde aynı isimleri taşımasına rağmen farklı içeriktedirler. Bu yüzden 
“*.str” dosyaları birbirleri ile karıştılmamalıdır. 
 
Kartoteks dosyalarının “*.str” dosyasında belirtilen kayıt genişlikleri ETA dosyasında 
belirlenen kayıt genişliği ile aynı olmalıdır. Bilhassa standart olmayan(512 harici) 
dosyalarla çalışırken gerek kayıt genişliği ve gerekse saha ad ve boyları düzgün 
tanımlanmalıdır. 
 
*.DFN DOSYALARI 
Kaynak dosya tipi olarak DĐĞER dosyası seçildiğinde FĐLTRE DOSYA YOLU/ĐSMĐ 
default olarak “*.dfn” şeklinde ekrana gelir. Bu dosya değişken genişlikte olup aşağıda 
açıklanan formda olması gerekmektedir. 
 
En başta bir açıklama bölümü vardır. Bu açıklama bölümü ilk "#" işaretine kadar devam 
eder. Daha sonra kayıt genişliğini veren RECLEN=XXX ve OFFSET=YYY satırları gelir. 
RECLEN değişkeni okuma veya yazma esnasında kaydın kayıt genişliğini verir, OFFSET 
değişkeni ise dosyanın en başındaki işlem görmeyen bölgeyi belirler. Genelde dosyaların 
başında birtakım sabit bilgilerin bulunduğu bir bölüm olur, bu bölümün genişliği kayıt 
genişliğinden farklı olabilir. Daha sonra birer satır halinde kayıtlar gelir. Her kayıtta ";" 
den sonrası açıklama bölümü olup kullanılmaz. Satır başından ;’e kadar olan kısım ise 
tanım bölümüdür. Tanım bölümü "," lerle ayrılmış 4 kısımdan oluşur. 1.kısım “*.def” 
dosyaları bölümünde açıklanan saha adını belirtir. 2.kısım sahanın tipini belirtir. Hangi 
tipin neye karşılık olduğu aşağıda listelenmiştir. 3.kısım ilgili sahanın kaydın hangi 
byte'ından başlayacağını, 4.kısım ise kaç byte okunacağını belirtir. Kayıt içinde tanımsız 
yerler kalırsa buraları boşluk olarak " " alınır. 
 
 1- Alfanümerik (harf ve sayı içeren) saha 
 2- 1 karakter genişliğinde karakter 
 3- 1 karakter genişliğinde işaretsiz karakter 
 4- 2 karakter halinde bulunan tamsayı(integer) (rakam değeri (2.byte)*256+1.byte olarak 
bulunur) 
 5- 2 karakter halinde bulunan işaretsiz tamsayı(integer) (rakam      
değeri(2.byte)x256+1.byte olarak bulunur) 
 6- 4 karakter halinde bulunan büyük tamsayı (long) (rakam değeri soldan sağa doğru 
büyüyen şekildedir) 
 7- 4 karakter halinde bulunan işaretsiz büyük tamsayı (long) (rakam değeri soldan sağa 
doğru büyüyen şekildedir) 
 8- 4 karakter halinde bulunan gerçel sayı (float). 
 9- 8 karakter halinde bulunan büyük gerçel sayı (double). 
    (2-9 arası tipler rakamların DOS işletim sisteminde hafızada bulunduğu gibidir) 
10- Tarih (AA/GG/YY formunda) 
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11- Tarih (YY/AA/GG formunda) 
12- Tarih (GG/AA/YY formunda) 
13- Tarih (AA/GG/YYYY formunda) 
14- Tarih (YYYY/AA/GG formunda) 
15- Tarih (GG/AA/YYYY formunda) 
16- Tarih (AAGGYY formunda) 
17- Tarih (YYAAGG formunda) 
18- Tarih (GGAAYY formunda) 
19- Tarih (AAGGYYYY formunda) 
20- Tarih (YYYYAAGG formunda) 
21- Tarih (GGAAYYYY formunda) 
30- 39 ARASI - Bu tipe uyan sahalardaki sayısal değerler tip-30 kadar küsuratlı olarak 
yazılırlar. 
Örnek1: rakam=367.1536988 saha boyu 14 olsun. 
 tip:30 .....367 
 tip:32 .....367.15 
 tip:35 .....367.15370 
 
40- 49 ARASI - Bu tipe uyan sahalardaki nümerik değerler tip-40 kadar küsuratlı olarak 
hesaplanır, fakat yazılırken ”.“ yazılmaz. 
Örnek2: rakam=367.1536988 
 tip:40 ..........367 
 tip:42 ........36715 
 tip:45 .....36715370 
 
 
TR.1.2.1. Saha Adına Bağlı Değişkenler 
 
Yukarıda açıklanan tipler haricinde bir de saha adına bağlı olarak verilen değişkenler 
vardır. Bu saha adları özel olup ETA dosyalarında kullanılmadığından sadece ETA'dan 
dışarıya transfer yapılırken bir anlam ifade eder. 
 
- CHAR verilen değer 1 karakter halinde yukarıdaki karakter formunda(tip=2) istenilen 
yere yazılır. 
 
- INT(tamsayı) verilen değer 2 karakter halinde yukarıdaki integer formunda(tip=4) 
istenilen yere yazılır. 
 
- LONG(büyük tamsayı) verilen değer 4 karakter halinde yukarıdaki long formunda(tip=6) 
istenilen yere yazılır. 
 
- DOUBLE(büyük gerçel sayı) verilen değer 8 karakter halinde yukarıdaki double 
formunda(tip=9) istenilen yere yazılır. 
 
Yukarıda belirtilen özel tanımlar saha adı olarak verilir. Saha tipi olarak da dosyaya 
yazılmak istenen değer yazılır. Bu değer yukarıdaki tanımlara uygun formatta dosyaya 
yazılır. 
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TR.1.3. Hedef Dosya 
 
Kaynak dosya tipi belirlendikten sonra ekrana HEDEF DOSYA seçimi gelir (Şekil 3). 
Burada transfer sırasında yazılacak dosyanın formatı belirtilir. Kaynak dosya seçimi 
sırasında geçerli olan tüm özellikler bu ekranda da aynen geçerlidir. “*.def” veya “*.dfn” 
ile belirtilmiş bulunan tanım dosyası(filtre) kaynak dosya seçimi sırasında tanımlanmış 
ise bu ekranda yeniden tanımlanması gerekmez, bu sebeple filtre dosya ismi sorulmaz. 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  TRANSFER 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                HEDEF DOSYA SEÇ ĐMĐ                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          1-ETA 
          2-EXCEL 
          3-DBASE 
          4-ASCII 
          5-D ĐĞER 
 
       KAYNAK DOSYA T ĐPĐ: 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC 

 
Şekil 3 
 
Daha sonra seçilmiş olan dosya tipine göre değişen bir TRANSFER ARALIĞI ekranı gelir 
(Şekil 4).  
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  TRANSFER 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             TRANSFER ARALI ĞI SEÇ ĐMĐ                  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
  ÖZEL KOD 1:                          ÖZEL KOD 1: 
  ÖZEL KOD 2:                          ÖZEL KOD 2: 
  ÖZEL KOD 3:                          ÖZEL KOD 3: 
  ÖZEL KOD 4:                          ÖZEL KOD 4: 
  ÖZEL KOD 5:                          ÖZEL KOD 5: 
 
BAK.OLANLAR :E [E/H] 
BAK.OLMAYAN.:H [E/H] 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEM F6KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 4 
 
Bu ekranda gerek sağlı sollu kıstaslar yardımıyla veya [E/H] şeklinde seçeneklerle hangi 
kayıtların transfer işlemine dahil edileceği belirlenir. Kıstasların sol tarafı boş bırakılırsa 
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minimum değerler, sağ tarafı boş bırakılırsa maksimum değerler alınır, tamamen boş 
transfer aralıkları tüm kayıtları işleme sokar. Bu aralık verme işlemi her iki yönde de 
geçerlidir. Bilhassa dışarıdan ETA dosyalarına transfer yapıldığı zaman bazı sahalar 
tanımsız olabileceği için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. 
 
EXCEL’den ETA'ya transfer yapılırken okunan dosya ASCII dosyası halinde olmalıdır. 
Bu durumda 2 numaralı ve 4 numaralı seçeneklerin girdi dosyaları aynı olmaktadır. 
 
Transfer aralığı belirlendikten sonra F2-ĐŞLEM tuşuna basılarak diğer ekrana geçilir. 
 
 
TR.1.4. Transfer Đşlemi 
 
Transfer aralığı seçimi ekranından sonra ekran yazma işlemi sırasında dosya oluşturma 
veya dosya açma şeklini ve okunan kayıtların eski kayıtlar üzerine yazılma şeklini 
belirleyen TRANSFER ŞEKLĐ SEÇĐMĐ ekranına geçilir. Ekrana gelen dört seçenekten 
birini seçmek suretiyle işleme devam edilir. Bu seçenekler(Şekil 5); 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  TRANSFER 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              TRANSFER ŞEKLĐ SEÇĐMĐ                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          1-ÜZER ĐNE YAZARAK (VARSA ESKĐ DOSYAYI S ĐLEREK) 
          2-DÜZELTEREK VE ĐLAVE EDEREK 
          3-SADECE OLMAYAN KAYITLARI ĐLAVE EDEREK 
          4-SADECE OLAN KAYITLARI DÜZELTEREK 
 
          TRANSFER ŞEKLĐ: 
 
 
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC 

 
Şekil 5 
 
1- ÜZERĐNE YAZARAK:  Dosya disk üzerinde olsa bile önce silinir, daha sonra tamamen 
yeni bir dosya açılır. Kayıtlar bu boş dosyaya ilave edilir. 
 
2- DÜZELTEREK VE ĐLAVE EDEREK:  Eğer disk üzerinde dosya varsa silinmez,  
dosyada mevcut olan kayıtlar güncelleştirilir, olmayan kayıtlar dosyaya ilave edilir. 
 
3- SADECE OLMAYAN KAYITLARI ĐLAVE EDEREK:  2.seçeneğe benzer şekilde 
çalışır, fakat sadece dosyada olmayan kayıtlar ilave edilir, dosyada mevcut olan kayıtlar 
üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz. 
 
4- SADECE OLAN KAYITLARI DÜZELTEREK:  2.seçeneğe benzer şekilde çalışır, fakat 
sadece dosyada mevcut olan kayıtlar güncelleştirilir, dosyada olmayan kayıtlar üzerinde 
herhangi bir işlem yapılmaz. 
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ETA'ya transfer yapılırken transfer şekli olarak 1(üzerine yaz) seçilirse gelen kayıtlarda 
eski kayıt kontrolü yapılmaz, kart vb. transferlerde mükerrer kayıtlar oluşabilir. 
ETA:ĐMALAT modülünde mamül ağacında mükerrer kayıtlar olmaması için TRANSFER 
ŞEKLĐ 3 olarak belirtilmelidir.  
 
Stok Kart-Cari Kart-Hesap Planı-Sicil Kartı-Kartoteks Kartı tipi kayıtlarda mutlaka kod 
bölümünün “*.def” veya “*.dfn” dosyalarında bulunmasına dikkat edilmelidir. Bu kayıtların 
ilave edilmesi sırasında eğer hedef dosya tipi ETA ise o zaman dosyada ilgili kayıt 
aranır, kayıt bulunamazsa 2 ve 3.şıklarda ilave edilir. Eğer kart dosyada mevcutsa o 
zaman 3 nolu şıkta hiçbir işlem yapılmaz, eski kart aynen bırakılır. 2 ve 4 nolu şıklarda 
ise eski kartın üzerine filtre dosyası yardımıyla(*.def veya *.dfn) belirlenen sahalar 
transfer yapılır. HEDEF DOSYA TĐPĐ ETA değilse veya kart harici kayıtlar yapılıyorsa 2, 
3 ve 4 nolu seçenekler tamamen aynıdır. 
 
Hareket ve benzeri kayıtlarda ise tarih, referans numarası gibi hassas değişkenler 
dikkatle kullanılmalıdır. Program tarih verilmediği zaman bilgisayar tarihini alır. Fatura, 
Đrsaliye, Sipariş ve Müstahsil Makbuzu modülleri transfer işlemi sırasında ekranda 
sorulan referans no'larının aynen saklanıp saklanmayacağına dair sorulara bağlı olarak 
refno belirlenir. Diğer modüllerde refno program tarafından yeniden belirlenir. Yani 
Fatura, Đrsaliye, Sipariş ve Müstahsil Makbuzu modülleri haricinde transfer edilen diğer 
dosyalarda bulunan refno gözönüne alınmaz. 
 
Fatura, Müstahsil transferinde stok/cari hareketlerini, Đrsaliye transferinde stok 
hareketlerini, Sipariş transferinde kendine bağlı sipariş kayıtlarını, Çek/Senet Fişi fişe 
bağlı çek/senet hareketlerini ve bunlara bağlı cari hareketlerini aktarmaktadır. ETA'dan 
ETA'ya Fatura ve Müstahsil transferi yapılacağında ekrana ilk olarak "Stok Hareketleri 
De Transfer Edilecek mi?" sorusu gelir. Eğer ilgili modüle ait stok hareketleri de transfer 
edilecekse bu soruya "E” cevabı verilir, ardından "Stok Referans Noları Otomatik 
Đlerleyecek mi?" sorusu ile karşılaşılır. Bu soruya dikkatli cevap verilmelidir. Soruya "E" 
cevabı verilirse hedef dosyanın kaldığı referans nosundan itibaren stok hareketlerine 
referans nosu vererek hedef dosyaya transfer işlemi yapılır. Eğer bu soruya "H" cevabı 
verilirse kaynak dosyada yani transfer edilen dosyadaki hareketlere ait referans nosu 
aynen hedef dosyaya transfer edilir. Bu durumda eğer hedef dosyada aynı referans 
nosuna ait başka bir hareket varsa hatalı transfer işlemi yapılmış olur. Bu sorunun 
ardından da "Stok Hareketleri Kartlara Đşlenecek mi?" sorusu ekrana gelir. Eğer transfer 
edilecek olan faturaya bağlı stok hareketlerinin hedef dosyaya ait stok kartlarına 
işlenmesi istenirse bu parametreye verilecek cevap "E" olmalıdır.  
 
Bu soruların ardından stok hareketleri için sorulan soruların aynısı cari hareketler için de 
sırasıyla ekrana gelecektir, "Cari Hareketleri De Transfer Edilecek mi?" sorusuna eğer 
faturaya ait cari hareketleri de transfer edilecekse "E" cevabı verilir, ardından "Cari 
Referans Noları Otomatik Đlerleyecek mi?" sorusu ile karşılaşılır. Bu soruya dikkatli cevap 
verilmelidir, "E" verilirse hedef dosyanın kaldığı referans nosundan itibaren cari 
hareketlerine referans nosu vererek hedef dosyaya transfer işlemi yapılır. Eğer bu 
soruya "H" cevabı verilirse kaynak dosyada yani transfer edilen dosyadaki hareketlere ait 
referans nosu aynen hedef dosyaya transfer edilir. Bu durumda eğer hedef dosyada aynı 
referans nosuna ait başka bir hareket varsa hatalı transfer işlemi yapılmış olur. Bu 
sorunun ardından da "Cari Hareketleri Kartlara Đşlenecek mi?" sorusu ekrana gelir. Eğer 
transfer edilecek olan faturaya bağlı cari hareketlerinin hedef dosyaya ait stok kartlarına 
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işlenmesi istenirse bu parametreye verilecek cevap "E" olmalıdır. Ancak stok/cari 
kartlarını transfer esnasında program açmadığından dolayı stok-cari kartlarının açılmış 
olması gerekir. Muhasebe kaydı yapılan fatura ve çek/senetlerin transferinde muhasebe 
fişleri aktarılmaz. Stok/cari hareketi veya fatura-irsaliye gibi kendi dosyasından başka 
kart dosyalarına da kumüle değerlerin işlendiği durumlarda kartlara da işlem yapılmak 
istenip istenmediğine dair bir soru çıkar, bu soruya verilen cevaba göre kumüle değerler 
değiştirilir. Hem kart hem de hareket transferi yapıldığı durumlarda kayıtların mükerrer 
olmamasına dikkat edilmelidir. 
 
DATABANK programı ETA'dan ETA'ya transfer edilecekse yapılması gereken ilk işlem, 
kaynak dosyada yapılan saha değişiklikleri “databank.str” ve “databank.def” dosyalarında 
mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Buna rağmen transfer esnasında işlem default dosyalara 
göre gerçekleşir. Bu durumda transfer işlemi tamamlanınca F5-SERVĐS, F4-SABĐT 
TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR, F3-SAHA TANIMLARI sırası izlenerek saha 
tanımlarının yapılması gerekir. Ayrıca transfer işlemi yapılırken indeks dosyaları 
oluşmadığından yine F5-SERVĐS'ten girilerek yukarıdaki yol izlenir ve F4-ĐNDEKS 
ADLARI bölümünden indeks dosyaları yeniden düzenlenir. Listeleme aralıklarında 
sahaların tümü değil ilk on saha ekrana gelir. Bu düzene göre transfer işlemleri 
gerçekleşir. 
 
ETA'ya Đşletme dosyaları transferi yapılırken işlem kodları ve gelir/gider türleri kümüle 
değerleri değiştirilmemektedir. Bu nedenle transferden sonra mutlaka mizan nakli 
yapılmalıdır. 
 
Fatura-Đrsaliye-Muhasebe fişi gibi çiftli dosyalarda(ekranın ön yüzü/arka yüzündeki 
kalemler) “*.str” dosyası her iki kısmı da alacak şekilde tanımlanmıştır. Bu durumda 
ETA'dan dışarıya transfer yapılırken her kayıtta hem ön sayfa bilgileri ve hem de satırlar 
bulunur. Yeni bir evrağa geçildiğini anlamak için kaydın sadece başındaki bilgilere 
bakmak yeterlidir. ETA'ya transfer yapılırken ise benzer şekilde okunan dosyalarda ön ve 
arka yüzler yan yana bulunmalıdır. 
 
Transfer şekli seçilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra ekrana gelen “Transfer Đşlemine 
Başlıyorum Emin misiniz?” mesajına “E” cevabı verilmesiyle transfer işlemine başlanır. 
Transfer işlemine başlarken program ilgili okuma dosyalarının olup olmadığını kontrol 
eder, yoksa uyarı vererek işlemi keser. Yazma dosyalarını ise transfer şekline bakarak 
kontrol eder. 1 nolu seçenekte dosyalar olmamalı, 2 ve 3 nolu seçenekte ise dosyalar 
bulunmalıdır. Aksi durumda program uyarı vererek transfer işlemine devam eder. 
 
Transfer işlemi sırasında toplam kaç kayıt bulunduğunu, o anda hangi kayıtta 
bulunulduğunu ve o ana kadar kaç kayıt transferi yapıldığını belirten bir sayaç belirir. 
Transfer işlemi bittikten sonra program ana menüye geri döner. 
 
 

TR.1.4.1. Transfer Đşlemi Örnekleri  
 
Aşağıda transfer işlemi ile ilgili örnekler verilmiştir. 
 
Örnek 1:  Stok kartlarının DBASEIII'e transferi. 
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- Program çalıştırılır. 
- Transfer edilecek dosya seçimine 1 yazılır. 
- Kaynak dosya tipine 1 yazılır. 
- Dosyaların bulunduğu bölüm belirtilir. 
- Kaynak dosya isminde gelen "stok.dat" değiştirilmeden enter tuşuna 
  basılır. 
- Hedef dosya seçiminde 3 yazılır. 
- DBASEIII dosyasının oluşturulacağı bölüm belirtilir. ( C:\DBASEIII\) 
- DBASEIII dosya ismi yazılır. (skart) Dosya uzantısı verilmez, 
  program kendisi ".dbf" ilave eder. 
- Filtre dosya isminde default gelen “stok.def” seçilir. Ekranda bir 
  çerçeve içinde stok.def dosyası görüntülenir. Burada istenmeyen 
  sahalar Ctrl-D ile ayıklanabilir. F2 tuşu ile işleme devam edilir. 
- Transfer aralığı seçiminde transfer edilecek kartları belirleyecek 
  şekilde aralık verilir, boş geçilirse tüm kartlar işleme alınır. 
- Transfer şekli seçiminde 1 seçilir. 
- Transfer işlemine başlıyorum mesajına evet denir. 
- Transfer işlemi başlar, sayaç durumu gösterir, herhangi bir anda  
  ESC tuşuna basılarak işlem yarıda kesilebilir. 
- Program tekrar dosya seçimine döner. 
 
Örnek 2:  Cari kartlarına posta kodlarının işlenmesi. 
- Önce sadece hesap kodu ve posta kodlarını içeren bir ASCII metin 
  dosyası oluşturulur. Bu dosyanın adı posta.txt olsun. Bu dosya 
  aşağıdaki gibi olabilir. 
 
ALFA LTD............. 80300.......... \r\n 
BEYHAN TIC........... 23300.......... \r\n 
GÜNEY A.Ş............ 34560.......... \r\n 
DENĐZ NAKLĐYAT....... 20200.......... \r\n 
KARABAY A.Ş.......... 16500.......... \r\n 
HARUN TEKSTĐL........ 70880.......... \r\n 

 
. : boşluk Decimal 32 Hexadecimal 0x20 
\r: satır başı Decimal 13 Hexadecimal 0x1d 
\n: satır ilerletme Decimal 10 Hexadecimal 0x1a 
 
- Dosya seçimi ekranında 3 seçilir. 
- Kaynak dosya tipi olarak 4 seçilir. (ASCII) 
- Posta.txt dosyasının bulunduğu disk bölümü yazılır. 
- Kaynak dosya ismine “posta.txt” yazılır. 
- Filtre dosya isminde değişiklik yapılmadan enter tuşuna basılır. 
  (cari.def) 
- Çerçeve içinde sadace HESAPKODU VE POSTAKODU satırları 
  kalacak şekilde değişiklik yapılır. 
- Hedef dosya tipi olarak 1 seçilir.(ETA) 
- ETA veri dosyalarının bulunduğu bölüm girilir. 
  (Örnek: c:\eta6\sirket1\) 
- Hedef dosya ismi değiştirilmez(cari.dat) 
- Transfer aralığı istendiği gibi seçilir. 
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- Transfer şekli seçiminde 2 seçilir. 
- Emin misiniz mesajına evet cevabı verilir. 
- Transfer işlemi tamamlanır. 
 
Örnek 3:  Değişik bir stok kart dosyası oluşturulması. 
Diyelim ki stok kart dosyalarını değişik formatta bir dosyaya transfer etmek isteyelim bu 
dosyada her kaydın sonunda "!*" işareti olsun. 
 
- Önce bir “.dfn” dosyası oluşturulur. Bu dosya aynen aşağıdaki gibi olmalıdır. 
 
STOK KART ÖZEL TRANSFER Đ 
# 
RECLEN=70            ;  kayıt boyu 
OFFSET=140           ;  ilk kaydın offseti 
STOKKODU,1,0,20      ;  stok kodu 
FIYAT1,34,20,18      ;  1.fiyat 
CHAR,32,38,1         ;  bo şluk 
FIYAT3,43,39,18      ;  3.fiyat 
SONGIRISTA,14,58,10  ;  son giri ş tarihi 
CHAR,33,68,1         ;  ! 
CHAR,42,69,1         ;  * 

 
Bu tanımlamalar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
En başta "#" e kadar olan kısım açıklamadır, herhangi bir işleme girmez. 
 
RECLEN=70 satırı her kaydın byte olarak genişliğini verir. 
 
OFFSET=140 satırı dosya oluşturulurken en başta boş bırakılacak kısmı belirtir, bu 
kısma hiçbir şey yazılmaz. 
 
STOKKODU,1,0,20... satırında STOKKODU saha adını, 1 bu sahanın alfanümerik 
olduğunu, 0 kayıt içindeki yerini 20 ise boyunu belirtir. 
 
FIYAT1,34,20,18... satırında FIYAT1 saha adını, 34 bu sahanın(fiyat1) noktalı ve 
noktadan sonra 4 hane olarak yazılacağını, 20 kayıt içindeki yerini, 18 de boyunu belirtir. 
Dikkat edilirse STOKKODU ve FIYAT1 haneleri birbirine bitişik bir haldedir. 
 
CHAR,32,38,1... satırı kaydın 38.hanesine yazılacak bir karakterlik boşluk belirtir. 
 
FIYAT3,43,39,18... satırında FIYAT3 saha adını, 44 bu sahanın(fiyat3) noktasız ve 
noktadan sonra 3 hane olarak yazılacağını, 39 kayıt içindeki yerini, 18 de boyunu belirtir. 
 
SONGIRISTA,14,58,10... satırında SONGIRISTA saha adını, 14 tarih tipini 
(YYYY/AA/GG), 58 dosyadaki yerini 10 ise boyunu belirtir. Burada dikkat edilecek husus 
bir önceki sahanın 39. byte'ten başlayıp 18 karakter boyunda olmasına rağmen 
(39+18=57) bu saha 58. byte'ten başladığı için 57. byte program tarafından boşluk 
konulacağıdır. Sonraki 2 satır ise ! ve * belirtir. 
 
Bu durumda diyelim ki bir malın; 
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Kodu     : KAPAKLI TENCERE 
Fiyat1   : 230500.92657 
Fiyat3   : 242400.65443 
Son G.T. : 12 Mayıs 1997 
 
olsun. Bu durumda transfer sonrasında oluşacak kayıt; 
 
KAPAKLI TENCERE 230500.9266  242400654  1997/05/12! * 
+------+-------+------+-----+----+------+-------+ 
0      10      20     30    40   50     60      70 
 
gibidir. (Not: fiyatlar özellikle küsuratlı verilmiştir) 
 
- Program çalıştırılır 
- Transfer edilecek dosya seçimine 1 yazılır. 
- Kaynak dosya tipine 1 yazılır. 
- Dosyaların bulunduğu bölüm belirtilir. 
- Kaynak dosya isminde gelen "stok.dat" değiştirilmeden 
  enter tuşuna basılır. 
- Hedef dosya seçimine 5 yazılır. 
- Oluşturulacak dosyanın bulunduğu bölüm belirtilir. 
- Dosya ismi yazılır. (Örnek skart.oz) 
- Filtre dosya isminde default gelen “stok.dfn” seçilir. 
  Bu dosya yukarıda açıklandığı şekilde önceden oluşturulmuş 
  olmalıdır, transfer programı içinden bu dosya tadil  
  edilemeyeceğinden çerçeve içinde görüntüleme yapılmaz. 
- Transfer aralığı seçiminde transfer edilecek kartları 
  belirleyecek şekilde aralık verilir. 
- Transfer şekli seçiminde 1 seçilir. 
- Transfer işlemine başlıyorum mesajına evet denir. 
- Transfer işlemi başlar, sayaç durumu gösterir, 
  herhangi bir anda ESC tuşuna basılarak işlem yarıda kesilebilir. 
- Oluşan dosyanın en başında 140 byte'lık bir boş saha vardır. 
- Program tekrar dosya seçimine döner.  
 
 

TR.2. EDI Bağlantısı 
 
Toplu alım/satım yapan ve bu işlemleri EDI yöntemi (Elektronik Veri Transferi) kullanarak 
gerçekleştiren firmaların ETA programları ile EDI programları arasındaki bağlantıyı 
sağlayan bölümdür. 
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TR.2.1. Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm GENEL PARAMETRELER ve BAĞLANTI DOSYA ADLARI Alt-Bölümlerine 
ayrılır. 
 
 
TR.2.1.1. Genel Parametreler 
 
Bu bölümde EDI bağlantısıyla çalışacak olan firmalara ait bilgiler ve transferlerde 
kullanılacak muhtelif parametreler girilir (Şekil 6). 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        EDI TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                GENEL PARAMETRELER                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
  TRADER REF.NAME:GÜR NAKLĐYAT 
 
  SATICI F ĐRMA BĐLGĐLERĐ                 ALICI F ĐRMA BĐLGĐLERĐ 
    KODU:NAK-01                            KODU:AR- TĐC 
  ÜNVANI:DEN ĐZ NAKLĐYAT                  ÜNVANI:ARMA ĞAN TĐCARET 
  ADRES1:ESK Đ LONDRA ASFALTI             ADRES1:SAMANYOLU SOKAK 
  ADRES2:D:13                            ADRES2:SAD IKLAR PASAJI KAT 1 
  ADRES3:AVCILAR                         ADRES3:NO: 456 
  ADRES4:                                ADRES4: ŞĐŞLĐ 
   ŞEHĐR: ĐSTANBUL                         ŞEHĐR: ĐSTANBUL 
  P.KODU:34800                           P.KODU:802 20 
 
 ALI Ş F ĐYATI:1 [1-5]                    SATI Ş F ĐYATI:2 [1-5] 
GEÇER.TARĐHĐ:A1 [A1-A5/O1-O5]           GEÇER.TAR ĐHĐ:A2 [A1-A5/O1-O5] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 6 
 
Trader Referans Name 
Bu sahaya EDI bağlantısını gerçekleştiren firmanın adı girilir. 
 
Satıcı Firma Bilgileri  
Bu başlık altında satıcı firmaya ait kod ve adres bilgileri girilir. 
 
Alıcı Firma Bilgileri  
Bu başlık altında alıcı firmaya ait kod ve adres bilgileri girilir. 
 
Alış Fiyatı/Satı ş Fiyatı 
Bu sahalara stok kartında tanımlı olan 1-5 arası değer girilir. 
 
Geçerlilik Tarihi 
Stok kartlarında alış ve satış fiyatları için geçerlilik tarihleri Açıklama 1-5 veya Özel Kod 
1-5 sahalarından birine yazılmalıdır. Bu parametreye de hangi tarih kullanılacaksa onun 
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kodu yazılmalıdır (Örneğin, stok kartında Açıklama 1 sahasına alış fiyatı için geçerlilik 
tarihi girilmişse GEÇERLĐLĐK TARĐHĐ parametresine A1 verilir). 
 
 
TR.2.1.2. Bağlantı Dosya Adları 
 
Bu bölümde transfer işleminde kullanılacak dosya isimleri girilir (Şekil 7). Fiyat değişikliği 
ve fatura transferlerinde kullanılacak giden ve gelen dosya adları ayrı ayrı yazılır. 
Kullanıcı isterse işlem anında bunu değiştirebilir. 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        EDI TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           BA ĞLANTI DOSYA ADLARI                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
            TRANSFER ĐŞLEMĐNDE KULLANILACAK DOSYA ADLARI 
 
  F ĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ      G ĐDEN DOSYA ADI:C:\temp\fdgiden.txt 
                         GELEN DOSYA ADI:c:\temp\fd gelen.txt 
 
  FATURA                 G ĐDEN DOSYA ADI:c:\temp\ffgiden.txt 
                         GELEN DOSYA ADI:c:\temp\ff gelen.txt 
 
  ĐRSALĐYE               G ĐDEN DOSYA ADI:c:\temp\iigiden.txt 
                         GELEN DOSYA ADI:c:\temp\ii gelen.txt 
 
  S ĐPARĐŞ                G ĐDEN DOSYA ADI:c:\temp\ssgiden.txt 
                         GELEN DOSYA ADI:c:\temp\ss gelen.txt 
 
  S ĐPARĐŞ TEYĐDĐ         G ĐDEN DOSYA ADI:c:\temp\stgiden.txt 
                         GELEN DOSYA ADI:c:\temp\st gelen.txt 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 7 
 
 
TR.2.2. ETA’dan Transfer  
 
Bu bölüm yardımıyla ETA programlarından EDI’ye transfer işlemi gerçekleştirilir. Kendi 
içinde FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ, FATURA, ĐRSALĐYE, SĐPARĐŞ ve SĐPARĐŞ TEYĐDĐ Alt-
Bölümlerine ayrılır. Şu an sadece FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve FATURA bölümleri 
çalışmaktadır. 
 
 
TR.2.2.1. Fiyat Değişikli ği 
 
Bu bölüm yardımıyla stok kartlarında yapılan fiyat değişiklikleri EDI dosyasına gönderilir. 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza işlem aralıkları ekranı gelir(Şekil 8). 
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ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        EDI TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI   STOK KARTLARINI EDI DOSYASINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
 
 ALI Ş F ĐYATI:1 [1-5]                 SATI Ş F ĐYATI:2 [1-5] 
GEÇER.TARĐHĐ:A1 [A1-A5/O1-O5]        GEÇER.TAR ĐHĐ:A2 [A1-A5/O1-O5] 
 
ĐŞLEM TARĐHĐ:16/01/2009 [GG/AA/YYYY] 
TR.DOSYA ADI:C:\temp\fdgiden.txt 
MESAJ REF.NO:1 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6STOK KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 8 
 
Stok Kodu-Cinsi 
Bu sahalara transferi yapılacak kartların başlangıç ve bitiş değerleri girilir. Boş bırakılırsa 
tüm stok kartları işleme girer. 
 
Alış-Satış Fiyatı/Geçerlilik Tarihi 
GENEL PARAMETRELER bölümünde girilen değerler bu sahalara default olarak gelir. 
Đstenirse değiştirilebilir. 
 
Đşlem Tarihi 
Transfer işleminin yapıldığı tarih girilir. Sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse 
değiştirilebilir. 
 
Transfer Dosya Adı 
Bu sahaya BAĞLANTI DOSYA ADLARI bölümünde bu işlem için tanımlanan dosya adı 
gelir. 
 
Đşlem aralıkları girilip F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile transfer işlemi başlatılır. 
 
 
TR.2.2.2. Fatura 
 
Bu bölüm yardımıyla ETA programlarında hazırlanan faturalar EDI dosyasına gönderilir. 
Bu bölüme girildiğinde karşınıza işlem aralıkları ekranı gelir (Şekil 9). 
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ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        EDI TRANSFERI 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI      FATURALARI EDI DOSYASINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   FATURA NO:                           FATURA NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 F.ÖZEL KODU:                         F.ÖZEL KODU: 
 
  ALI Ş/SATI Ş:S [A/S] 
 
ĐŞLEM TARĐHĐ:16/01/2009 [GG/AA/YYYY] 
TR.DOSYA ADI:c:\temp\ffgiden.txt 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6FATURA L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 9 
 
Transferi yapılacak faturaların başlangıç ve bitiş değerleri girilir. 
 
Alış/Satış 
Bu sahaya alış faturaları transfer edilecekse “A”, satış faturaları transfer edilecekse “S” 
yazılır. 
 
Đşlem Tarihi 
Transfer işleminin yapıldığı tarih girilir. Sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse 
değiştirilebilir. 
 
Transfer Dosya Adı 
Bu sahaya BAĞLANTI DOSYA ADLARI bölümünde bu işlem için tanımlanan dosya adı 
gelir. 
 
Đşlem aralıkları girilip F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile transfer işlemi başlatılır. 
 
 
TR.2.3. ETA’ya Transfer  
 
Bu bölüm yardımıyla EDI’den ETA programlarına transfer işlemi gerçekleştirilir. Kendi 
içinde FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ, FATURA, ĐRSALĐYE, SĐPARĐŞ ve SĐPARĐŞ TEYĐDĐ Alt-
Bölümlerine ayrılır. Şu an sadece FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve FATURA bölümleri 
çalışmaktadır. 
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TR.2.3.1. Fiyat Değişikli ği 
 
EDI’deki fiyatları ETA:STOK kartlarına transfer etmek için kullanılır. Bu bölüme 
girildiğinde karşınıza işlem aralıkları ekranı gelir(Şekil 10). 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        EDI TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI     F ĐYATLARI STOK KARTLARINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ          │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
 
 ALI Ş F ĐYATI:1 [1-5]                 SATI Ş F ĐYATI:2 [1-5] 
GEÇER.TARĐHĐ:A1 [A1-A5/O1-O5]        GEÇER.TAR ĐHĐ:A2 [A1-A5/O1-O5] 
 
YENĐ KART AÇ:S [E/H/S] 
TR.DOSYA ADI:c:\temp\fdgelen.txt 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6STOK KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 10 
 
Stok Kodu-Cinsi 
Bu sahalara fiyatı değişecek kartların başlangıç ve bitiş değerleri girilir. Boş bırakılırsa 
tüm stok kartları işleme girer. 
 
Alış-Satış Fiyatı/Geçerlilik Tarihi 
GENEL PARAMETRELER bölümünde girilen değerler bu sahalara default olarak gelir. 
Đstenirse değiştirilebilir. 
 
Đşlem Tarihi 
Transfer işleminin yapıldığı tarih girilir. Sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse 
değiştirilebilir. 
 
Yeni Kart Aç 
EDI dosyasından gelen bilgilerin içinde ETA dosyalarında olmayan bir stok kartı yer 
alırsa, bu parametreye “E” verilmesi durumunda bu kart stok dosyalarında otomatik 
olarak açılır, “S” verilirse kartı açmadan önce onay bekler, “H” verilirse bu kart üzerinde 
işlem yapmaz. 
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Transfer Dosya Adı 
Bu sahaya BAĞLANTI DOSYA ADLARI bölümünde bu işlem için tanımlanan dosya adı 
gelir. 
 
Đşlem aralıkları girilip F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile transfer işlemi başlatılır. 
 
 
TR.2.3.2. Fatura 
 
Bu bölüm yardımıyla faturaları ETA dosyalarına taşıma işlemi gerçekleştirilir. Bu bölüme 
girildiğinde karşınıza işlem aralıkları ekranı gelir(Şekil 11). 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192         EDI TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI     FATURALARI ETA DOSYALARINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ         │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   FATURA NO:                           FATURA NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 F.ÖZEL KODU:                         F.ÖZEL KODU: 
 
  ALI Ş/SATI Ş:  [A/S]   MUHASEBELE Ş.:  [E/H]   FAT.ÖZEL KODU: 
FAT.KONTROLÜ:  [E/H]    F ĐŞ TOPLAMA:  [E/H] 
 
TR.DOSYA ADI:c:\temp\ffgelen.txt 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6FATURA L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 11 
 
Alış/Satış 
EDI dosyasında bulunan fatura bilgilerinin alış/satış şeklinde cinsini gösterir. 
 
Fatura Kontrolü 
Bu parametreye “E” verilirse dosyadan okunan faturanın numarası daha önceden kayıtlı 
bulunan faturalarla kontrol edilerek mükerrer kayıt yapılması önlenir. 
 
Muhasebele şme 
Bu parametreye “E” verilirse program fatura kaydederken aynı zamanda muhasebeye de 
fiş keser. 
 
Fiş Toplama 
Bu parametreye “E” verilirse her bir işlemde kaydedilen faturalar için ayrı ayrı fiş 
kesilmesi yerine fişler toplanarak daha az sayıda fiş oluşturulur. 
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Fatura Özel Kodu 
Bu sahaya yazılan bilgi fatura özel kodu olarak dosyalara işlenir. 
 
Đşlem Tarihi 
Transfer işleminin yapıldığı tarih girilir. Sistem tarihi otomatik olarak gelir, istenirse 
değiştirilebilir. 
 
Transfer Dosya Adı 
Bu sahaya BAĞLANTI DOSYA ADLARI bölümünde bu işlem için tanımlanan dosya adı 
gelir. 
 
Đşlem aralıkları girilip F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile transfer işlemi başlatılır. 
 
 
TR.3.  POS Bağlantısı 
 
Bu bölümde ETA dosyaları ile POS(Point Of Sale) cihazları arasındaki bilgi alış-verişi 
sağlanır. Bu bölüm kendi içinde STOK KART TRANSFERĐ ve FATURA TRANSFERĐ Alt-
Bölümlerine ayrılır. 
 
 
TR.3.1. Stok Kart Transferi  
 
Stok kart dosyasında bulunan bilgiler listeleme aralığında belirtilen POS TĐPĐ 
parametresine uygun olarak TRANSFER DOSYA ADI parametresinde belirlenen 
dosyaya aktarılır(Şekil 12). 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192         POS TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI   STOK KARTLARINI POS DOSYASINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
 
    POS T ĐPĐ:   [1-99]     TRANSFER DOSYA ADI: 
       F ĐYAT:  [1-5]     PLU ĐNDEKS DOSYA ADI: 
      BARKOD:  [1-5]  BARKOD ĐNDEKS DOSYA ADI: 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6STOK KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 12 
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POS Tipi 
Bu sahaya çalışılan POS cihazının tipi yazılır. Geçerli olan Pos tipleri aşağıda verilmiştir. 
 1-ESCORT POS  
 2-INTER POS 
 3-NCR POS 
4-IBM POS 
5-SIEMENS-POS 
6-Đleriki kullanım için ayrılmıştır 
7-Đleriki kullanım için ayrılmıştır 
8- OLIVETTI POS  
 
Fiyat 
Dosyaya atılacak olan fiyatın stok kartlarında bulunan 5 adet fiyattan hangisi olduğunu 
belirtir. 
 
Barkod 
Dosyaya atılacak olan barkodun stok kartlarında bulunan 5 adet barkoddan hangisi 
olduğunu belirtir. 
 
Transfer Dosya Adı 
Transfer işlemi sonunda oluşturulacak olan dosyanın adı bu sahaya yazılır. 
 
PLU Đndeks Dosya Adı 
Bu sahaya herhangi bir dosya adı yazılırsa program ürün datası oluştururken aynı 
zamanda ürün indeks dosyası da oluşturur. 
 
Barkod Đndeks Dosya Adı 
Bu sahaya herhangi bir dosya adı yazılırsa program ürün datası oluştururken aynı 
zamanda barkod indeks dosyası da oluşturur. 
 
 

TR.3.2. Fatura Transferi  
 
Bu bölüm yardımıyla POS cihazları tarafından oluşturulan dosyada bulunan fatura 
bilgileri kullanılarak ETA dosyalarında fatura oluşturulur. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 
işlem aralıkları ekranı gelir(Şekil 11). 
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ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192         POS TRANSFERI 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI     FATURALARI ETA DOSYALARINA TA ŞIMA ĐŞLEMĐ         │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   FATURA NO:                           FATURA NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 F.ÖZEL KODU:                         F.ÖZEL KODU: 
 
    POS T ĐPĐ:   [1-99] 
 
  ALI Ş/SATI Ş:  [A/S]   MUHASEBELE Ş.:  [E/H]   FAT.ÖZEL KODU: 
FAT.KONTROLÜ:  [E/H]    F ĐŞ TOPLAMA:  [E/H]   F ĐŞ ÖZEL KODU: 
 
TR.DOSYA ADI: 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6FATURA L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 13 
 
POS Tipi 
Bu sahaya çalışılan POS cihazının tipi yazılır. Geçerli olan Pos tipleri aşağıda verilmiştir. 
1-ESCORT POS  
 2-INTER POS 
 3-NCR POS 
 4-IBM POS 
5-SIEMENS-POS 
6-METĐN DOSYASI 1 (EL TERMĐNALĐ-1:Rakamlar dar formatta) 
7-METĐN DOSYASI 2 (EL TERMĐNALĐ-2 Rakamlar geniş formatta)) 
8- OLIVETTI POS  
 
Alış/Satış 
Dosyada bulunan fatura bilgilerinin alış/satış şeklinde cinsini gösterir. 
 
Fatura Kontrolü 
Bu parametreye “E” verilirse dosyadan okunan faturanın numarası daha önceden kayıtlı 
bulunan faturalarla kontrol edilerek mükerrer kayıt yapılması önlenir. 
 
Muhasebele şme 
Bu parametreye “E” verilirse program fatura kaydederken aynı zamanda muhasebeye de 
fiş keser. 
 
Fiş Toplama 
Bu parametreye “E” verilirse her bir işlemde kaydedilen faturalar için ayrı ayrı fiş 
kesilmesi yerine fişler toplanarak daha az sayıda fiş oluşturulur. 
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Fatura Özel Kodu 
Bu sahaya yazılan bilgi fatura özel kodu olarak dosyalara işlenir. 
 
Fiş Özel Kodu 
Bu sahaya yazılan bilgi muhasebe fişi özel kodu olarak dosyalara işlenir. 
 
Transfer Dosya Adı 
Transfer işleminde kullanılacak dosyanın adı bu sahaya yazılır. 
 
 

TR.4.  Stok Fiyat Değişikli ği 
 
Yedek parça satıcıları gibi sattığı ürünlerin çoğu belli bir firmaya ait olan ve fiyat 
değişiklikleri bu firmadan toplu halde bir dosya içinde gelen firmaların kullandığı stok 
kartlarında bulunan fiyatları kolaylıkla değiştirmeleri için bu bölüm kullanılır. 
 
ETA:TRANSFER V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192      F ĐYAT DEĞĐŞĐK. 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI   STOK F ĐYAT DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ KARTLARA ĐŞLEME        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             ĐŞLEM ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
   STOK KODU:                           STOK KODU: 
       C ĐNSĐ:                               C ĐNSĐ: 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
            :                                    : 
 
  F ĐRMA KODU: 1 [1-99] 
     F ĐYAT 1:1 [1-5]  DÖV ĐZ KODU: 
     F ĐYAT 2:2 [1-5]  DÖV ĐZ KODU: 
 OL.KART AÇ.:S [E/H/S] 
 
TR.DOSYA ADI: 
 
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6STOK KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 14 
 
Firma Kodu 
Gelen dosyanın ait olduğu firma kodu bu sahaya yazılır. Geçerli olan firma kodları 
aşağıda verilmiştir. 
 1-TEMSA OTOMOTĐV 
 2- HONDA MOTOR 
 



114 ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI 

Fiyat 1/2-Döviz Kodu 
Dosyada bulunan fiyat bilgilerinin stok kartında bulunan 5 fiyattan hangilerine ait 
olduğunu gösterir. Eğer DÖVĐZ KODU sahasında bilgi varsa bu bilgi de FĐYAT sahasının 
yanındaki döviz hanesine işlenir. 
 
Olmayan Kartları Aç 
Okunan dosyadan gelen bilgilerin içinde ETA dosyalarında olmayan bir stok kartı yer 
alırsa, bu parametreye “E” verilmesi durumunda bu kart stok dosyalarında otomatik 
olarak açılır, “S” verilirse kartı açmadan önce onay bekler, “H” verilirse bu kart üzerinde 
işlem yapmaz. 
 
 
TR.5.  Faturaları Aktarma  
 
Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen listeleme aralıklarına uygun olan faturalar ekranda 
belirtilen firmanın okuyabileceği formatta metin dosyası olarak kaydedilir.  
 
FĐRMA NO sahasına şu an için sadece 1(TOFAŞ) verilebilir. 
 
KOD AÇIKLAMA NO sahası boş bırakılırsa program stok kod sahasını kullanır, eğer bu 
sahaya 1-5 arası bir değer verilirse program AÇIKLAMA 1-5 sahasında bulunan bilgiyi 
stok kodu olarak kullanır. 
 
 

TR.6.  Ek Bilgiler  
 
TR.6.1. Ncr Pos Bağlantısı 
 
ETA dosyaları ile NCR POS cihazı arasında dosya transferi sırasında kullanılan 
dosyaların yapısı aşağıdaki gibidir. 
 
NCR POS Stok Kartları Aktarım Dosya Formatı  
 
1=Stok Kalemleri Ürün Tanıtım Satırı 1 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------
------- 
1         1       Kayıt Tipi                    1=Ü rün tanıtım 1.satır 
(Gerekli) 
2         1       Stok Ekle/Sil                 0:e kle 1:sil 
3         20      Stok Kodu                     sto k kodu 
23        20      Ürün Kısa Đsmi (PLU)          stok adı 
43        1       PLU 1 Ekle/Sil                0:e kle 1:sil 
44        20      PLU 1 Barkod Kodu             sto k barkod kodu 1 
64        1       PLU 2 Ekle/Sil                0:e kle 1:sil 
65        20      PLU 2 Barkod Kodu             sto k barkod kodu 2 
85        1       PLU 3 Ekle/Sil                0:e kle 1:sil 
86        20      PLU 3 Barkod Kodu             sto k barkod kodu 3 
106       20      Birlikte Satılacak ürün       mua dil stok kodu 
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126       23      *Reserved                     bo ş 
149       2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    150  
 
2=Stok Kalemleri Ürün Tanıtım Satırı 2 
Not:Bu satır, stok kalem Ürün Tanıtım Satırı 1 devamında gelir. 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ---------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    2=Ü rün tanıtım 2.satır (Gerekli) 
2         50      Stok Đsmi (Uzun)               
52        12      Ürün 1. Fiyatı                sto k satı ş fiyatı 1 
64        12      Ürün 2. Fiyatı                sto k satı ş fiyatı 2 
76        12      Ürün 3. Fiyatı                sto k satı ş fiyatı 3 
88        12      Ürün 4. Fiyatı                sto k satı ş fiyatı 4 
100       2       Fiyat Tipi 1 (00-29) arası    00: nakit 
102       2       Fiyat Tipi 2                  00: nakit 
104       2       Fiyat Tipi 3                  00: nakit 
106       2       Fiyat Tipi 4                  00: nakit 
108       1       KDV Bayra ğı 1                 açıklama-3 [1] 0:Hariç 1:Dahil 
109       1       KDV Bayra ğı 2                 açıklama-3 [2] 0:Hariç 1:Dahil 
110       1       KDV Bayra ğı 3                 açıklama-3 [3] 0:Hariç 1:Dahil 
111       1       KDV Bayra ğı 4                 açıklama-3 [4] 0:Hariç 1:Dahil 
112       4       Ana Grup Numarası             açı klama-3 [6-9] arası karakter  
116       4       Sektör Numarası               açı klama-3 [11-14] arası 
120       4       Reyon Numarası                açı klama-3 [16-19] arası 
124       2       KDV Grubu (01-10)             açı klama-3 [21-22] arası (01-10) 
126       1       Ölçü Birimi                   açı klama-3 [24] karakter 
                                                0:a det 1:Kilo 2:Meter 3:Litre 
127       1       Đndirim Tipi                  açıklama-3 [25] karakt er 
                                                0:y apılabilir 
                                                1: Đndirim yapılamaz 
128       1       Đade Tipi                     açıklama-3 [26] karakt er 
                                                0:e dilebilir 
                                                1: Đade edilemez 
129       1       Fiyat Tipi                    açı klama-3 [27] karakter 
                                                0:f iyat gerekmez 
                                                1:f iyat gerekli 
130       1       Fiyat De ği şikli ği             açıklama-3 [28] karakter 
                                                0:f iyat de ği ştirilir 
                                                1:f iyat de ği ştirilemez 
131       1       Ürün Satı ş Tipi               açıklama-3 [29] karakter 
                                                0:s atılabilir 
                                                1:s atılamaz 
132       1       Bayrak 6                      bo ş 
133       1       Bayrak 7                      bo ş 
134       1       Bayrak 8                      bo ş 
135       14      *Reserved                     bo ş 
149       2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    150  
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ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (CONDTIMP.DAT) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
103819100109          ERICA BLK LEA       000000000 0038191001090000000000000000 
2ERICA BLK LEA                                     0000680000000000000055990000 
03819100109          270919990300000001200000000000 000                          
103819184109          ERICA NAVY LEA      000000000 0038191841090000000000000000 
2ERICA NAVY LEA                                    0000680000000000000055990000 
03819184109          270919990300000001200000000000 000                          
103819131109          ERICA DK BRN LEA    000000000 0038191311090000000000000000 
2ERICA DK BRN LEA                                  0000680000000000000055990000 
03819131109          270919990300000001200000000000 000                          
103828400109          DREAM BLK LEA       000000000 0038284001090000000000000000 
2DREAM BLK LEA                                     0000802000000000000065980000 
 
NCR POS Fatura Bilgileri Dosya Formatı (CONLGALL.DA T) 
 
H=Başlık Kaydı 1 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'H' =Kayıt tipi  
2         5       Ma ğaza Numarası                
7         3       Terminal Numarası              
10        6       Hareket Numarası                
16        8       Kasiyer Numarası               
24        2       Hareket Tipi                  01- 99 arası bir tip alabilir 
26        1       Rapor Numarası                 
27        6       Hareket Tarihi                YYA AGG biçimli 
33        6       Hareket Saati                  
39        4       Ba şlık Dahil Hareket Sat.Top.  
43        13      Hareket Toplamı 
56        8       Hareket Bayrakları            56: Hareket iptali 
                                                57: Ana para birimi 2 ondalıklı 
64        8       Yetkili Kodu 
72        4       4 Digit Yıl Bilgisi           YYY Y 
76        3       bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
B=Başlık Kaydı 2 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'B' =Kayıt tipi  
2         13      Ürün Đndirimleri Tutarı       kalem iskonto tutarı 
15        13      Toplam Đndirimleri Tutarı     genel iskonto 
28        4       Bo ş Geçen süre (san.) 
32        3       Toplam Hareket süresi          
35        3       Satı ş için harcanan süre       
38        4       Satılan Ürün Adeti 
42        3       Tu şlanarak Satılan Ürün Adeti 
45        3       Barkodla Satılan Ürün Adeti 
48        16      Mü şteri Numarası              fatura cari kodu 
64        10      Fatura Numarası               fat ura no 
74        5       *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   
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S=Ürün Satı ş Kaydı 1 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'S' =Kayıt tipi  
2         20      Ürün Barkod Numarası   
22        2       KDV Kodu Numarası  
24        4       KDV Oranı 
28        4       Ana Grup Numarası              
32        4       Sektör Numarası 
36        4       Reyon Numarası 
40        13      Toplam Satı ş Fiyatı 
53        3       Đade Nedeni Kodu 
56        8       Hareket Bayrakları            56: ürün iptali 
                                                57: iptal edilen ürün 
                                                58: ağırlıklı ürün 
                                                59: ürün iadesi 
                                                60: kullanılmıyor 
                                                61: barkod okuyucu satılan ürün 
                                                62: fiyat de ği şikli ği yapıldı 
                                                63: DCS ürünü 
64        8       Yetkili Kodu 
72        7       *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
E=Ürün Satı ş Kaydı 2 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------
------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'E' =Kayıt tipi  
2         13      Ürün Birim Fiyatı 
15        1       Ürün Ölçü Birimi 
16        6       Miktar    
22        8       Satıcı Kodu                    
30        20      Veri Giri ş Alanı 
50        20      Ürün Stok Kodu 
70        9       *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
D=Đndirim Kaydı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ---------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'D' =Kayıt tipi  
2         4       Đndirim Oranı 
6         13      Đndirim Tutarı   
19        13      Đndirim Uygulandı ğı Tutar 
32        2       Đndirim Kodu 
34        2       Đndirim Tipi                  00:kasiyer 
                                                01: otomatik ürün ind. 
                                                02: yuvarlama 
                                                03: promosyon ind. 
                                                04: otomotik mü şteri indirimi 
36        8       Bayraklar                     36: ürün iptali 
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                                                37: iptal edilen ürün 
                                                38: toplam indirim 
                                                39: yüzdelik indirim 
                                                40: otomotik  indirimi 
                                                41: promosyon ind. 
                                                42: kullanılmıyor 
                                                43: yönetici anahtarıyla onaylama 
44        8       Yetkili Kodu 
52        6       Promosyon Kodu 
58        21      *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
P=Ödeme Kaydı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'P' =Kayıt tipi  
2         2       Ödeme Numarası 
4         13      Ödeme Tutarı   
17        3       Ödeme Adeti 
20        13      Döviz Kuru tutarı 
33        24      Hesap Numarası     
57        8       Bayraklar                     57: ödeme iptali 
                                                58: iptal edilen ödeme 
                                                59: ödeme de ği şim kaydı 
                                                60: para üstü kaydı 
                                                61: döviz tutarı 2 ondalıklı 
                                                62: kullanılmıyor 
                                                63: kullanılmıyor 
                                                64: yönetici anahtarıyla onaylama 
65        8       Yetkili Kodu 
73        6       *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
V=KDV Kaydı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'V' =Kayıt tipi  
2         2       1.KDV Kodu       
4         4       1.KDV Oranı    
8         13      1.KDV Departmanı Toplamı 
21        13      1.KDV Departmanı KDV Toplamı 
34        2       2.KDV Kodu       
36        4       2.KDV Oranı    
40        13      2.KDV Departmanı Toplamı 
53        13      2.KDV Departmanı KDV Toplamı 
66        13      *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   
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G=Kapanı ş Kaydı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------------------- 
1         1       Kayıt Tipi                    'G' =Kayıt tipi  
2         13      Satı ş Hareketleri Toplamı 
15        6       Satı ş Hareketleri Sayısı 
21        58      *Reserved                     bo ş 
79        2       Kayıt Sonu Karakterleri       CRL F 
----------------- 
TOPLAM    80   

 
NCR POS Fatura Bilgileri Dosya Formatı 
 
ÖRNEK FATURA BĐLGĐLERĐ DOSYASI (CON91105.LOG = CONYAAGG.LOG) 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
H00001002000105000000019809911050743590001000000000 000000000000000000001999xxx 
H00001002000106000000010119911050759450006000000105 000000000001000000001999xxx 
B0000000000000000000000000009452942880001000001                          xxxxx 
S00000008693615003010041500000300330004000000105000 00000000010000000000xxxxxxx 
E0000001050000000000100000000                    94 139               xxxxxxxxx 
P0000000010500000000000000000000                        0000000000000000xxxxxx 
V04150000000010500000000000136957000000000000000000 00000000000000xxxxxxxxxxxxx 
H00001002000107000000010119911050815180008000000390 000000000001000000001999xxx 
B0000000000000000000000000006391321150002000002                          xxxxx 
S00000000000000091501041500001100160004000000195000 00000000010000000000xxxxxxx 
E0000001950000000000100000000                    91 501               xxxxxxxxx 
S00000000000000091501041500001100160004000000195000 00000000010000000000xxxxxxx 
E0000001950000000000100000000                    91 501               xxxxxxxxx 
P0000000039000000000000000000000                        0000000000000000xxxxxx 
V04150000000039000000000000508696000000000000000000 00000000000000xxxxxxxxxxxxx 
G0000181930000000161xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
H00001002000187000000019909911052309000001000000000 000000000000000000001999xxx 

 
 
TR.6.2. Ibm Pos Bağlantısı 
 
ETA dosyaları ile IBM POS cihazı arasında dosya transferi sırasında kullanılan 
dosyaların yapısı aşağıdaki gibidir. 
 
IBM POS Stok Kartları Aktarım Dosya Formatı 
 
SIGNATURE=GNDPLU.GDF  Dosyasın Đlk Satırı Başlık Kaydıdır Đşleme alınmayacak 
 
01=Stok Kalemleri Satırı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
5         1       Đşlem türü                    1:De ği ştir 
6         24      Stok Kodu 
30        24      Eski Stok Kodu 
54        40      Stok Kart Açıklaması          sto k adı 
94        40      Extra Stok Kart Açıklaması    sto k adı 
134       20      Pos Ekran Açıklaması          sto k adı 
154       20      Raf Etiket Açıklaması 
174       16      Terazi Açıklaması 
190       8       Stok Bölümü(Departmanı)       açı klama-3 ilk [8] karakteri 
198       8       Reyon Tanımı                  açı klama-3 [10-13] arası kar. 



120 ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI 

206       8       Ürün Tipi                     bo ş 
214       8       *Reserved                     bo ş 
222       1       Đndirim Tipi                  açıklama-3 [21] karakt eri(1) 
223       15      Đndirim Yüzdesi               stok kart iskonto oran ı 
238       15      Đndirim Tutarı                bo ş 
253       6       *Reserved                     bo ş 
259       24      *Reserved                     bo ş 
283       1       Birim Kodu                    açı klama-3 [22]  
                                                0:a det 1:Kilo 2:Meter 3:Litre 
284       15      Birim Böleni                  Açı klama 4 [7-11] sahalar 
299       15      Birim Çarpanı                 Açı klama 4 [13-17] sahalar 
314       8       Đkinci Birim kodu             stok kart 2.birim adı 
322       8       Üçüncü Birim                  bo ş 
330       12      Birinci birim 2.birim katsayı sto k kart katsayı 
342       12      Birinci birim 3.birim katsayı bo ş 
354       1       Birinci birim 2.birim geçi ş   (0) 0:Böler 1:Çarpar 
355       1       Birinci birim 3.birim geçi ş   bo ş 
356       15      Satı ş Fiyatı 1                fiyat-1 zorunlu saha 
371       15      Satı ş Fiyatı 2                fiyat-2 
386       15      Satı ş Fiyatı 3                fiyat-3 
401       15      Satı ş Fiyatı 4                fiyat-4 
416       15      Satı ş Fiyatı 5                fiyat-5 
431       15      Alı ş Fiyatı 1                 bo ş 
446       15      Alı ş Fiyatı 2                 bo ş 
461       15      Alı ş Fiyatı 3                 bo ş 
476       15      Alı ş Fiyatı 4                 bo ş 
491       15      Alı ş Fiyatı 5                 bo ş 
506       2       0-39 Fiyat1 Đndeksi(Ödeme)    00:Nakit 
508       2       0-39 Fiyat2 Đndeksi(Ödeme)    00:Nakit 
510       2       0-39 Fiyat3 Đndeksi(Ödeme)    00:Nakit 
512       2       0-39 Fiyat4 Đndeksi(Ödeme)    00:Nakit 
514       2       0-39 Fiyat5 Đndeksi(Ödeme)    00:Nakit 
516       2       0-39 Fiyat1 Đndeksi(Ödeme)    bo ş      
518       2       0-39 Fiyat2 Đndeksi(Ödeme)    bo ş      
520       2       0-39 Fiyat3 Đndeksi(Ödeme)    bo ş      
522       2       0-39 Fiyat4 Đndeksi(Ödeme)    bo ş      
524       2       0-39 Fiyat5 Đndeksi(Ödeme)    bo ş 
526       6       KDV Dahil/Hariç Flagı         açı klama-3 [15] 0:Hariç 1:Dahil 
532       3       Satı ş KDV Grup Numarası       açıklama-3 [17-19] ara.0-9  de ğer 
535       3       Alı ş KDV Grup Numarası        bo ş 
538       1       KDV Kullanım şekli            0:kendi KDVsi 
539       15      Đzin verilen Min. satı ş       bo ş 
554       15      Đzin verilen Max. satı ş       bo ş 
569       3       Kasiyer yap. max indirim %    bo ş 
572       15      Kasiyer yap. max indirim TL   bo ş 
587       1       Satı ş Durumu                  açıklama-3 [23] karakter 
                                                0:s atılır 1:satılamaz 2:MixMatch 
588       1       Adetli Satı ş Durumu           açıklama-3 [24] karakter 
                                                0:m iktar kriteri yok 
                                                1:m iktar girilemez zorunlu de ğil 
                                                2:m iktar giri şi zorunlu 
589       1       Fiyatlı Satı ş Durumu          açıklama-3 [25] karakter 
                                                0:f iyat giri şi serbest 
                                                1:f iyat girilemez 
                                                2:f iyatlı satı ş zorunlu 
590       1       Đade Edilebilirlik            açıklama-3 [26] karakt er 
                                                0:e dilebilir 
                                                1:i ade edilemez 
591       1       Satıcı Giri şi                 açıklama-3 [27] karakter 
                                                0:g irilebilir 
                                                1:g irilemez 
                                                2:k od giri şi zorunlu 
592       1       Kod ile Satı ş                 açıklama-3 [28] karakter 
                                                0:k odlu satı ş yapılabilir 
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                                                1:y apılamaz 
593       1       Đndirimli Satı ş               açıklama-3 [29] karakter 
                                                0:h içbir indiririm yapılamaz 
                                                1:k asiyer indirim yapamaz 
                                                2:i ndirim yapılabilir 
594       1       Ürün Sipari şi                 0:verilemez 
595       20      Teminci kodu                  bo ş 
615       6       Kredi Şablonu(taksitli)       bo ş 
621       15      Kaç gün içinde temin ed.      bo ş 
636       6       Sipari ş Katsayısı             bo ş 
642       15      Depo Sipari ş seviyesi         bo ş 
657       15      Depo Kritik seviyesi          bo ş 
672       15      Depo maksimum seviyesi        bo ş 
688       1       Ürün Terazi Bilgisi           açı klama-3 [30] karakter 
                                                0:t eraziye gönderilemez 
                                                1:t eraziye gönderilir (kg) 
                                                2:t eraziye gönderilir (adet) 

 
02=Stok Barkod Bilgileri satırı 
Not:Bu satır, (01) stok kalem satırının devamında gelir. Tanımlanan barkod sahalarına 
göre satır sayısı tekrar eder. 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
5         1       Đşlem türü                    1:De ği ştir 
6         24      Đli şkili Stok Kodu 
30        24      Barkodu                       sto k barkod kodu 
54        24      Eski Barkodu                  sto k barkod kodu         
78        6       Birim Miktar                  bar kod katsayısı 
84        1       Barkod Tipi                   0:B ilinmiyor             
                                                1:E AN 13                
                                                2:E AN 8 
                                                3:U PC A 
                                                4:U PC B 
                                                5:U PC E 
                                                6:C ODE 39 
                                                7:C ODE 39 (Digit kont.yok) 
                                                8:I NTERLEAVED 2 of 5 
                                                9:I NTERLEAVED 2 of 5 
85        1       1-5 Fiyat bilgisi seçimi      açı klama-4 [1-5] karakter arası 
                                                her  barkod için ayrı ayrı 
86        2       Sıra Numarası                 1 d en ba şlar 40'a kadar artabilir 
 
 
ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (GNCPLUF.GTF) 
------------------------------------------------- 
SIGNATURE=GNDPLU.GDF 
01  1S.001                   S.001                   STOK -1 
02  1S.001                   8690000000001           8690000000001           1     
011 
01  1S.002                   S.002                   STOK -2 
02  1S.002                   8693261140091           8693261140091           1     
011 
02  1S.002                   869123456               869123456               1     
012 
01  1S.003                   S.003                   STOK -3 
02  1S.003                   0000007053047           0000007053047           0     
011 
01  1S.004                   S.004                   STOK -4 
02  1S.004                   0000042100027           0000042100027           0     
011 
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Not:01 ile başlayan satırların sadece baş kısımları örnekte yer almaktadır. 
 
IBM POS Fatura Detay Satış Bilgileri Dosya Formatı 
 
SIGNATURE=GNDSALES.GDF  Dosyasın Đlk Satırı Başlık Kaydıdır Đşleme alınmayacak 
 
01=Fatura Başlık Bilgileri 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
4         6       Hareketin yapıldı ğı POS       bo ş 
10        14      Haraket tarihi                GG/ AA/YYYY 
24        12      Kasa resetleme sıra no        fat ura önyüzdeki açıklama 1  
36        12      Hareket Saati                 01: 10:54               
48        6       Ma ğaza no                              
54        8       Đşlemi yapan kasiyer 
62        1       Belge tipi                    0-4  arası de ğer alabilir 
                                                0:F i ş 
                                                1:F atura 
                                                2: Đade 
                                                3:D iplomatik (kullanılmıyor) 
                                                4: Đrsaliye (kullanılmıyor) 
63        1       Belge durumu          
                                                0:n ormal 
                                                1:i ptal edilmi ş 
64        10      Fatura no (Seri no)        
74        6       Hareket ba şlangıç zamanı              
80        6       Hareket biti ş zamanı 
86        6       Toplam satır sayısı 
92        15      KDV dahil genel toplam 
107       15      Belgenin KDV toplamı 
122       15      Belgeye uygulanan indirim    
137       15      Satırlara uyg.top. Đndirim  
152       15      Otomatik yapılmı ş indirim 
182       15      Promosyon yapılmı ş indirim 
197       15      Yuvarlama miktarı (-a şağı)                  
212       24      Mü şteri numarası  
236       1       Taksitli satı ş bilgisi 
237       24      Custom field (özel alan)      bo ş 
 
02=Fatura kalem bilgileri satırı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
4         6       Satı ş hareket sıra numarası   1'den ba şlar 
10        24      Sto ğun kodu        
34        1       Hareket tipi 
                                                0:N ormal satır          
                                                1:i ptal satır 
35        6       Satıcı kodu  
41        2       KDV referansı (0-9) 
43        3       Uygulanmı ş KDV yüzdesi 
46        15      Miktar  
61        1       Birim 
                                                0:A det         Normal 
                                                1:K ilogram    /1000 
                                                2:M etre       /1000 
                                                3:L itre       /1000 
62        15      Birim fiyat 
77        15      Toplam fiyatı 
92        15      Toplam KDV 
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107       15      Satırlara uyg. toplam ind. 
122       15      Kasiyer tarafındam yap. ind 
137       15      Otomatik yap. indirimler 
152       15      Mü şteri yap. indirimler 
167       15      Promosyon yap. indirimler 
182       1       Satı ş durumu 
                                                0:N ormal satı ş 
                                                1:B ağlantılı satıldı 
                                                2:m ix&match satıldı 
                                                3:D epartman satı şı 
183       24      Barkod numarası 
207       15      TL'den farklı birim fiyat 
222       2       (0-39) ödeme tipi referansı 
224       1       Fiyat tipi 
                                                0:N ormal fiyat 
                                                1:k asiyer taraf. de ği ştirildi 
225       1       Anahtar tipi 
                                                0:A nahtar kullanılmadı 
                                                1:y önetici taraf. kullanıldı 
227       1       Satı ş tipi 
                                                0:B arkodlu satı ş 
                                                1:S tok kodlu satı ş 
 
03=Fatura ödeme bilgileri satırı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
4         6       Ödeme hareket sıra numarası   1'd en ba şlar 
10        2       Ödeme referansı (00:Nakit) 
12        1       Ödeme tipi 
                                                0:Ö deme satır          
                                                1:P ara üstü   
                                                2:D öviz ile ödendi 
13        1       Đptal/iade 
                                                0: Đptal          
                                                1: Đade   
14        15      Ödeme toplamı 
29        15      Döviz toplamı 
44        24      Kredi kartı no 
68        1       Anahtar tipi 
                                                0:A nahtar kullanılmadı 
                                                1:k ullanıldı 
 
04=Fatura taksit bilgileri satırı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
4         15      Pe şinat  
19        14      Vade tarihi 
33        3       Taksit sayısı 
36        6       Taksit Şablon kodu 
 
ÖRNEK FATURA DETAY SATIŞ B ĐLGĐLERĐ AKTARIM DOSYASI (GNCSALES.GTF) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
SIGNATURE=GNDSALES.GDF 
01 1     06/04/1999    0           101457      1     2       10          0      
02 1     A01S02C02850110         00     3 15 1              019000000       190 
02 2     A01S02C02850110         00     3 15 1              019000000       190 
02 3     A01S03C02850110         00     3 15 1              035000000       350 
02 4     A01S05C02850110         00     3 15 1              063000000       630 
03 1     0 01140000000      0                                      0            
03 2     0 114000000        0                                      0            
01 1     06/04/1999    1           102354      1     2       10          0      
02 1     A01S02C02850101         00     3 15 1              019000000       190 
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02 2     G03A44D11852220         00     3 15 1              0125000000      125 
02 3     A01S02C02850101         00     3 15 1              019000000       190 
03 1     0 01165000000      0                                      0            
03 2     0 112000000        0                                      0            
01 1     06/04/1999    4           115143      1     2       10          0      
02 1     A20A42C11854001         00     3 15 1              0130000000      130 
03 1     1 01130000000      0                                      0            

 
 
TR.6.3. Escort Pos / Inter Pos Bağlantısı 
 
POS TĐPĐ=1  ESCORT POS 
POS TĐPĐ=2  INTER POS 
 
Eta program modülleri ile POS cihazı arasında bağlantı kurulması için sadece stok kart 
bilgilerini içeren “urun.dat” dosyasının hazırlanması yeterlidir. Bu dosyanın yapısı 
aşağıda verilmiştir. 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
1       1         Đşlem türü                    1:geçerli, di ğer:geçersiz 
2       6         Stok Kodu/ plu numarası       Sto k kodu ilk 6 karakter 
8       20         Barkod Kodu                    B arkod kodlarından seçilen 
28      20         Ürün adı                       S tok cinsi ilk 20 karakter 
48      9          Birim fiyatı                   F iyatlardan seçilen 
57      2          Departman kodu                 Ö zel kod 1, ilk 2 karakter 
59      4          Birimi                         B irim sahası ilk 4 karakter 
63      1          Stok Tartı Bilgisi             Ö zel kod 2,ilk karakter 
                                                  “ E” tartılmalı, 
                                                ”H”  ve di ğer tartılmamalı 
64      2      Satırba şı+Yeni Satır             CR+LF 

 
Toplam : 65 karakter her kart için 
 
ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (SKART.TXT) 
 
1S.001 234982373432        STOK -1             0010 0000001ADETH 
1S.002 869123456444        STOK -2             0020 0000002KiloE 
1S.003 043958503495        STOK -3             0022 0000003ADETH 
1S.004 045684958645        STOK -4             0050 0000003ADETH 

 
 
Escort POS ve Inter POS tarafından oluşturulan ve yapılan satışları tüm detaylarıyla 
içeren veri dosyasının yapısı aşağıda açıklanmıştır. 
 
1,rrrrr,nn,ttt,aaaaaaaaaaaa,bbbbbbbbbbbbcrlf 
1            : flag (POS, "ben yazdım" anlamında 1 olarak yazar, okuyan kişi istediği gibi 
değiştirerek kullanabilir) 
rrrrr        : 00000-99999 arasında satır sıra numarası, Z raporu alınca  sıfırlanır. 
nn           : Kayıt tipi numarası, şu esnada 17 adettir (12.02,98) 
ttt          : Kayıt tipi için göze hitap eden kısaltma 
aaaaaaaaaaaa : birinci parametre (12 karekter)  
bbbbbbbbbbbb : ikinci parametre (12 karekter) 
crlf         : carriage return line food ascii 13 + ascii 10 olarak iki karekterden oluşur 
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KAYIT TĐPĐ 01: Yeni fiş başlıyor  
1,rrrrr,01,FIS,ppp     kkkk,ffffff      crlf 
ppp     : kasa numarası (001-999) 
kkkk    : kasiyer numarası 0001-9999) 
ffffff  : başlayan fişin numarası 
 
KAYIT TĐPĐ 02: Yeni fatura başlıyor 
1,rrrrr,02,FAT,ppp     kkkk,ss nnnnnn   crlf 
ppp      : kasa numarası (001-999) 
kkkk     : kasiyer numarası (0001-9999) 
ss       : başlayan faturanın cari numarası (iki adet alfa nümerik karekter) 
nnnnnn :başlayan faturanın sıra numarası (000001-999999) 
 
KAYIT TĐPĐ 03:Başlayan belgenin tarih ve saati (fiş veya fatura) 
1,rrrrr,03,TAR,gg/aa/yyyy..,ss:dd.......crlf 
 
KAYIT TĐPĐ 04: Satış işlemi 
1,rrrrr,04,SAT,qq.qqqpppppp,ddttttttttttcrlf 
qq.qqq    : satılan adet (00.000 00.999) 
PPPPPP    : satılan ürünün plu numarası (000001-999999) 
dd        : satılan ürünün bağlı olduğu departman (01-12) 
tttttttttt:iptal tutarı(=adet* birim fiyat) 
 
KAYIT TĐPĐ 05:Đptal işlemi 
1,rrrrr,05,IPT,qq.qqqpppppp,ddttttttttttcrlf 
qq.qqq    : iptal edilen adet (00.000-99.999) 
pppppp    : iptal edilen ürünün plu numarası (000001-999999) 
dd        : iptal edilen ürünün bağlı olduğu departman (01-12) 
tttttttttt: iptal tutarı (=adet * birim fiyat) 
 
KAYIT TĐPĐ 06:Đndirim işlemi 
1,rrrrr,06,IND,TOP.kkkk %yy,...tttttttttcrlf 
veya 
1,rrrrr,06,IND,SNS.kkkk %yy,...tttttttttcrlf 
veya 
1,rrrrr,06,IND,PRMPPPPPP%yy,...tttttttttcrlf 
                                
TOP        : aratoplam üzerinden indirim 
yy         : indirim yüzde oranı 
ttttttttt  : indirim tutarı 
SNS        : sonsatış üzerinden indirim 
PRM        : promosyon için bir ürüne yapılan indirim 
kkkk       : indirim onayı veren şef kasiyerin kasiyer numarası 
pppppp     : promosyon indirimi yapılan ürünün plu numarası 
 
KAYIT TĐPĐ 07:Fatura kdv'si (fiş satışlarında kullanılamaz) 
1,rrrrr,07,KDV,..........yy,...tttttttttcrlf 
yy         : yüzde kdv oranı 
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ttttttttt  : kdv tutarı 
 
KAYIT TĐPĐ 08:Belgenin kapanış toplamı 
1,rrrrr,08,TOP,............,...tttttttttcrlf 
ttttttttt  : toplam tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 09:Nakit ödeme 
1,rrrrr,09,NAK,............,...tttttttttcrlf 
ttttttttt  : nakit ödenen tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 10:Programlı ödeme tuşları ile yapılan ödeme(Kredi tuşları) 
1,rrrrr,10,KRD,...........n,...tttttttttcrlf 
n          : tuş numarası (1-7) 
ttttttttt  : ödenen tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 11:Belge sonu 
1,rrrrr,11,SON,cccccccccccc,cccccccc....crlf 
cccccccccccc: müşteri kodunun sol 12 karakteri 
cccccccc    : müşteri kodunun sağ 8 karakteri 
Müşteri kodu.satışın yapıldığı müşterinin 20 karakterlik müşteri manyetik kartına kayıtlı 
olan kodu 
 
KAYIT TĐPĐ 12:Kasa çıkış işlemi 
1,rrrrr,12,KCK,............,..ttttttttttcrlf 
tttttttttt  :kasa çıkış tutarı 
 
KAYIT TĐPĐ 13:Kasa giriş işlemi 
1,rrrrr,13,KGR,............,..ttttttttttcrlf 
tttttttttt  : kasa çıkış işlemi 
 
KAYIT TĐPĐ 14:Kasiyer şifre girişi (login) 
1,rrrrr,14,LIN,........kkkk,SS:dd:ss....crlf 
kkkk        : kasiyer numarası (0001-9999) 
SS:dd:ss    : giriş saati 
 
KAYIT TĐPĐ 15:Kasiyerin çıkışı (logout) 
1,rrrrr,15,LOT,........kkkk,SS:dd:ss....crlf 
kkkk        :kasiyer numarası (0001-9999) 
SS:dd:ss    :giriş saati 
 
KAYIT TĐPĐ 16:Z raporu alındı 
1,rrrrr,16,LOT,gg/aa/yyyy..,SS:dd:ss....crlf 
gg/aa/yyyy  :Z raporunun tarihi 
SS:dd:ss    :Z raporunun saati 
 
KAYIT TĐPĐ 17:Network kesintisinden dönüş(server ile bağlantımız kesilmişti,şimdi tekrar 
bağlandık) 
1,rrrrr,16,LOT,gg/aa/yyyy..,SS:dd:ss....crlf 
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KAYIT TĐPĐ 18/19: boş ve diplomatik satış  
Bu tipler transfer işleminde kullanılmıyor. 
 
KAYIT TĐPĐ 20: Yemek çeki ile kapatılan fiş 
1,rrrrr,20,ÇEK,bbb         ,  ttttttttttcrlf 
bbb         :TKT,SDX,YCK,KPN (YEMEK ÇEK CĐNSĐ) 
tttttttttt  : Toplam satış tutarı 
 
KAYIT TĐPĐ 21: Döviz ile yapılan ödeme  
Bu tip transfer işleminde kullanılmıyor. 
 
KAYIT TĐPĐ 22: Satıcı takibi  
1,rrrrr,22,STC,kkkk        ,            crlf 
kkk         : Satıcı Numarası 
 
KAYIT TĐPĐ 23: kredi kart nosu  
1,rrrrr,23,KNO,nnnnnnnnnnnn,nnnn        crlf 
nnnnnnnnnnnn: Kredi kart nosu ilk 12 karakter 
nnnn        : Kredi kart nosu son 4 karakter 
 
ÖRNEK GÜNLÜK DETAY SATIŞ B ĐLGĐLERĐ AKTARIM DOSYASI (HRGGAAYY.KKK) 
--------------------------------------------------- -------------- 
1,09625,14,LIN,        0001,02:48:11     
1,09626,01,FIS,001     0001,001043       
1,09627,03,TAR,31/05/2000  ,02:48        
1,09628,04,SAT, 1.000S.001 ,01    576000 
1,09629,04,SAT, 3.000S.002 ,01   1203000 
1,09630,05,IPT, 2.000S.002 ,01    802000 
1,09631,04,SAT, 5.000S.003 ,01   2005000 
1,09632,04,SAT, 4.000S.004 ,01   2304000 
1,09633,05,IPT, 2.000S.004 ,02    802000 
1,09634,20,CEK,KPN         ,    10111000 
1,09635,11,SON,            ,             
1,09636,01,FIS,001     0001,001059       
1,09637,03,TAR,31/05/2000  ,21:13        
1,09638,04,SAT, 1.000S.001 ,01    961000 
1,09639,04,SAT, 1.000S.002 ,02    961000 
1,09640,04,SAT, 1.000S.003 ,03    961000 
1,09641,04,SAT, 1.000S.004 ,04    961000 
1,09642,08,TOP,            ,     3844000 
1,09643,23,KNO,540061500209,7905         
1,09644,10,KRD,           1,     3844000 
1,09645,11,SON,            ,             

 
 
TR.6.4. Siemens POS Bağlantısı 
 
ETA dosyaları ile SIEMENS POS cihazı arasında dosya transferi sırasında kullanılan 
dosyaların yapısı aşağıdaki gibidir. 
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SIEMENS SNIPOS, POS Stok Kartları Aktarım Dosya Formatı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ------------------------- 
1         20      Stok Kodu 
21        30      Stok Adı (tam, uzun)          sto k adı 
51        20      Stok Kısa Adı (ortanca)       sto k adı         
71        13      Stok Açıklaması (kısa adı)    sto k adı 
84        4       Stok Birimi                   sto k kart birim adı 
88        2       Stok KDV Kısım No             açı klama-3 ilk [2] karakteri 
90        10      Stok Birim Fiyatı 
100       1       Stok Tartı Bilgisi            açı klama-3 [4] karakter 
                                                0:m al tartılamaz              
                                                1:m al tartılmalıdır  
101       1       Đndirimli Satı ş               açıklama-3 [6] karakter 
                                                0:i ndirim yapılabilir 
                                                1:i ndirim yapılamaz 
102       47      *Reserved                     tüm ü 0:sıfır olmalıdır 
 
ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (POOLPLU.DAT) 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
01.01.D001.0012     FIDE TAZE FASULYE 1/1         F IDE TAZE FASULYE 1/FIDE 
T.FASULYADET040000355000000000000000000000000000000 0000000000000000000000 
01.01.D005.0001     DARDANEL KOZLENMIS BIBER 720GRD ARDANEL KOZLENMIS BD.KOZLENMIS 
BADET0400006800000000000000000000000000000000000000 000000000000000 
01.01.D005.0002     DARDANEL GARNITUR 370GR       D ARDANEL GARNITUR 
37DAR.GARNITUR3ADET04000036000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 
01.01.D005.0003     DARDANEL BEZELYE CAM 720GR    D ARDANEL BEZELYE CAMDAR.BEZELYE 
7ADET0400004900000000000000000000000000000000000000 000000000000000 
01.01.D005.0004     DARDANEL BEZELYE 410GR TNK    D ARDANEL BEZELYE 410DAR.BEZELYE 
4ADET0400004450000000000000000000000000000000000000 000000000000000 
01.01.D005.0005     DARDANEL FASULI 425GR         D ARDANEL FASULI 425GDARDANEL 
FASUADET0400005750000000000000000000000000000000000 000000000000000000 
01.01.D005.0006     DARDANEL TAZE FASULYE 830GR TND ARDANEL TAZE 
FASULYDAR.T.FASULYEADET0400004490000000000000000000 000000000000000000000000000000000 
01.01.D005.0007     DARDANEL MANTAR 370GR         D ARDANEL MANTAR 370GDARDANEL 
MANTADET0400007750000000000000000000000000000000000 000000000000000000 
01.01.D005.0008     DARDANEL TATLI BEZELYE CAM 370D ARDANEL TATLI 
BEZELDAR.TAT.BEZELADET04000039000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 
01.01.D005.0009     DARDANEL KOZLENMIS PATLICAN 37D ARDANEL KOZLENMIS 
PDARD.KOZL.PATADET040000485000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 

 
SIEMENS POS cihazına stok kartları ile ilgili olarak ayrıca bir dosya daha gönderilmesi 
gerekmektedir. CST (Code Substitution Table, Eşdeğer Kodlar Dönüşüm Tablosu) adı 
verilen ve genelde POOLSCST.DAT adını taşıyan bu dosyanın oluşturulması için ek bir 
bölüme gerek olmayıp işlem GENEL TRANSFER ĐŞLEMLERĐ kısmında yapılabilir. 
Bunun için kullanılması gereken kullanıcı tanımlı dizayn dosyasının adı “SIMSTOK.DFN” 
olup programla birlikte kullanıcılara verilmektedir. Dosya yapısı aşağıda verilmiştir. 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ---------- 
1         20      Barkod Kodu                   Bar kod Kodu 1 
21        20      Stok Kodu 
41        8       Bo ş rezerve saha  
 
ÖRNEK EŞDEĞER KODLAR DÖNÜŞÜM TABLOSU(POOLSCST.DAT) 
------------------------------------------------- 
8692093492343       01.01.D001.0012              
8693475675834       01.01.D005.0001              
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SIMENS SNIPOS, POS Günlük Satı ş Bilgileri Dosya Formatı 
 
Bu dosyada gün içinde bütün POS'lardan yapılan satışların bilgileri bulunur. Bilgiler 
kalem bazında ASCII olarak saklanır, sahalar virgül ile ayrılırlar. Sayısal olan sahalar 
sağa dayalıdır. Ondalıklı hane olan sayılarda '.'(nokta) karekteri vardır 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DE ĞER  
--------- ------- ----------------------------- --- ----------------- 
1          5      Hareketin yapıldı ğı POS ID     
7          8      Haraket Tarihi                YYY Y/AA/GG 
16         4      Haraket Saati                 SSD D 
21         6      Belge No         
28         4      Belge Satır Sıra No       
33         2      Fatura Sayfa Numarası     
37        20      Stok Kodu 
59         9      Miktar                       (999 99.999) 
69         9      Satı ş Tutarı 
79         5      Uygulanmı ş KDV yüzdesi       % (99.99) 
85         9      Satırlara uyg. toplam ind. 
 
ÖRNEK GÜNLÜK DETAY SATIŞ B ĐLGĐLERĐ AKTARIM DOSYASI (ALLSALES.DAT) 
--------------------------------------------------- -------------- 
    1,19990831,1514,  9804,   1, 0,"12.01.M007.0002      ",    2.176,   
152320, 1.00,        0 
    1,19990831,1514,  9804,   2, 0,"02.07.MT04.0001      ",    3.000,   
195000, 1.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   1, 0,"10.01.C002.0001      ",    1.000,   
845000,15.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   2, 0,"04.01.E018.0011      ",    1.000,  
2790000, 8.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   3, 0,"02.10.F001.0004      ",    1.692,   
922140, 8.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   4, 0,"05.05.U001.0076      ",    1.000,    
72500,15.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   5, 0,"05.02.U001.0019      ",    1.000,   
120000,15.00,        0 
    1,19990831,1515,  9805,   6, 0,"07.02.A021.0001      ",    1.000,    
49000,15.00,        0 
    1,19990831,1516,  9806,   1, 0,"10.01.C002.0001      ",    1.000,   
845000,15.00,        0 
    1,19990831,1516,  9806,   2, 0,"10.06.A002.0008      ",    1.000,   
525000,15.00,        0 
    1,19990831,1516,  9806,   3, 0,"02.07.MT04.0001      ",    3.000,   
195000, 1.00,        0 
    1,19990831,1516,  9807,   1, 0,"02.07.MT04.0001      ",    3.000,   
195000, 1.00,        0 
    1,19990831,1517,  9808,   1, 0,"02.07.MT04.0001      ",    8.000,   
520000, 1.00,        0 
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TR.6.5. Metin Dosyası/El Terminali Bağlantıları 1-2 
 
ETA dosyaları ile El Terminalleri arasında dosya transferi sırasında kullanılan dosyaların 
yapısı aşağıdaki gibidir. Her iki tip birbirine benzer olup sadece miktar-fiyat-tutar 
sahalarının genişlikleri 10 veya 18 karakter olarak değişmektedir. 
 
METĐN DOSYASI 1 / EL TERM ĐNALi 1 
 
DOSYA GENĐŞLĐĞĐ        : 246 byte/kayıt 
 
0         10        20        30        40        5 0         
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
26/06/2008|SF-002103      |S|17/01/2009|     |M-001           
26/06/2008|SF-002103      |S|17/01/2009|     |M-001           
26/06/2008|SF-002103      |S|17/01/2009|     |M-001           
27/06/2008|SF-002104      |S|          |Ö.K. |MENEK ŞE        
27/06/2008|SF-002104      |S|          |Ö.K. |MENEK ŞE        
27/06/2008|SF-002104      |S|          |Ö.K. |MENEK ŞE        
27/06/2008|SF-002104      |S|          |Ö.K. |MENEK ŞE        
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
0         10        20        30        40        5 0         
 
60        70        80        90        100       1 10        
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
      |AÇIKLAMA       |      0.00|      0.00|      0.00|     
      |AÇIKLAMA       |      0.00|      0.00|      0.00|     
      |AÇIKLAMA       |      0.00|      0.00|      0.00|     
      |açıklama       |   1000.00|   2000.00|   300 0.00|   4 
      |açıklama       |   1000.00|   2000.00|   300 0.00|   4 
      |açıklama       |   1000.00|   2000.00|   300 0.00|   4 
      |açıklama       |   1000.00|   2000.00|   300 0.00|   4 
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
60        70        80        90        100       1 10 
 
120       130       140       150       160       1 70 
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
  0.00|      0.00| 12|101                 |stok açı k.1-1  |S 
  0.00|      0.00| 12|102                 |stok açı k.1-2  |S 
  0.00|      0.00| 12|103                 |stok açı k.1-3  |S 
000.00|   5000.00| 20|106                 |stok açı k.2-1  |S 
000.00|   5000.00| 20|107                 |stok açı k.2-2  |S 
000.00|   5000.00| 20|112                 |stok açı k.2-3  |S 
000.00|   5000.00| 20|113                 |stok açı k.2-4  |S 
+---------+---------+---------+---------+---------+ --------- 
120       130       140       150       160       1 70 
 
180       190       200       210       220       2 30       240  
+---------+---------+---------+---------+---------+ ---------+--- 
F-002103      |    10.00 |    100.00|   1000.00| 12 |  6|  4|  0| 
F-002103      |    20.00 |    200.00|   4000.00| 12 | *1|  0|  0| 
F-002103      |    30.00 |    300.00|   9000.00| 12 |  5| *2|  0| 
F-002104      |   100.00 |   1000.00| 100000.00| 10 |  0|  0|  0| 
F-002104      |   200.00 |   2000.00| 400000.00| 12 |  0| 20|  0| 
F-002104      |   300.00 |   3000.00| 900000.00| 12 |  *3  0| *4| 
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F-002104      |   400.00 |   4000.00|1600000.00| 12 |  0|  0| 10| 
+---------+---------+---------+---------+---------+ ---------+--- 
180       190       200       210       220       2 30       240  
 
   0 -   9     Fatura tarihi     GG/AA/YYYY       1 0 
  11 -  25     Fatura No         Alfanümerik      1 5 
  27 -  27     Alı ş/Satı ş        A/S               1 
  29 -  38     Vadesi            GG/AA/YYYY       1 0 
  40 -  44     Özel Kod          Alfanümerik       5 
  46 -  65     Satıcı/Mü şteri    Alfanümerik      20 
  67 -  81     Açıklama          Alfanümerik      1 5 
  83 -  92     Muhtelif 1        Nümerik          1 0 
  94 - 103     Muhtelif 2        Nümerik          1 0 
 105 - 114     Muhtelif 3        Nümerik          1 0 
 116 - 125     Đskonto 1         Nümerik          10 
 127 - 136     Đskonto 2         Nümerik          10 
 138 - 140     Kdv oranı         Nümerik           3 
 142 - 161     Stok Kodu         Alfanümerik      2 0 
 163 - 177     Açıklama          Alfanümerik      1 5 
 179 - 193     Evrak No          Alfanümerik      1 5 
 195 - 204     Miktar            Nümerik          1 0 
 206 - 215     Fiyat             Nümerik          1 0 
 217 - 226     Tutar             Nümerik          1 0 
 228 - 230     Kdv oranı         Nümerik           3 
 232 - 234     Đskonto Oranı 1   Nümerik           3 
 236 - 238     Đskonto Oranı 2   Nümerik           3 
 240 - 242     Đskonto Oranı 3   Nümerik           3 
 
Her iki saha arasında ve en sonda '|' karakteri bulunmalıdır. Ayrıca her satırın sonunda 
CR ve LF karakterleri bulunmalıdır. Böylelikle her satır genişliği 246 byte olur. Bu satırlar 
fatura kalemlerini gösterir. Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde  
bulunan sahalardır. Sonraki sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir. Faturanın 
değiştiği ön yüzdeki sahalardan herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir. Her bir 
fatura için satır sayısı azami 150 olmalıdır. Yukarıda bulunan sahaların  dışındakiler 
boşluk(veya 0) olarak alınır. Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam 
yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto hesaplanır, “*n” karakterleri yazılırsa o 
zaman duruma bağlı olarak ya sadece cariden veya stoklara bağlı olarak entegrasyon 
tablosundan yüzdeler çekilerek iskontolar hesaplanır. Burada “n” karakteri 1-5 arasında 
olmalıdır ve tablodan hangi yüzdenin alınacağını gösterir. Kalemler bölümünde KDV 
hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi alınır. Đskonto üzerine iskonto 
uygulanması fatura serviste bulunan parametreye bağlı olarak değişir. Ön yüzdeki  
muhtelif ve genel iskontolarda yüzde kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Program eksik 
nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda işlem 
bağlantısız olarak sürdürülür. Yukarıdaki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört 
satır bir başka faturayı gösterir. 
 
METĐN DOSYASI 2 / EL TERM ĐNALi 2 
 
DOSYA GENĐŞLĐĞĐ        : 310 byte/kayıt 
 
Dosya yapısı tamamen el terminali-1 yapısına benzemekte olup sahaların başlangıç ve 
boyları aşağıda belirtilmiştir. 
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   0 -   9     Fatura tarihi     GG/AA/YYYY       1 0 
  11 -  25     Fatura No         Alfanümerik      1 5 
  27 -  27     Alı ş/Satı ş        A/S               1 
  29 -  38     Vadesi            GG/AA/YYYY       1 0 
  40 -  44     Özel Kod          Alfanümerik       5 
  46 -  65     Satıcı/Mü şteri    Alfanümerik      20 
  67 -  81     Açıklama          Alfanümerik      1 5 
  83 - 100     Muhtelif 1        Nümerik          1 8 
 102 - 119     Muhtelif 2        Nümerik          1 8 
 121 - 138     Muhtelif 3        Nümerik          1 8 
 140 - 157     Đskonto 1         Nümerik          18 
 159 - 176     Đskonto 2         Nümerik          18 
 178 - 180     Kdv oranı         Nümerik           3 
 182 - 201     Stok Kodu         Alfanümerik      2 0 
 203 - 217     Açıklama          Alfanümerik      1 5 
 219 - 233     Evrak No          Alfanümerik      1 5 
 235 - 252     Miktar            Nümerik          1 8 
 254 - 271     Fiyat             Nümerik          1 8 
 273 - 290     Tutar             Nümerik          1 8 
 292 - 294     Kdv oranı         Nümerik           3 
 296 - 298     Đskonto Oranı 1   Nümerik           3 
 300 - 302     Đskonto Oranı 2   Nümerik           3 
 304 - 306     Đskonto Oranı 3   Nümerik           3 
 
 
TR.6.6. Olivetti POS Bağlantısı 
 
ETA dosyaları ile OLIVETTI, TECNOLINE 6505 OLIPOS cihazı arasında dosya transferi 
sırasında kullanılan dosyaların yapısı aşağıdaki gibidir. 
 
OLIVETTI, TECNOLINE 6505 OLIPOS Stok Kartları Aktarım Dosya Formatı 
 
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI                    DEĞER  
 
1         30      Ürün Kodu                     Sto k Kodu 
31        20      Ürün Adı                      Sto k Adı 
51        4       Ürün Birimi                   Sto k Kart Birimi 
55        12      Ürün Fiyatı 1                 Sto k Fiyat 1 
67        12      Ürün Fiyatı 2                 Sto k Fiyat 2 
79        12      Ürün Fiyatı 3                 Sto k Fiyat 3 
91        2       Departman Kodu                Açı klama-3 [0-1] 
93        20      Ürün 2.Birimi                 Sto k 2.Birimi     
113       8       2.Birim Adeti (9999.999)      Sto k 2.Birim Mik. 
121       20      Ürün 3.Birimi                 bo ş      
141       8       3.Birim Adeti (0000.000)      bo ş      
149       10      Minimum Miktar (999999.999)   Kri tik Stok Seviyesi 
159       10      Maximum Miktar (999999.999)   Opt imal Stok Seviyesi 
169       5       Minumum Đndirim Oranı (99.99) Açıklama-4 [0-4] 
174       10      Maximum Đndirim Tutarı        Açıklama-4 [6-15] 
184       10      Stok Reyon                    Açı klama-3 [3-12] 
194       1       Đade Edilebilirlik            Açıklama-3 [25] 
                                                0: Đade Edilir (default) 
                                                1: Đade Edilemez 
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195       10      Stok Grup Kodu                Açı klama-3 [14-23] 
205       10      Toplam Gir.Mik.(9999999.99)   Açı klama-5 [0-9] 
215       10      Toplam Çık.Mik.(9999999.99)   Açı klama-5 [11-20] 
225       10      Reserved**                    bo ş 
 
ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (URUN.TXT) 
 
8690527030028                 PINAR 215.KOKTEYL SOA D        560000           0           
000                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690527030042                 PINAR 200.SANDVIC SOA D        522000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
86905270300 73                 PINAR 240.SOYULMUS SAD        62 9000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690527030158                 PI NAR 140.SIRIN SOSIAD        368000           0           
001                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690681203115                 MARET ETLI TOMBUL SAA D        714000           0           
004                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690681203139                 MARET DILLI TOMBUL SA D        800000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690681203153                 MARET ZEYT.TOMBUL SAA D        715000           0           
000                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690681203160                 MARET DINO TOMBUL SAA D        714000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690681203191                 MARET MACAR TOMBUL SA D        790000           0           
003                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690614002006                 PEYSAN 500.CIFTLIK PA D        420000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690767002045                 SUTAS 650.EXT.B.PEYNA D        863000           0           
002                       1.000                       1.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           
8690565225318                 PINAR 1800.BLOK TOSTA D       2770000           0           
002                       0.000                       0.000     0.000     0.000 0.00         
0          0                0.00      0.00           

 
 
OLIVETTI, TECNOLINE 6505 OLIPOS Günlük Satış Bilgileri Dosya Formatı 
 
Ön ofis programı, yapılan her satışı kendisi için açılmış yazma dizininde bir dosyaya 
kaydeder. Bu dosya günlük olarak tutulmakta ve günün tarihine göre yeniden 
oluşturulmaktadır. Dosyanın adı aşağıdaki formattadır. 
 
HR[GGAAYY].[Kasa No] 
Örneğin: 15/01/2000 tarihi için, 001 terminalinden, satışların kaydedildiği dosyanın adı; 
HR150100.001 'dir. 
 
Satışların kaydedildiği bu dosya text dosya olup genel formatı aşağıdaki gibidir. 
 
1,rrrrr,nn,ttt,eeeeeeeeeeeecrlf 
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1            : flag (POS, "ben yazdım" anlamında 1 olarak yazar, okuyan kişi  
               istediği gibi değiştirerek kullanabilir) 
rrrrr        : 00000-99999 arasında satır sıra numarası, Z raporu alınca   
               sıfırlanır. 
nn           : Kayıt tipi numarası,  
ttt          : Kayıt tipi yazı ile  
eeeeeeeeeeee : ek parametreler  
crlf         : carriage return line food ascii 13 + ascii 10 olarak iki karekterden  
               oluşur 
 
KAYIT TĐPĐ 01: Yeni fiş kaydı başlangıçı  
1,rrrrr,01,FIS,ppp,kkkk,fffffff,ss,kno,ggaayy,sadksn,,,,,,,crlf 
ppp     : kasa numarası (001-999) 
kkkk    : kasiyer numarası 0001-9999) 
fffffff : başlayan fişin numarası (0000001-9999999) 
ss      : başlayan faturanın cari numarası (iki adet alfa nümerik  
          karekter) 
kno     : Kredi Kartı Numarası 
ggaayy  : Fiş Tarihi (GG/AA/YYYY) 
sadksn  : Fiş Zamanı (SA:DK:SN) 
 
KAYIT TĐPĐ 02: Yeni fatura,Đrsaliye,Đade Fatura,Diplomatik fat. başlangıçı 
1,rrrrr,02,FAT,ppp,kkkk,fffffff,ss,kno,ggaayy,sadksn,,,,,,,crlf 
ppp     : kasa numarası (001-999) 
kkkk    : kasiyer numarası (0001-9999) 
fffffff : başlayan faturanın sıra numarası (0000001-9999999) 
ss      : başlayan faturanın cari numarası (iki adet alfa nümerik  
          karekter) 
kno     : Kredi Kartı Numarası 
ggaayy  : Fatura Tarihi (GG/AA/YYYY) 
sadksn  : Fatura Zamanı (SA:DK:SN) 
 
KAYIT TĐPĐ 03: Ayrılmış saha (Reserved) boş. 
 
KAYIT TĐPĐ 04: Satış işlemi 
1,rrrrr,04,SAT,qq.qqq,bbbbbbbb,dd,tttttttttttt,,,,,crlf 
 
qq.qqq    : satılan adet (0.000 veya 00.000)  
bbbbbbbb  : satılan ürünün barkod kodu  
dd        : satılan ürünün bağlı olduğu departman 
tttttttttt: toplam tutar (sola dayalı rakamlar) 
 
KAYIT TĐPĐ 05:Đptal işlemi 
1,rrrrr,05,IPT,qq.qqq,bbbbbbbb,dd,ttttttttttttcrlf 
qq.qqq    : iptal edilen adet  
bbbbbbbb  : iptal edilen ürünün barkod kodu  
dd        : iptal edilen ürünün bağlı olduğu departman 
tttttttttt: iptal tutarı (=adet * birim fiyat) 
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KAYIT TĐPĐ 06:Đndirim, Arttırım işlemi 
1,rrrrr,06,IND,TOP kkkk,yy.yyyy,tttttttttcrlf 
veya 
1,rrrrr,06,IND,SNS kkkk,yy.yyyy,tttttttttcrlf 
 
TOP        : ara toplam üzerinden indirim veya arttırım 
SNS        : son satış kaleminden indirim veya arttırım 
kkkk       : kasiyer numarası (0001-9999) 
yy.yyyy    : indirim yüzde oranı (%10 = 10.000 veya %1= %1.000) 
ttttttttt  : indirim tutarı 
 
KAYIT TĐPĐ 07:Ayrılmış saha (Reserved) boş. 
 
KAYIT TĐPĐ 08:Belgenin kapanış kaydı,toplamı 
1,rrrrr,08,TOP,ttttttttttttcrlf 
ttttttttt  : toplam tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 09:Nakit ödeme 
1,rrrrr,09,NAK,ttttttttttttcrlf 
ttttttttt  : nakit verilen tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 10:Programlı ödeme tuşları ile yapılan ödeme(Kredi tuşları) 
1,rrrrr,10,KRD nn,kno,ttttttttttttcrlf 
nn         : tuş numarası ("KRD 2" ise nn:2 VISA ödeme kaydı) 
kno        : Kredi Kartı Numarası  
ttttttttt  : ödenen tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 11:Belge sonu 
1,rrrrr,11,SON,kkkkcrlf 
kkkk       : kasiyer numarası (0001-9999) 
 
KAYIT TĐPĐ 12:Ayrılmış saha (Reserved) boş. 
 
KAYIT TĐPĐ 13:Kasa Giriş/Çıkış işlemi 
1,rrrrr,13,KGR,kkkk,tttttttttttttcrlf 
1,rrrrr,13,KCK,kkkk,tttttttttttttcrlf 
KGR         : kasa giriş 
KCK         : kasa çıkış 
kkkk        : kasiyer numarası (0001-9999) 
tttttttttt  : tutar 
 
KAYIT TĐPĐ 14:Kasiyer şifre girişi (login) 
1,rrrrr,14,LIN,kkkk,sadksncrlf 
kkkk        : kasiyer numarası (0001-9999) 
sadksn      : giriş saati (SA:DK:SN) 
 
KAYIT TĐPĐ 15:Kasiyerin çıkışı (logout) 
1,rrrrr,15,LOT,kkkk,sadksncrlf 
kkkk        : kasiyer numarası (0001-9999) 
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sadksn      : kapanış saati (SA:DK:SN) 
 
KAYIT TĐPĐ 16:Z raporu alındı 
1,rrrrr,16,ZRP,gg/aa/yyyy,SS:dd:ss,kkkkcrlf 
ggaayyyy    : Z raporunun tarihi (GG/AA/YYYY) 
sadksn      : Z raporunun saati (SA:DK:SN) 
kkkk        : kasiyer numarası (0001-9999) 
 
KAYIT TĐPĐ 17:Ayrılmış saha (Reserved) boş. 
KAYIT TĐPĐ 18:Ayrılmış saha (Reserved) boş. 
KAYIT TĐPĐ 19:Yeni Stok kartı açma işlemi 
KAYIT TĐPĐ 20:Yeni Müşteri kartı açma işlemi 
KAYIT TĐPĐ 21:Taksit işlemi 
 
 
ÖRNEK GÜNLÜK DETAY SATIŞ BĐLGĐLERĐ AKTARIM DOSYASI (HR010500.001) 
 
1,03559,14,LIN,0001,10:45:24 
1,03560,01,FIS,001,0001,FI00108,C1,,01/05/2000,05:0 0:15,386,A,E,1,EEEE000
1,0, 
1,03561,04,SAT,1.000,33333,5,351000,,,,, 
1,03562,04,SAT,2.000,44444,1,920000,,,,, 
1,03563,04,SAT,3.000,22222,5,702000,,,,, 
1,03564,04,SAT,2.000,55555,1,1150000,,,,, 
1,03565,08,TOP,3123000 
1,03566,09,NAK,500000 
1,03567,10,KRD 2,,2623000 
1,03568,11,SON,0001 
1,03569,15,LOT,0001,05:00:20 
1,03570,14,LIN,0001,11:08:44 
1,03571,01,FIS,001,0001,FI00109,C1,,01/05/2000,11:0 9:05,14,A,E,1,EEEE0001
,0, 
1,03572,04,SAT,1.000,33333,5,351000,,,,, 
1,03573,04,SAT,2.000,44444,1,920000,,,,, 
1,03574,08,TOP,1271000 
1,03575,10,KRD 2,1234567890123456,1271000 
1,03576,11,SON,0001 
1,03577,15,LOT,0001,11:09:09 
1,03578,14,LIN,0001,11:10:26 
1,03579,01,FIS,001,0001,FI00110,C1,,01/05/2000,11:1 1:01,28,A,E,1,EEEE0001
,0, 
1,03580,04,SAT,1.000,33333,5,351000,,,,, 
1,03581,04,SAT,2.000,44444,1,920000,,,,, 
1,03582,08,TOP,1271000 
1,03583,09,NAK,100000 
1,03584,10,KRD 3,1212123445678934,1171000 
1,03585,11,SON,0001 
1,03586,15,LOT,0001,11:11:05 
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ETA:DOSYALAR , şirket dosyalarını okuyarak istenilen raporları çıkarmanıza yardımcı 
olacaktır. Söz konusu programda değişik rapor düzenlemeleri yapacak, rapor 
dosyalarınızı saklayacabileceksiniz. ETA:DOSYALAR modülü genel yapı olarak 
DBASEIII programına benzemekle beraber programda kullanılması için bazı değişikler 
yapılmıştır. Programda zorluklarla karşılaşılmaması için mümkün olduğu kadar karmaşık 
ve uzun komutlardan kaçınılmalıdır. 
 
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. 
 
Eğer ETA:DOSYALAR programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacak, MENÜ'den DOSYALAR programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza sadece en altta bir 
nokta (.) olan boş bir ekran gelecektir. Bu noktanın yanına programda kullanılan komutlar 
veya parametreler yazılarak enter tuşuna basılır. Programın tanımadığı bir komut 
yazılırsa veya parametreler komuta uygun değilse ya da komut uygulanamıyorsa ekrana 
ilgili hata kodu ve açıklaması gelir. Bazı hata kodları listede yer almamaktadır. Eğer 
listede olmayan bir hata oluşursa 000 No'lu hata mesajı ekrana gelir. 
 
Program çalıştırılırken(DO komutu) hata oluşuyor ise hatanın nerede oluştuğunu bulmak 
için, 
 
   SET ECHO ON  ve 
   SET STEP ON 
 
komutları birlikte kullanılarak programın adım adım çalışması sağlanabilir. Hata 
kodlarının listesi "dosya.hta" dosyasında bulunur, bu dosyanın içindeki bilgiler sadece 
okunmalı, dosyaya herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamalıdır. 
 
Programda daha önce yazılmış 30 komut hafızaya alınır. Önceden yazılmış komutlardan 
herhangi bir tanesi ekrana geri çağrılmak istendiği zaman üst ok tuşuna(veya alt ok 
tuşuna) basılması yeterli olacaktır. Boş komutlar hafızaya alınmaz. 
 
Kullanılacak komutlar ekran kısıtlamalarından dolayı 78 karakteri geçmemelidir. Ekran 
boyu aşıldığında otomatik olarak bir alt satıra geçilir. Bu genişlik “DO” komutu ile çalışan 
programlarda 150 karakterdir. Dosyada daha uzun bir satır gelirse 150 karakterden 
başlayarak ilgili karakterler atlanır, yeni satıra geçilmez. 
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Bir komut yazılırken araya birşeyler yazılmak istenirse INSERT tuşuna basılır, bu 
durumda girilen karakterler kendi sağ taraflarındaki karakterleri ileri iterek araya girer. 
Tekrar INSERT tuşuna basılana kadar bu durum devam eder. Bunun haricindeki 
edit(düzeltme) işlemleri standart ETA edit işlemleri ile aynıdır(Alt U, Alt X, Alt Z, Alt Y, Sol 
Ok, Sağ Ok, Backspace vs.), ancak DBASEIII’de bulunan HOME, END gibi tuşlar bu 
programda çalışmaz. 
 
 
DY.1.  Fonksiyon Tuşları  
 
Fonksiyon tuşlarından bazıları önceden programlanmıştır. Bu tuşlardan herhangi birine 
basılırsa ilgili komut otomatik olarak yazılır ve ENTER tuşuna basılır. Bunların listesi 
aşağıda verilmiştir. 
 
   F2 - "list" 
   F4 - "set print on/off" 
   F5 - "display structure" 
 
Bu komutların nasıl çalıştığı ileri bölümlerde verilmiştir. Bunun haricinde bazı fonksiyon 
tuşları kendiliğinden bir takım işlemler yapar. Bu tuşlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
   F1                        - Yardım 
   Shift F1                  - Büyük Yardım 
   Shift F4                  - Yazıcı seçimi 
   F8 veya Shift F8          - Detay bilgi 
   F9 veya Shift F9          - Yardımcı işlemler 
   F10/ Shift F10/ Alt F10   - Çıkış 
 
Diğer ETA programlarında bulunan makrolar bu programda da kullanılabilir(Bkz. ORTAK 
TANIMLAR). 
 
 

DY.2.  Değişkenler 
 
Program boyunca çeşitli işlemler yapabilmek amacıyla muhtelif değişkenleri 
kullanabilirsiniz. Bu değişkenler 1-6 karakter boyu arasında olmalı ve ilk karakter mutlaka 
alfabetik olmalıdır. Değişken isimlerinde Türkçe harf bulunmamalıdır. Değişken boyu 
daha uzun olursa 6 karaktere indirilir. 
 
Değişken tanımlarında küçük/büyük harf ayrımı vardır, yani AB, Ab, aB, ab ayrı 
değişkenlerdir. Bu değişkenler birbirlerinin yerine kullanılamaz. ETA:DOSYA 
programında iki ayrı tipte, toplam 64 adet değişken kullanılabilir. Bunlar 1:Rakamsal, 
2:Karakter tipleridir. Rakamsal değişkenler nümerik(sayısal) bilgi depolaması yaparlar. 
Bu bilgi herhangi bir rakam olabilir. Herhangi bir alt veya üst limit yoktur. Ekrana basma 
esnasında belirli formatlara uyma zorunluluğundan dolayı sadece görüntü olarak bilgi 
kayıpları olabilir. Karakter değişkenler yanyana harflerden oluşan dizileri depolayabilirler. 
Bu bilgilerde toplam genişlik 78 karakteri geçmemelidir, eğer geçerse hata oluşur. 
Değişkenlere değer atamaları aşağıdaki gibi yapılır. 
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DY.2.1. Doğrudan Eşitleme 
 
Bu yöntemde daha önceden tanımlanmış veya tanımlanmamış bir değişken yazılır, 
yanına eşittir koyduktan sonra değişkenin değeri girilir. Karakter değişkenler 
tanımlanırken stringler ("), (veya), (') karakteri ile başlar, aynı karakter ile biter. 
 
Örnek1:    a=3999 
Örnek2:    b="ahmet" 
Örnek3:   AB='lale' 
Örnek4: HATA=2*(a-1) 
 
Yukarıdaki örnek1 de “a” nümerik değişkenine 3999 rakamı atanır. Sonraki iki örnek b ve 
AB değişkenlerine sırasıyla ahmet ve lale değerleri atanır. Örnek4 de ise HATA 
değişkenine 2*(a-1) değeri atanır. Son örnekten de açıkça görüldüğü gibi nümerik 
değişken atamaları sırasında her türlü matematiksel işlemler kullanılabilir. Bu işlemler 
sırasında (), +, -, *, /, her türlü diğer değişkenler, USE komutuyla açılmış olan dosyaya 
ait nümerik değişken isimler ve ileride açıklanacak olan nümerik fonksiyonlar  
kullanılabilir. Bu değişkenler içiçe de kullanılabilir. 
 
Nümerik işlemler sırasında, mantıksal deyimler veya karakter değişkenler kullanılırsa 
hata oluşur. Karakter değişken tanımlarında ise kesinlikle matematiksel işlemler 
kullanılmamalıdır. Stringler(karakterler) birbirleri ile toplanamaz, eğer iki string birbirine 
eklenecek ise "ADDSTR" fonksiyonu kullanılmalıdır. 
 
 
DY.2.2. Ekrandan Okuma 
 
ACCEPT, INPUT veya WAIT komutları yardımı ile ekrandan doğrudan değer almak 
mümkündür. Bu yöntemde madde 1 de belirtilen her türlü kısıtlama ve açıklama 
geçerlidir. 
 
 
DY.2.3. Komut Uygulayarak Değer Atama 
 
COUNT, SUM ve AVERAGE gibi komutlarla da nümerik değişkenlere atama yapılabilir. 
 
Değişken işlemleri sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 
 - Bir değişkenin tipi sonradan değiştirilebilir. 
 - Değişken adları dosyadan gelen saha adları ile veya sabit fonksiyon adları ile aynı 
olmamalıdır. 
 - ETA:DOSYALAR programında tarihsel işlemler için özel bir tip tanımlanmamıştır. Buna 
karşılık eğer bir string değişkeninin şekli "GG/AA/YYYY" formunda ise tarihsel işlemlere 
sokulabilir. Bu formda olmayan bir değişken tarihsel işlemlere sokulduğu anda hata 
oluşur. 
 - Bu programda kullanılan değişkenler tüm “DO” programlarında ve alt programlarında 
görülebilecek şekilde bulunurlar. Yani herhangi bir yerde bir değişken tanımlanıyor ise bu 
değişken program boyunca geçerliliğini korur. 
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DY.3.  Ekranda Kullanılan Komutlar  
 
Program boyunca kullanılabilecek komutlar ve bunların yanında bulunması gereken 
parametreler aşağıda belirtilmiştir. Komutlar ve parametreleri birbirlerinden bir veya daha 
fazla boşluk ile ayrılmışlardır. Bir satırdaki toplam parametre sayısı 10 dan fazla 
olmamalıdır. 
 
 
DY.3.1. Ekrana Basma 
 
? x1,x2,x3...xn 
 
? komutu ile x1,...xn değişkenleri ekranda imleçin bulunduğu yerden başlayarak ekrana 
basılır. Yazma esnasında ekranın sonuna gelinirse bir alt satıra geçilir. En alt satırda 
bulunuluyor ise bütün ekran bir sıra yukarı kayar ve satır konumu korunur. Nümerik 
değişkenler NUMBERS , DECIMALS ve NUMBERTYPE değişkenleri tarafından belirtilen 
formatta basılır. Değişkenler arasında “,” varsa iki değişken birbirlerinden bir boşluk ile 
ayrılır, “;” varsa bu boşluk olmaz. Parametrenin en sonunda bu iki karakter harici bir şey 
varsa satırbaşı yapılır. 
 
Örnek1; ? "abc","def";"ghi"      komutu ekrana, 
           abc defghi            şeklinde basılır. 
 
Ayrıca PRINT komutu da tamamen ? komutu ile aynı işlevi görür. 
 
 
DY.3.2. Ekranı Temizleme 
 
CLEAR ve CLS komutları ekranı temizler ve imleci sol üst köşeye koyar. 
 
 
DY.3.3. Satır Silme 
 
CLL x 
CLL komutuyla x satırı silinir. Đmlecin yeri değişmez. 
 
 
DY.3.4. Blok Silme 
 
CLB x1,y1,x2,y2 
CLB komutu ile aşağıda x, y değişkenleri ile belirtilen ekran parçası silinir. 
 
x1:Sol üst köşe sıra 
y1:Sol üst köşe kolon 
x2:Sağ alt köşe sıra 
y2:Sağ alt köşe kolon 
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DY.3.5. Đmleç Yerleştirme  
 
@ x,y 
Işıklı imleç @ komutuyla x ve y ile belirlenen noktaya götürülür. LOCATE komutu da 
tamamen @ komutu ile aynı işlevi görür. Ekranın sol üst köşesi 1,1 olarak değerlendirilir. 
Yatay sıra x koordinatı, düşey sıra ise y koordinatıdır. 
 
 
DY.3.6. Dizin Listeleme 
 
DIR komutu S stringi ile belirlenen hard disk bölümünde bulunan dosyaları listeler. S 
stringi bir PATH belirtir, eğer bu path belirtilmezse data dosyalarının bulunduğu bölüm 
listelenir. Listeleme esnasında SET ESCAPE ON/OFF komutunun durumuna göre liste 
yarıda kesilebilir. Bu komut çalışılan bölüm üzerinde geçici bir dosya açabilir, işlem 
sonunda dosya kendiliğinden silinir. 
 
 

DY.3.7. Açıklama Satırı 
 
&& ve REM komutları sadece açıklama amacıyla bulunması gereken bilgileri içerir. Bu 
satırda bulunan açıklamalar hiçbir işleme girmez. 
 
 
DY.3.8. Programdan Çıkış 
 
QUIT komutu programda normal bir şekilde işletim sistemine dönmeye yarar. F10 tuşu 
ile aynı işlevi görür. 
 
 
DY.3.9. Bir Değişkene Değer Atama 
 
ACCEPT ve INPUT komutlarıyla bir değişkene ekrandan giriş yapılarak değer atanabilir. 
Đmleç her nerede ise oraya “s” stringi basılır. Bulunulan pozisyon ile ekran sonu 
arasındaki alana değer girilerek enter tuşuna basılır. Değişken ismi ve alabileceği 
değerler daha önce değişkenler bölümünde açıklanan kurallara uymak zorundadır. “s” 
stringi olarak değişken de kullanılabilir. 
 
Örnek: ACCEPT "Liste tarihini giriniz:" TO TARIH şeklinde bir komut verilirse imlecin 
bulunduğu yere açıklama yazılır ve ekrandan tarih alınır. 
 
Liste tarihini giriniz:_______________________________ 
 
WAIT s TO d 
Bu komut ACCEPT/INPUT komutuna çok benzer, tek farkı ekrandan girdi alırken enter 
tuşuna basılmayı beklemeden ilk tuşu tek karakterli bir string olarak D değişkenine atar. 
Bu komutla nümerik(sayısal) değişkenler işleme sokulamaz. WAIT komutu herhangi bir 
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parametre olmadan kullanılırsa sadece herhangi bir tuşa basılmasını bekler, değişkene 
değer atama işlemi yapılmaz. 
 
 
DY.3.10. Dosya Açma 
 
USE DOSYAISMI [INDEX INDEXISMI] 
Bu komut belirtilen dosyanın kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla dosya açılması 
işleminde kullanılır. Bu esnada daha önce açılmış bir dosya varsa o dosya kendiliğinden 
kapanır. Dosya dataların bulunduğu yerde bulunamazsa SET DEFAULT TO S veya SET 
PATH TO S komutları ile tanımlanan bölümler kontrol edilir ve dosya bu bölümlerde 
açılmaya çalışılır. Dosya eğer indeksli olarak açılacaksa komutun sonuna INDEX 
INDEXISMI ilave edilir. ETA:DOSYA programı şimdilik ağırlıklı olarak ETA data dosyaları 
üzerinde çalışacak şekilde hazırlandığından bu komut ETA dosyalarına özgü bir takım 
değişiklikler içerir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
 - Dosya isminin uzantısı belirtilmezse “.dat” alınır. 
 - Đndeks isminin uzantısı belirtilmezse “.ind” alınır. 
 - Data dosyalarının başında sahaları belirten bir bölüm olmadığı için bu bilgiler sonu 
“.str” ile biten bir dosyada saklanır, bu dosya ETA tarafından hazırlanmış olup içindeki 
bilgilerin bilinçsiz olarak değiştirilmesi bir takım beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. 
 - Muhasebe fiş dosyalarından herhangi bir tanesi açıldığında dosya ismi uzantısı “.idx” 
olur. Fiş kalemlerinin olduğu dosya ismi uzantısı ise “.dat” olur. 
 - Dosyaların 0 nolu kayıtları dahili işlemler için kullanılır. Đlk kayıt olarak genelde 1 
kullanılır. Bazı dosyalarda bu rakam değişik olabilir. (Bordroda 2) 
 - ETA dosyalarına özgü bir uygulama olarak, eğer silinmiş bir kayıtla karşılaşılırsa bazı 
sahalar bozuk olarak gelebilir. Bu sebeple indekssiz işlem yapılırken silinmiş kayıtların 
üzerinden atlanmalıdır. LIST, COUNT gibi komutlar bu işlemi kendiliğinden yapar. 
 - STR dosyası olmayan bir dosya açıldığı zaman kayıt boyu, kayıt sayısı, saha kodları 
gibi parametreler tanımsız olur, bu durumda sadece mutlak değer okumaları yapılabilir. 
READS/ READT/ READI/ READL/READD fonksiyonları bu işte kullanılabilir. 
 
 
DY.3.11. Kayıt Atlatma  
 
SKIP d 
SKIP komutu dosya kayıt göstergesini bir değişken ile belirtilen kayıt sayısı kadar ileri 
veya geri alır. Dosya eğer indeksli ise indeks kayıtları esas  alınır. Đşlem sırasında dosya 
sonu veya başına rastlanırsa atlama işlemi durur. Dosya sonu veya başında iken ileri 
veya geri gitme işlemi yapılamaz. Değişkene değer verilmezse, 1 olarak kabul edilir ve 
bir sonraki kayda geçilir. Đndexli bir dosyada çalışırken üzerinde bulunulan kayıt 
silinmişse bu fonksiyon kullanılamaz. GOTO komutu ile kayıt nosu değiştirilmelidir. 
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DY.3.12. Belirtilen Kayda Gitme  
 
GOTO d 
GOTO ve GO komutları dosya kayıt göstergesini D değişkeni ile belirtilen kayıt sayısına 
direkt olarak gönderir. Dosya indeksli olsa bile D değişkeni data kayıt numarasını 
gösterir, indeks üzerinden işlem yapılmaz. D değişkeni yerine TOP veya BOTTOM 
kelimeleri kullanılırsa dosya başı veya dosya sonuna gidilir(Đndeksli dosyalarda indeks 
dosyası üzerinden). 
 
 
DY.3.13. Çalışma Sahası Seçme 
 
SELECT d 
SELECT komutu çalışma sahasını seçer. Çalışma sahası aynı anda birden fazla 
dosyayla işlem yapmakta kullanılır. D ile belirtilen değişken 1 ila 10 arasında bir değer 
taşımalıdır. Her çalışma sahasında aynı anda bir data ve bir indeks dosyası bulunabilir. 
Herhangi bir saha seçildiğinde o sahada daha önce hangi konumda kalınmış ise aynı 
konuma geri dönülür. Programa ilk girildiğinde 1 nolu çalışma sahası işleme girer. 
 
 
DY.3.14. Program Çalıştırma  
 
DO PROGNAME 
Bu komut, adı verilen program dosyasında bulunan komutlar dizisini ardarda çalıştırır. 
Dosya ismi uzantısı verilmezse “.prg” alınır. Dosyalarda herbir satırın genişliği en fazla 
150 karakter olabilir, sonrası ihmal edilir. Toplam satır sayısı bilgisayarda kullanılabilecek 
hafızaya bağlı olmak kaydı ile en fazla 400 satır olabilir. Bir program çalışırken başka bir 
program alt program olarak çağırılabilir. Alt program normal olarak en son satıra gelindiği 
zaman veya herhangi bir satırda END komutu ile karşılaşıldığı takdirde sona erer ve üst 
programda kalınan yerden devam edilir. Aynı anda çalışan programların toplam satır 
sayısı yukarıda belirtilen limiti geçemez. 
 
Program çalışırken geçerli olan özel komut ve kavramlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
- IF/ELSE/ENDIF KOMUTU 
Bu komutla eğer verilen mantık cümlesi TRUE ise(veya 0 harici) ilk bölüm komutlar, 
FALSE ise(veya 0) ikinci bölüm komutlar yerine getirilir. ELSE satırı ihmal edilebilir, bu 
takdirde sadece ilk bölüm işleme girer. 
 
  Örnek1:  a=D 
        if a=10 
           b=1 
             else 
           b=0 
        endif 
 
Bu örnekte a değişkeninin değerine bağlı olarak b değişkeninin değeri belirlenmektedir; 
a=10 ise b=1 olur, aksi halde b=0 olur. 
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  Örnek2:  a=D 
             if a=10 
                 b=1 
             endif 
 
Bu örnekte else komutu kaldırılmıştır, a’nın değeri 10 harici ise b’nin değeri 
tanımsız(veya önceki tanım) olur. 
 
- DO WHILE/ENDDO KOMUTU 
Bu komutla eğer verilen mantık cümlesi TRUE ise(veya 0 harici) aradaki bölüm komutları 
yerine getirilir. Aradaki komutlardan LOOP komutu döngünün başına dönüşü sağlar, 
EXIT ise döngüyü kırar. 
 
 
  Örnek1:  a=1 
        do while a<=10 
           ? a,a*a 
           a=a+1 
        enddo 
 
Bu örnekte ekrana 1-10 arası rakamların kendileri ve kareleri basılır. a değişkeni 10'u 
geçtiği zaman mantık cümlesi FALSE verdiği için döngü sona erer. 
 
  Örnek2:  a=1 
        do while 
           ? a,a*a 
        if a=10 
           exit 
        endif 
           a=a+1 
        enddo 
 
Bu örnek de aynı işlemi yapar. Mantık cümlesi olmadığı için döngü sonsuza kadar 
devam eder, fakat a 10 değerine ulaştığı zaman exit komutu döngüyü kırar. 
 
 
DY.3.15. Harici Program Çalıştırma  
 
RUN PROGRAM 
Bu komut geçici olarak işletim sistemine dönüş yaparak PROGRAM ile belirtilen komutu 
yerine getirir. Program bittiğinde kalınan yere geri dönülür. PROGRAM olarak 
COMMAND kullanılırsa işletim sistemine geçilir, bu takdirde ardarda komutlar verilebilir, 
programa geri dönmek için EXIT komutu kullanılmalıdır. Bu komutu yerine getirebilmek 
için yeterli miktarda hafıza bulunmalıdır. 
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DY.3.16. Parametreleri On/Off Konumuna Set Etme 
 
SET PARAMETRE ON/OFF 
Bu komutla bir takım program değişkenleri ON veya OFF konumuna geçirilir. Đşlem 
olarak ON, OFF veya ON/OFF kullanılabilir. 
 
   ON      Parametreyi set yapar 
   OFF     Parametreyi reset yapar 
   ON/OFF  Parametre ON ise OFF yapar, OFF ise ON yapar. 
 
Parametreler ve kullanımları aşağıda belirtilmiştir. 
 
- ALTERNATE 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman ekrana çıkan her türlü bilginin SET 
ALTERNATE TO DOSYAĐSMĐ ile belirtilen dosyaya da aynı anda yazılmasını sağlar. 
Alternate dosyası açılmamışsa hata oluşur. LOCATE komutu bu işlem sırasında 
görülmediği için, ekrana locate yapan programların dosya çıktıları düzensiz olabilir. 
DEFAULT:OFF 
 
- ECHO 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman DO PROGRAM komutu ile bir program 
çalışırken komut satırlarının da ekrana basılmasını sağlar. STEP komutu ile beraber 
program analizlerinde işe yarar. DEFAULT:OFF 
 
- HEADINGS 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman LIST ve DISPLAY komutlarında saha 
başlıklarının en tepeye yazılmasını sağlar. DEFAULT:ON 
 
- PRINT 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman geçerli olan yazıcı tanım dosyası açılır ve 
ekrana çıkan bilgilerin bir kopyası bu dosyaya da yazılır. Bu komutun ALTERNATE 
komutundan farkı OFF konumuna geçildiği zaman dosya kapanır. Bilhassa yazıcıya liste 
almak için kullanılır. DEFAULT:OFF 
 
- STEP 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman her komut bitiminde yeni komuta 
geçmeden önce herhangi bir tuşa basılması gerekir. ECHO komutu ile beraber program 
analizlerinde işe yarar. DEFAULT:OFF 
 
- ESCAPE 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman, liste dökümü veya program icrası 
sırasında ESCAPE tuşuna basılırsa işlem kesilir. DEFAULT:ON 
 
- BELL 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman hatalı bir işlem sonucunda düdük çalar, 
yoksa çalmaz. DEFAULT:ON (veya OFF) 
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- KBSTATUS 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman ekranın 24.satırına CAPS/NUM/SCROLL 
LOCK tuşlarının statüsünü basar. Basma işlemi görüntü problemleri oluşturduğu zaman 
OFF konumuna getirilebilir. DEFAULT:ON(veya OFF) 
 
- RECNO 
Bu parametre ON konumunda olduğu zaman LIST ve DISPLAY komutlarında en sol 
kolona kayıt numaralarının yazılması sağlanır, OFF konumunda kayıt noları yazılmaz. 
DEFAULT:ON 
 
 
DY.3.17. Parametreleri Tanımlama 
 
SET PARAMETRE TO TANIM 
Bu komutla bir takım program değişkenleri doğrudan tanımlanır. Parametreler ve 
tanımlanışları aşağıda belirtilmiştir. 
 
- PRNTYPE 
Bu parametre SET PRINTER ON komutu verildiği zaman hangi dosyanın açılacağını 
belirler. TANIM 0 ile 10 arasında olmalıdır. Değerler herhangi bir  programın SERVĐS 
bölümünde yazıcı tanımlarından belirlenebilir. 
 
   SET PRNTYPE TO 0     'default yazıcı tanımını seçer 
   SET PRNTYPE TO 3     '3 nolu yazıcı tanımını seçer 
   DEFAULT:0 
 
- ALTERNATE 
Bu parametre SET ALTERNATE ON konumunda kullanılacak dosyayı belirler. SET 
ALTERNATE TO X.TXT çıktıların “x.txt” dosyasına olmasını sağlar. 
   SET ALTERNATE TO     x.txt dosyasını kapatır. 
   DEFAULT:N/A 
 
- NUMBERS 
Bu parametre nümerik sayıların ekrana basılma sırasında toplam genişliğini belirler. 
 
     SET NUMBERS TO 12 
            ? 122 
                   122 
     SET NUMBERS TO  4 
            ? 122 
              122 
            DEFAULT:12 
 
- DECIMALS 
Bu parametre nümerik sayıların noktadan sonraki hane sayısını belirler. 
 
        SET NUMBERS TO 10 
        SET DECIMALS TO 4 
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            ? 7/4 
                   1.7500 
        SET DECIMALS TO 1 
            ? 7/4 
                      1.8 
        SET DECIMALS TO 0 
            ? 7/4 
                        2 
        DEFAULT:0 
 
- COLOR 
Bu parametre takip eden her türlü komut ve çıktının belirtilen renkte basılmasını sağlar. 
CLS komutu rengi normale çevirir(7) 
 
   SET COLOR TO 1    'ekrana çıktılar altı çizgili(veya mavi) olur.' 
   DEFAULT:7 
 
- DEFAULT 
Bu parametre, dosya açılırken aranılan dosya data dosyalarının olduğu yerde(şirket alt 
bölümü) bulunamazsa bakılacak bölümü belirler. Bilhassa DO komutu ile çalıştırılacak 
program şirkete özgü değil de ortak ise aynı dosyayı kullanmaya yarar. 
 
   SET DEFAULT TO C:\ETA7\PRG\ 
   DEFAULT:DATA DOSYALARI 
 
- PATH 
Bu parametre, dosya açılırken aranılan dosya data dosyalarının olduğu yerde(şirket alt 
bölümü) ve DEFAULT parametresi ile belirtilen yerde bulunamazsa bakılacak bölümü 
belirler. 
 
   SET PATH TO C:\ETA7\PRG2\ 
   DEFAULT:. 
 
- SIRKET 
Bu parametre ana menüye dönmeden şirket değiştirmeye yarar. 
   SET SIRKET TO GAMA 
   DEFAULT:DEFAULT ŞĐRKET 
 
- INDEX 
Bu parametre indeks dosyası açmaya yarar. Daha önceden data dosyası açılmış 
olmalıdır. Açık bir indeks dosyası varsa bu işlem sırasında kapanır. 
 
   SET INDEX TO STOK  'stok.ind dosyası devreye girer.' 
   DEFAULT:N/A 
 
- FIELDS 
Bu parametre list ve display komutlarının icrası sırasında herhangi bir parametre 
belirtilmezse kullanılacak default parametreyi belirler. Dosyalar ilk açıldığı zaman her 
program için farklı olacak şekilde bu tanımlama kendiliğinden yapılır. 
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   USE STOK               'dosyayı açar' 
   DISPLAY                          'stokkodu-stokcinsi-birim-bakiye 
                                     basılır' 
   SET FIELDS TO stokkodu,ozelkod1  'tanımı değiştirir' 
   DISPLAY                          'stokkodu-ozelkod1 basılır' 
 
- NUMBERTYPE 
Bu parametre nümerik sayıların ekrana basılma sırasındaki formatını  belirler. 
 
   SET NUMBERTYPE TO 0  (Rakamlar bitişik) 
          ? 1200.5 
            1200.500 
   SET NUMBERTYPE TO 1  (Noktadan önceki rakamlar 3’erli gruplanmış) 
          ? 1200.5 
            1 200.500 
   SET NUMBERTYPE TO 2  (Noktadan önceki rakamlar 3’erli 
                         gruplanmış)(1 ile aynı) 
          ? 1200.5 
            1 200.500 
   SET NUMBERTYPE TO 2  (Baştaki boşluklar 0 ile doldurulmuş) 
          ? 1200.5 
            00001200.500 
   DEFAULT:0 
 
 
DY.3.18. Yardım Alma  
 
HELP komutu Shift-F1 ile aynı görevi yapar, ekrana büyük yardım gelir. 
 
 
DY.3.19. Bekleme 
 
PAUSE d 
Program çalışırken d saniye kadar çalışmaya ara verilir. 
 
 
DY.3.20. Liste Alma 
 
LIST [F1,...Fn] [FOR m] 
Açık olan bir dosya üzerinde silinmemiş ve M mantıksal teste uyan bütün kayıtlarda 
F1,..,Fn sahaları altalta listelenir. Eğer saha aralığı( F1,..,Fn ) verilmezse default sahalar 
alınır ki bu sahalar da SET FIELDS TO ... komutu ile belirlenebilir. FOR m mantıksal test 
parametresi verilmezse tüm kayıtlar alınır. Liste başına SET HEADINGS ON/OFF 
komutunun geçerli olduğu konuma göre saha başlık adları basılır veya basılmaz. Kayıt 
nolarının basılıp basılmayacağı ise SET RECNO ON/OFF komutu ile belirlenir. Liste 
sırasında ESCAPE tuşuna basılarak liste yarıda kesilebilir. 
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DY.3.21. Dosya Kapama 
 
CLOSE P 
P parametresi ile belirlenen ve açık olan dosyaları kapatır. 
 
CLOSE INDEX 
Üzerinde bulunulan çalışma sahasındaki indeks dosyası kapatılır. Çalışmalara indekssiz 
devam edilir. 
 
CLOSE DATA 
Üzerinde bulunulan çalışma sahasındaki data dosyası kapatılır. Data dosyası ile beraber 
indeks dosyası da otomatik olarak kapatılır. 
 
CLOSE ALL 
Bütün çalışılan sahalardaki data ve indeks dosyaları kapatılır. 
 
CLOSE ALTERNATE 
SET ALTERNATE TO DOSYAĐSMĐ ile açılmış bulunan dosya kapatılır. 
 
 

DY.3.22. Program Edıt Etme 
 
MODIFY COMMAND [PROGRAM] 
PROGRAM.PRG isimli dosya not sayfasına edit yapmak için alınır. Dosya ismi daha 
sonra kayıt sırasında da verilebilir. Dosya uzantısı verilmezse “.prg” kullanılır. 
 
 
DY.3.23. Kayıt Sayısını Sayma 
 
COUNT TO d [FOR m] 
Açık olan data dosyası üzerindeki tüm kayıtlar(veya M mantıksal testine uyan tüm 
kayıtlar) sayılır, toplam değer D değişkenine atanır. 
 
 

DY.3.24. Belirlenen Sahaların Toplamlarını Alma 
 
SUM F1,,,FN TO D1,,,DN [FOR M]z 
Açık olan data dosyası üzerindeki tüm kayıtlar(veya M mantıksal testine uyan tüm 
kayıtlar) gözden geçirilir. F1-FN sahalarının değerleri toplanır ve D1-DN değişkenlerine 
atanır. Değişken sayısı saha sayısına eşit olmalıdır. 
 
 
DY.3.25. Belirlenen Sahaların Ortalamalarını Alma 
 
AVERAGE F1,,,FN TO D1,,,DN [FOR M] 
SUM komutuna benzer şekilde çalışır. Tek farkı sonuçta bulunan toplam değerlerin kayıt 
sayısına bölünerek ortalama değerlere ulaşılmasıdır. 
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DY.3.26. Kaydı Görüntüleme 
 
DISPLAY [F1,,,FN] 
Üzerinde bulunulan kayda ait F1,..,FN sahaları listelenir. Eğer saha aralığı( F1,..,FN ) 
verilmezse default sahalar alınır ki bu sahalar da SET FIELDS TO ... komutu ile 
belirlenebilir. Liste başına SET HEADINGS ON/OFF komutunun geçerli olduğu konuma 
göre saha başlık adları basılır veya basılmaz. Kayıt nosunun basılıp basılmayacağı ise 
SET RECNO ON/OFF komutu ile belirlenir. 
 
 
DY.3.27. N Parametresini Belirtilen Değişkenlere Toptan Atama 
 
STORE N TO D1,,,DN 
N parametresi(nümerik veya karakter dizisi olabilir) D1,,,DN arası değişkenlere atanır. 
Herhangi bir değişken tanımlı değilse tanımlanır. 
 
 

DY.3.28. Değişken Sıfırlama 
 
RELEASE D1,,,DN/ALL 
D1,,DN değişkenleri  tanımsız hale getirilir. D1,,DN yerine ALL kullanılırsa bütün 
değişkenler sıfırlanır. 
 
 
DY.3.29. Đndeksli Dosyalarda Đstenen Koda/Tarihe Çabuk 

Ulaşım 
 
SEEK KOD/TAR ĐH 
Đndex açılmış durumda iken istenen bir koda/tarihe ulaşılmak istendiği zaman bu komut 
kullanılır. Hangi dosyalarda kod veya tarih kullanılacağı aşağıda belirtilmiştir. 
 
KOD   : Stok, cari, hesplan, imalat, bordro, kartotex. 
 
TARĐH : Shareket, chareket, ftr, fiş(idx), cek, senet, irs, isletme. fhareket, ihareket ve 
fiş(dat) dosyaları indeksli olarak kullanılamaz. 
 
 
DY.4.  Hazır Fonksiyonlar ve Kullanılışları  
 
ETA:DOSYALAR modülünde kullanılan fonksiyonların kullanılış ve açıklamaları aşağıda 
verilmiştir. Đçiçe fonksiyonlar kullanılabilir. Rakam olması gereken yerde string olursa 
veya tam tersi bir durumda program hata verir. Fonksiyon içine giren değerlerde kontrol 
yoktur. Kontrol kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Aşağıdaki açıklamalarda, 
 
 N1,N2... parametreleri rakamsal değişkenleri, 
          (Örnek:234.65) 
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 S1,S2... parametreleri karakter değişkenleri, 
          (Örnek:"ASD33f") 
 
 T1,T2... parametreleri tarih değişkenleri belirtir. 
          (Örnek:"05/06/1997") 
 
FIELD(N1) : VER ĐLEN NUMARAYA A ĐT SAHA ADINI BULMA (S) 
Kullanılmakta olan data dosyasındaki N1 nolu değişkenin saha adını verir. Rakamsal 
değişkenlerde saha genişliği SET NUMERICS TO XX ile belirlenen genişlik kadar olur. 
Karakter değişkenlerde ise genişlik “data.str” dosyasında belirtildiği kadardır. Saha adı 
verilen genişliğe ortalanarak yazılır, genişlik saha adından kısa ise genişlik arttırılır(Eğer 
genişlik arttırılmayacak ise SUBSTR fonksiyonu kullanılmalıdır). Data dosyası açık 
değilse hata oluşur. 
 
Örnek: PRINT FIELD(12) 
       >  AMBMIKTARI  < 
 
RECCOUNT() : DATA DOSYASINDAK Đ KAYIT SAYISI (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasındaki data kayıt sayısını verir. Data dosyasındaki toplam 
kayıt sayısı ele alınır(Đlk kayıt ve silinmiş kayıtlar dahil). Data dosyası açık değilse hata 
oluşur. 
 
Örnek: PRINT RECCOUNT() 
       >  153.000  < 
 
RECNO() : DATA DOSYASI ÜZER ĐNDE BULUNULAN KAYIT NO (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasındaki geçerli kayıt sayısını verir. Data dosyası açık 
değilse hata oluşur. 
 
Örnek: PRINT RECNO() 
       >  44.000  < 
 
RECSIZE() : DATA DOSYASINDA KAYIT GEN ĐŞLĐĞĐ (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasındaki her bir kaydın(record) genişliğini verir. Data 
dosyası açık değilse hata oluşur. 
 
Örnek: PRINT RECSIZE() 
       >  600.000  < 
 
DAY(T1) : TAR ĐHTEN GÜN BULMA (N) 
Verilen bir tarihten ("GG/AA/YYYY" formunda) günü çeker. 
 
Örnek: PRINT DAY("05/06/1997") 
       >  5.000  < 
 
MONTH(T1) : TAR ĐHTEN AY BULMA (N) 
Verilen bir tarihten ("GG/AA/YYYY" formunda) ayı çeker. 
 
Örnek: PRINT MONTH("05/06/1997") 
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       >  6.000  < 
 
YEAR(T1) : TAR ĐHTEN YIL BULMA (N) 
Verilen bir tarihten ("GG/AA/YYYY" formunda) yılı çeker. 
 
Örnek: PRINT YEAR("05/06/1997") 
              >  1997.000  < 
 
DATE() : DOS TAR ĐHĐNĐ BULMA (T) 
Bilgisayardaki dos tarihini bulur. 
 
Örnek: PRINT DATE() 
       >  05/06/1997  < 
 
CDOW(T1) : TAR ĐHE AĐT GÜNÜ BULMA (S) 
Verilen bir tarihten ("GG/AA/YYYY" formunda) günü çeker; Bu günün haftanın hangi 
günü olduğunu yazıyla verir. 
 
Örnek: PRINT CDOW("06/05/1997") 
       >  Salı  < 
 
CMONTH(T1) : TAR ĐHE AĐT AYI BULMA (S) 
Verilen bir tarihten ("GG/AA/YYYY" formunda) ayı çeker; Bu ayın yılın hangi ayı 
olduğunu yazıyla verir. 
 
Örnek: PRINT CMONTH("05/06/1997") 
       >  Haziran  < 
 
DIFFDATE(T1,T2) : ĐKĐ TARĐH ARASINDAKĐ FARK GÜNÜ BULMA (N) Verilen iki tarih 
("GG/AA/YYYY" formunda) arasındaki gün farkını bulur. (T2-T1) 
 
Örnek: PRINT DIFFDATE("05/06/1997","05/07/1997") 
       >  30.000  < 
 
ABS(N1) : MUTLAK DE ĞER (N) 
Verilen bir değerin (N1) mutlak değerini bulur. 
 
Örnek: PRINT ABS(-2300),ABS(3+5) 
       >  2300.000   8.000  < 
 
INT(N1) : INTEGER KISMI AYIRMA (N) 
Verilen bir değerin (N1) küsüratını atar. (Yuvarlama yapmaz) 
 
Örnek: PRINT INT(32.3),INT(67.6) 
       >  32.000   67.000  < 
 
MOD(N1,N2) : KALANI BULMA (N) 
Verilen bir değerin (N1) başka bir değere bölünce (N2) kalanı bulur. N2 sıfırsa hata 
oluşur. 
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Örnek: PRINT MOD(32,3) 
       >  2.000  < 
 
MAX(N1,N2) : MAKSIMUMU BULMA (N) 
Verilen iki değer içinde daha büyük olanı bulur. 
 
Örnek: PRINT MAX(32,3),MAX(4,5) 
       >  32.000   5.000  < 
 
MIN(N1,N2) : MINIMUMU BULMA (N) 
Verilen iki değer içinde daha büyük olanı bulur. 
 
Örnek: PRINT MIN(32,3),MIN(4,5) 
       >  3.000   4.000  < 
 
ROUND(N1,N2) : YUVARLAMA (N) 
Verilen bir değeri (N1) verilen bir haneye (N2) yuvarlar. 
 
Örnek: PRINT ROUND(32.123456,2),MIN(44.567,1) 
       >  32.120   44.600  < 
 
STR(N1,N2,N3) : STRING OLUŞTURMA (S) 
Verilen bir değeri (N1) verilen toplam boy (N2) ve küsurat (N3) olacak şekilde karakter 
haline çevirir. 
 
Örnek: PRINT STR(172.445918,14,5) 
       >  172.44592  < 
 
VAL(S1) : STRING ĐN DEĞERĐNĐ BULMA (N) 
Verilen bir karakter dizisinin (S1) rakamsal karşılığını bulur. 
 
Örnek: PRINT VAL("175.72"),VAL("34A435"),VAL("17,2") 
       >  175.720   34.000   172.000  < 
 
ASC(S1) : STRING ĐN ĐLK KARAKTER ĐNĐN DEĞERĐNĐ BULMA (N) 
Verilen bir karakter dizisinin (S1) en başındaki karakterinin rakamsal karşılığını bulur. 
 
Örnek: PRINT ASC("A17"),ASC("0011") 
       >  65.000   48.000  < 
 
CHR(N1) : VERĐLEN B ĐR RAKAMI KARAKTERE ÇEV ĐRME (S) 
Verilen bir rakamı 0-256 arasında bir karaktere çevirir. 
 
Örnek: PRINT CHR(50),CHR(300+21) 
       >  2 A  < 
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LEFT(S1,N1) : SOLDAN KESME (S) 
Verilen bir karakter dizisinin (S1) sol taraftan N1 hanesini çekerek başka bir karakter 
dizisi oluşturur. 
 
Örnek: PRINT LEFT("A1733F88923D",7) 
       >  A1733F8  < 
 
RIGHT(S1,N1) : SAĞDAN KESME (S) 
Verilen bir karakter dizisinin (S1) sağ taraftan N1 hanesini çekerek başka bir karakter 
dizisi oluşturur. 
 
Örnek: PRINT RIGHT("A1733F88923D",7) 
       >  F88923D  < 
 
LEN(S1) : STRING BOYUNU BULMA (N) 
Verilen bir karakter dizisinin (S1) boyunu bulur. 
 
Örnek: PRINT LEN("A1733F88923D") 
       >  12.000  < 
 
LOWER(S1) : STRING Đ KÜÇÜK HARFE ÇEV ĐRME (S) 
Verilen bir karakter dizisini (S1) küçük harfe çevirir. 
 
Örnek: PRINT LOWER("ÜĞALŞyfIYUYE") 
       >  üğalşyfiyuye  < 
 
UPPER(S1) : STRINGĐ BÜYÜK HARFE ÇEV ĐRME (S) 
Verilen bir karakter dizisini (S1) büyük harfe çevirir. 
 
Örnek: PRINT UPPER("kjşsliweziyq") 
       >  KJŞSLIWEZIYQ  < 
 
SPACE(N1) : BOŞLUK D ĐZĐSĐ OLUŞTURMA (S) 
Verilen sayıda (N1) boşluktan oluşan bir karakter dizisi oluşturur. 
 
Örnek: PRINT "I**";SPACE(6);"**I" 
       >  I**   **I  < 
 
REPLICATE(S1,N1) : KARAKTER D ĐZĐSĐ OLUŞTURMA (S) 
Verilen bir string yanyana N1 adet yazılarak yeni bir string oluşturulur. 
 
Örnek: PRINT REPLICATE("-",14),REPLICATE("ABC",3) 
       >  ABCABCABC  < 
 
SUBSTR(S1,N1,N2) : ORTADAN STRING OLU ŞTURMA (S) 
Verilen bir  karakter dizisinin  (S1) içeriden N1 nolu haneden başlayarak N2 boyunda bir 
bölümünü kopyalar. 
 
Örnek: PRINT SUBSTR("1234567",4,3) 
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       >  456  < 
 
ADDSTR(S1,S2) : ĐKĐ STRĐNGĐ TOPLAMA (S) 
Verilen iki ayrı karakter dizisi toplanarak yeni bir karakter dizisi oluşturulur. 
 
Örnek: PRINT ADDSTR("123","abC") 
       >  123abC  < 
 
READS(N1,N2) : DOSYADAN STRING OKUMA (S) 
Kullanılmakta olan data dosyasından verilen bir pozisyondan (N1) başlayarak (N2) adet 
karakteri okuyarak bir string oluşturur(Bilhassa ETA data dosyalarında ilk kayıtta bulunan 
sabit değerleri bulmakta kullanılır). Dosya açık değilse hata oluşur. 
 
Örnek: PRINT READS(28,20) 
       >  100  < 
Bu örnek muhasebe dosyalarında kullanılırsa(hesplan.dat) dosyadan kasa hesabının 
kodunu okur. 
 
READT(N1) : DOSYADAN TAR ĐH OKUMA (T) 
Kullanılmakta olan data dosyasından verilen bir pozisyondan(N1) başlayarak 2 adet 
karakteri okur, bu iki karakterden tarih formunda bir string oluşturur. Dosya açık değilse 
hata oluşur. 
 
Örnek: PRINT READT(34) 
       >  16/11/1990  < 
 
READI(N1) : DOSYADAN INTEGER OKUMA (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasından verilen bir pozisyondan(N1) başlayarak 2 adet 
karakteri okur, bu iki karakterden integer bir sayı oluşturur. Dosya açık değilse hata 
oluşur. 
 
Örnek: PRINT READI(26) 
       >  14.000  < 
 
READL(N1) : DOSYADAN LONG OKUMA (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasından verilen bir pozisyondan (N1) başlayarak 4 adet 
karakteri okur, bu dört karakterden long bir sayı oluşturur. Dosya açık değilse hata 
oluşur. 
 
Örnek: PRINT READL(2) 
       >  121.000  < 
 
READD(N1) : DOSYADAN DOUBLE OKUMA (N) 
Kullanılmakta olan data dosyasından verilen bir pozisyondan (N1) başlayarak 8 adet 
karakteri okur, bu sekiz karakterden double bir sayı oluşturur. Dosya açık değilse hata 
oluşur. 
 
Örnek: PRINT READT(60) 
       >  2341.000  < 
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PARSTRT(N) : RAKAMIN YAZIYLA TÜRKÇE KAR ŞILIĞINI BULMA (S) 
Verilen bir değerin (N) türkçe olarak yazıyla karşılığını bulur. 
 
Örnek: PRINT PARSTRT(33) 
       >OTUZÜÇ< 
 
PARSTRE(N) : RAKAMIN YAZIYLA ĐNGĐLĐZCE KARŞILIĞINI BULMA (S) 
Verilen bir değerin (N) ingilizce olarak yazıyla karşılığını bulur. 
 
Örnek: PRINT PARSTRE(653) 
       >SIXHUNDREDFIFTYTHREE< 
 
TARIHTOP(T1,N) : TAR ĐH TOPLAMA (T) 
Verilen bir tarihe(T1) N kadar gün ekleyerek yeni bir tarih(T) bulur. 
 
Örnek: PRINT TARIHTOP("07/03/2000”,10) 
       >17/03/2000 < 
 
 
TARIHCIK(T1,N) : TAR ĐH ÇIKARMA (T) 
Verilen bir tarihten(T1) N kadar gün çıkarara yeni bir tarih(T) bulur. 
 
Örnek: PRINT TARIHCIK ("07/03/2000”,10) 
       >26/02/2000 < 
 
 
DY.5.  Mantıksal Fonksiyonlar ve Đşlemleri 
 
Program yazarken en çok kullanılan işlemlerden birisi de mantıksal işlemler, yani bir 
değişkenin herhangi bir başka değişken veya değere göre konumunu belirleyen 
işlemlerdir. Mantıksal testler IF veya DO WHILE komutlarının yanına doğrudan doğruya 
gelebildiği gibi LIST, COUNT, SUM, AVERAGE gibi komutların yanında seçici parametre 
olarak da kullanılabilirler. 
 
 
DY.6.  Mantıksal Testlerde Kullanılan Parametreler 
 
  &  && .and.   VE 
  |  || .or.    VEYA 
 
 

DY.7.  Mantıksal Fonksiyonlar 
 
BOF() : BEGINNING OF FILE 
Kullanılmakta olan data dosyasında eğer ilk kayıt üzerinde bulunulduğunda sonuç doğru 
ise TRUE (1) yanlış ise FALSE (0) olur. Dosya indeksli ise indeks üzerinden işlem 
yapılır. Dosya açık değilse hata oluşur. 
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EOF() : END OF FILE 
Kullanılmakta olan data dosyasında eğer son kayıt üzerinde bulunuluyor ise sonuç 
TRUE yoksa FALSE olur. Dosya indeksli ise indeks üzerinden işlem yapılır. Dosya açık 
değilse hata oluşur. 
 
DELETED() : S ĐLĐNMĐŞ KAYIT 
Kullanılmakta olan data dosyasında eğer silinmiş bir kayıt üzerinde bulunuluyor ise 
sonuç TRUE yoksa FALSE olur. Dosya açık değilse hata oluşur. 
 
ISCOLOR() : EKRAN RENKL Đ MĐ 
Kullanılmakta olan ekran renkli ise sonuç TRUE yoksa FALSE olur. Renkli programlar 
oluşturmakta kullanılır. 
 
ISALPHA(S) : ALFANÜMER ĐK STRĐNG 
S karakter dizisinin ilk karakteri A-Z veya a-z arasında ise sonuç TRUE yoksa FALSE 
olur. 
 
ISLOWER(S) : KÜÇÜK HARF STR ĐNG 
S karakter dizisinin ilk karakteri a-z arasında ise sonuç TRUE yoksa FALSE olur. 
 
ISUPPER(S) : BÜYÜK HARF STR ĐNG 
S karakter dizisinin ilk karakteri A-Z arasında ise sonuç TRUE(doğru) yoksa 
FALSE(yanlış) olur. 
 
BOOL(M) : BOOL DE ĞERĐ 
M mantıksal cümlesinin mantıksal değerini verir, TRUE(doğru) veya FALSE(yanlış) olur. 
 
NOT(M) : TERS BOOL DEĞERĐ 
M mantıksal cümlesinin ters mantıksal değerini verir, TRUE veya FALSE olur. 
 
FOUND() : KAYIT BULUNDU 
SEEK komutu kullanıldığı zaman verilen parametreye eşit veya daha büyük bir kayıt 
bulunmuş ise TRUE olur, yoksa FALSE olur. 
 
EXACT() : KAYIT E ŞĐT 
SEEK komutu kullanıldığı zaman aranan kayıt bulunmuş ise( FOUND() fonksiyonunun 
sonucu TRUE) bulunan kayıt aranan kayda eşit ise TRUE olur, yoksa FALSE olur. 
FOUND() fonksiyonu kullanılmadan da bu fonksiyon doğrudan doğruya kullanılabilir. 
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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. 
 
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. 
 
Eğer ETA:BÜTÇE programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den BÜTÇE programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda sözü edilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra, 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(Şekil 1). 
 
ETA:MENÜ V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192 MENÜ 
 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│                                          │ 
│  ÇALI ŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ AY VE YILI G ĐRĐN!  │ 
│                                          │ 
│    TAR ĐH:01/2009 [AA/YYYY]               │ 
│                                          │ 
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►─────────────────────┘ 

 
Şekil 1 
 
Çalışılan ay girildikten sonra karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın 
Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri içermektedir. 
 
ETA:BÜTÇE programının Ana Bölümleri şunlardır: 
 
F3-BÜTÇE DEĞERLERĐ, iki yıllık tahmini bütçe tanımlarının yapılması, 
 
F4-BÜTÇE ANALĐZĐ, bütçe analiz raporunun alınması. 
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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 (Şekil 2). 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. 
 
ETA:BÜTÇE V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192                  BÜTÇE 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           BÜTÇE DE ĞERLERĐ       102                  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
            TAR ĐH          BORÇ               ALACAK 
           01/2009                0.00                0.00 
           02/2009                0.00                0.00 
           03/2009                0.00                0.00 
           04/2009                0.00                0.00 
           05/2009                0.00                0.00 
           06/2009                0.00                0.00 
           07/2009                0.00                0.00 
           08/2009                0.00                0.00 
           09/2009                0.00                0.00 
           10/2009                0.00                0.00 
           11/2009                0.00                0.00 
           12/2009                0.00                0.00 
 
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ PgUp PgDn ESC 

 
Şekil 2 
 
 
BU.2.  Bütçe Analizi 
 
Bütçe değerlerine göre bütçe analizinin alındığı bölümdür. F4 Tuşu ile dallandığınız bu 
bölümde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir (Şekil 3). Bu ekranı doldururken 
aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz. 
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ETA:BÜTÇE V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192               RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           BÜTÇE ANAL ĐZĐ                              │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                    L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
          1.DE ĞER                       2.DE ĞER 
           HES.KODU:                     HES.KODU: 
       HES.SEV ĐYESĐ:                 HES.SEV ĐYESĐ: 
           ÖZEL KOD:           [1]       ÖZEL KOD:           [1] 
           ÖZEL KOD:           [2]       ÖZEL KOD:           [2] 
 
      ANAL ĐZ TARĐHĐ:01/2009 [AA/YYYY] 
  [BA ŞLANGIÇ TARĐHĐ:        [AA/YYYY]] 
        ANAL ĐZ T ĐPĐ:T [B/T][BAK ĐYE/TOPLAM] 
       BAK ĐYE ŞEKLĐ:F [F/T][FARK/TOPLAM] 
    BORÇLU HESAPLAR:E [E/H] 
  ALACAKLI HESAPLAR:E [E/H] 
 BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E [E/H] 
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR:H [E/H] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 3 
 
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 taktirde 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. 
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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. 
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ETA:MÜSTAHS ĐL MAKBUZU , firmaların üreticilerden yaptıkları alımların bilgisayarda 
takibini sağlayan bir program modülüdür. Söz konusu programda alış makbuzları 
düzenleyecek ve kayıtlarını yapacaksınız. ETA:MÜSTAHSĐL MAKBUZU programı 
genelde ETA:STOK program modülünde tanımlanmış olan stok kayıtları ve ETA:CARĐ 
program modülünde tanımlanmış olan müşteri/satıcı kayıtları ile çalışacaktır. Arzu 
edilirse ETA:MÜSTAHSĐL, ETA:STOK veya ETA:CARĐ program modülü kayıtlarında 
olmayan mal ve/veya müşteri/satıcılarla ilgili makbuz düzenleme olanağına da sahiptir. 
Esasen ETA:MÜSTAHSĐL programı ETA:STOK ve/veya ETA:CARĐ programlarının 
tamamıyla kullanılmadığı durumlarda da bağımsız olarak kullanılabilir. 
 
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 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. 
 
Eğer ETA:MÜSTAHSĐL MAKBUZU programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA 
Ticari Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından 
MENÜ programında geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den MÜSTAHSĐL MAKBUZU 
programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva 
etmektedir. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL MAKBUZU programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-MAKBUZ , müstahsil makbuzu işlemleri, 
 
F4-RAPORLAR,  müstahsil programınızla ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, makbuz sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:MÜSTAHSĐL MAKBUZU programının Ana Bölümlerini tek 
tek inceleyelim. 
 
 
MM.1.   Müstahsil Makbuzu 
 
Bu bölümünde, alış veya satış makbuzları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda 
yazdıracak ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş makbuzlar üzerinde değişiklik 
yapacaksınız. 
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Bu program kendi dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde 
ETA:STOK, ETA:CARĐ, ETA:MUHASEBE program modülleri ile de "entegre" çalışma 
özelliğine sahiptir. Söz konusu program modüllerinden biri veya birkaçı hiçbir ek işlem 
gerektirmeden ETA:MÜSTAHSĐL MAKBUZU 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. 
 
ETA:STOK, ETA:CARĐ ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program 
birimleri olup, ETA:MÜSTAHSĐL ile bir makbuz kesildiğinde bu programların kullandığı 
dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte, arzu edildiğinde sadece stoğa ya da 
sadece cariye entegre kayıt yapılabilmekte, hatta aynı makbuz dahilinde bazı makbuz 
kalemlerinin stoğa bağlanması, bazılarının ise müstahsil 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 
makbuz dahilinde işlem yapılabilmektedir. 
 
Bu program aynı serbestlik ve esneklik dahilinde ETA:MUHASEBE modülü ile de 
entegre kullanılabilmektedir. Söz gelimi herhangi bir makbuz kullanıcının isteği 
doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da 
tekrar elde edilebilmektedir. 
 
 
MM.1.1. Yeni Makbuz 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza makbuz tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir 
(Şekil 1).  
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           MÜST AHSĐL 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│          ┌───────────────────────────────────────────┐           │ 
│          │                                           │ittir.     │ 
│ ETA B ĐLGĐ│        MAKBUZ T ĐPĐNĐ BEL ĐRLEYĐNĐZ         │DEMO SIRKET│ 
└──────────│                                           │───────────┘ 
┌──────────│     [1] *ALIM MAKBUZU                     │───────────┐ 
│          │     [2]  ALIM ĐADE MAKBUZU                │           │ 
│          │     [3]  YURT ĐÇĐ SATI Ş MAKBUZU           │           │ 
│          │     [4]  YURT ĐÇĐ SATI Ş ĐADE MAKBUZU      │           │ 
│          │     [5]  YURT DI ŞI SATI Ş MAKBUZU          │           │ 
│          │     [6]  YURT DI ŞI SATI Ş ĐADE MAKBUZU     │           │ 
│          │     [7]  ÜRET ĐME ÇIKI Ş MAKBUZU            │           │ 
│          │     [8]  ÜRET ĐMDEN GELĐŞ MAKBUZU          │           │ 
│          │     [9]  G ĐDER MAKBUZU                    │           │ 
│          │    [10]  GEL ĐR MAKBUZU                    │           │ 
│          │                                           │           │ 
│          └──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────────────┘           │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Şekil 1 
 
Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip enter tuşuna basarak yeni 
makbuz ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız makbuz tipinin 
üzerinde olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan 
MAKBUZ TĐPĐ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz. 
 
Makbuz ekranında çalışırken, SERVĐS bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN 
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde makbuzun her iki yüzünün tek bir 
ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda makbuzun 1.yüzü biraz yukarı 
çekilerek daha önce 15 satır olan makbuz ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile 
elde edilen boşluğa toplam 5 satır halinde makbuzun 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 SERVĐS bölümünde 
bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15 satır arasında 
otomatik geçiş yapabilirsiniz. Şimdi makbuzun nasıl doldurulacağına bakalım. 
 
Makbuz ekranının üst sayfası makbuzun başlık bilgilerini, "PgUp"(üst sayfa), "PgDn" (alt 
sayfa), alt ve üst ok tuşları ile geçilen alt sayfası makbuz kalemleri bilgilerini içerir. 
Kalemler sayfasında özel bazı tuşlar yardımıyla istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz 
kayıtları yapabilirsiniz. Bu özel tuşların kullanımı ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR 
bölümünün TABLOLARDA TUŞ KULLANIMI Alt-Bölümünde bulabilirsiniz. 
 
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım; 
 
Cari Hesap Kodu ve Ünvanı 
Bu iki hane üzerinden cari dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı 
yapılır. ETA:MÜSTAHSĐL programı çalıştırıldığında, kayıt ortamında cari dosyalarının 
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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(Şekil 2).  
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192         YEN Đ MAKBUZ 
──────────────────◄         ALIM MAKBUZU         ►────────────────── 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                  │ 
│   HESAP KODU:NAK-03                         VERG Đ DAĐRESĐ:       │ 
│       ÜNVANI:                                VERG Đ HES.NO:       │ 
│ YETKĐLĐ K ĐŞĐ:                                     ĐSKONTO: [%]   │ 
│       ADRES Đ:                                    MUAF ĐYET:0 [GÜN] │ 
│             :                                KRED Đ L ĐMĐTĐ:  0.00 │ 
│             :                                 R ĐSK L ĐMĐTĐ:  0.00 │ 
│   POSTA KODU:                              MÜ Ş.MUH.KODU:         │ 
│   TELEFON NO:                     [1]      SAT.MUH .KODU:         │ 
│   TELEFON NO:                     [2]          ÖZE L KOD 1:       │ 
│   AÇIKLAMA 1:                                  ÖZE L KOD 2:       │ 
│   AÇIKLAMA 2:                                  ÖZE L KOD 3:       │ 
│   AÇIKLAMA 3:                                  ÖZE L KOD 4:       │ 
│   AÇIKLAMA 4:                                  ÖZE L KOD 5:       │ 
│   AÇIKLAMA 5:                                 DÖV ĐZ C ĐNSĐ:       │ 
│                                                                  │ 
└──◄F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐS. ESC ─────────────────────────────┘ 
│               │               │     │               │          │ 
└───────────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴──────────┴── 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F6KART L. F7MAK.L. F8DETAY PgUp PgDn ES C 

 
Şekil 2 
 
Bu ekrandaki bilgileri girerken MUHASEBE KODU seçeneğinde müşteri veya satıcı 
muhasebe hesap kodunu yazarken F6-HESAP LĐSTESĐ tuşuna basıldığında ekrana 
çıkan hesap listesi yardımıyla 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. Bu değerler girilip F2-ĐŞLEME 
DEVAM tuşuna basılarak kayıt işlemine devam edilir. Eğer MÜŞTERĐ ve/veya SATICI 
HESAP KODU sahalarına bilgi girilmişse muhasebe hesap planına bu hesapları eklemek 
için ayrıca birer pencere gelir. Burada ilgili bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt 
işlemine devam edilir. Burada yazılan hesap kodu daha önceden hesap planında açılmış 
ise bu bölüm kendiliğinden atlanır. Kullanıcı hesap planına hesabı eklemek istemezse F2 
tuşu yerine ESC tuşunu kullanabilir. Böylece kayıt işlemi tamamlanmış olur. Bu yöntemle 
makbuz keserken tekrar CARĐ modülüne dönüp yeni kart tanımlamanıza gerek kalmadan 
entegre olarak cari kart açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer "Cari Kartı 
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?" mesajına “H” cevabı verilirse veya cari 
dosyalar sistem tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece müstahsil dosyalarında 
saklanacaktır. 
 
Cari programı ile entegre çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden 
aynen caride olduğu gibi arama yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile 
bağlantı yapılırsa, başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur ve makbuz 
ile ilgili bilgiler cari dosyalarına aktarılır. KOD veya ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama 
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yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup bulunamaması durumlarına bağlı 
olarak cari bağlantısı 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 geçiniz. 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 
CARĐ 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 makbuz ekranınızdaki diğer hanelerin ne şekilde doldurulacağını görelim; 
 
Makbuz No 
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi entegre çalışma durumunda diğer program 
modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır. SERVĐS bölümünde ilgili ALIŞ 
MAK.NO ve SATIŞ MAK.NO hanelerinde makbuz başlangıç noları belirtilir. Eğer aynı 
makbuz nosundan daha önce girilip girilmediğinin kontrol edilmesi istenirse yine SERVĐS 
bölümünde bulunan MAK.NO KONTROL parametresine “E” yazılır. Böylece program her 
yeni müstahsil makbuzu kaydında otomatik MAKBUZ NO verme özelliğine sahip 
olmuştur. 
 
Makbuz Tarihi 
Müstahsil ekranına girerken makbuz tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem 
tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. 
 
SERVĐS bölümünde görüleceği üzere müstahsil makbuzu dosyaları zaman zaman 
devredilecektir. Makbuz 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; müstahsilden 
kesilecek bir makbuzun tarihi cari hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir 
tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak makbuz tarihi 
ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir. 
 
Makbuz Vadesi 
Makbuzun ödenmesi gereken tarih olup, bu haneye bir tarih verilirse CARĐ modülündeki 
Vade Farkı ve Adat hesaplarında Makbuz Vadesi olarak göz önüne alınır. 
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KDV Vadesi 
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Makbuz vadesinde olduğu gibi 
CARĐ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır. 
 
KDV Dahil 
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV makbuz tutarı üzerinden hesaplanarak makbuz tutarına 
KDV dahil edilir. "E" yazıldığında KDV makbuz tutarının içinden hesaplanarak KDV 
hanesine yazılır. 
 
Kapalı Makbuz 
Bu sahaya "E" yazıldığında işlenen makbuzun 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 makbuzu) veya 
tediye(alış makbuzu) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir. 
 
Đrsaliye No- Đrsaliye Tarihi 
Đrsaliye nosu ve tarihinin yazıldığı sahalardır. Bu sahalarda yazılan bilgiler kayıtlarda 
tutulur ve arzu edilirse makbuz basımında makbuz çıktısına dahil edilir. 
 
Açıklama 
Makbuz kayıtlarında tutulduğu gibi entegre çalışma durumunda ETA:CARĐ ve ETA:STOK 
dosyalarına aktarılan bir sahadır. 
 
Makbuz Özel Kodu 
Müstahsil dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur. Özel kodların 
kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. 
 
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 makbuz 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 müstahsil makbuzları ile ilgili analiz yapılabilmesi 
olanağını verir. 
 
Toplam 
Bu ve bundan sonraki haneler MÜSTAHSĐL MAKBUZU GENEL TOPLAMI'nın 
hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesi stok kalem tutarlarının toplamından 
ibarettir. TOPLAM hanesinin altında toplama ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu 
hanelerin başlık tanımları SERVĐS bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. 
Örneğin; Ambalaj, Sandık-Pul, Nakliye vb. gibi sahalar SERVĐS bölümünde kullanıcının 
arzusuna uygun MUHTELĐF-1, MUHTELĐF-2, MUHTELĐF-3 gibi ibarelerle değiştirilebilir. 
 
Makbuz tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi 
toplamın bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra makbuz 
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı 
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kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza 
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Örneğin; ĐSKONTO-1, ĐSKONTO-2 gibi haneler SERVĐS 
bölümünde kullanıcının arzusuna uygun olarak STOPAJ, SSDF vb. gibi ibareler ve 
yüzde oranları ile değiştirilebilir. 
 
Bu hanelerin işlemlerinden sonra elde edilen rakam ARA TOPLAM hanesine program 
tarafından yazılır. Hemen alt satırda KDV ORANI, kullanılacak KDV oranının yazıldığı 
hanedir. Müstahsil makbuzu ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda 
düzenlenmektedir. GENEL TOPLAM'dan sonra küsurat düzenlemeleri için bir de KDV 
SONRASI ĐSKONTOSU sağlanmıştır. KDV sonrası iskonto yapılması gerekirse bu hane 
kullanılır. 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 makbuza verilen özel bir referans numarası olup seri olarak makbuz 
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 makbuz kalemleri 
ekranına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan makbuz 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 listesi 
verilen kontrol tuşlarının fonksiyonlarını bir deneme makbuzu üzerinde çalışarak 
öğrenebilirsiniz. Tuşların fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. 
 
Yine müstahsil makbuzu ekranının kullanımını kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan 
makbuz kalemi sıra nosu ekranın sağ alt köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir. 
 
Şimdi müstahsil makbuzunun ilk satırından itibaren makbuz kalemlerinin ne şekilde 
doldurulacağına bakalım. 
 
Stok Kodu/Cinsi 
Bu sahalardan aynen cari bağlantısı yaptığınız mantık çerçevesinde stokla 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. 
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Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ 
opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim 
yapabilirsiniz. 
 
Belirli bir makbuz 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 makbuz tipini 9(GĐDER MAKBUZU) veya 10(GELĐR MAKBUZU) 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 makbuzunda 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 makbuzun kalemler kısmında STOK KODU sahası üzerinde iken 
Ctrl-F5 tuşuna basarsanız ekrana gider makbuzunda iseniz gider yerleri, gelir 
makbuzunda iseniz gelir yerleri listesinin yer aldığı pencere gelecektir (Şekil 3). 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        YEN Đ MAKBUZ 
──────────────────◄        G ĐDER MAKBUZU         ►────────────────── 
 CARĐ HESAP ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
ÜNVANI:     │                   G ĐDER YERLERĐ L ĐSTESĐ              │ 
ADRESĐ:     │    NO        HESAP KODU             G ĐDER AÇIKLAMASI │ 
      :     │  *  1    720           D ĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ      │ 
      :     │     2    721           D ĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ YANSI │ 
  V.D.:     │     3    772           GENEL YÖNET ĐM GĐDER FARKLARI H│ 
MAK.NO:     │     4                                                │ 
TARĐHĐ:20/01 │     5                                                │ 
   KDV:E DAH │     6                                                │ 
ĐRS.NO:     │     7                                                │ 
AÇIKL.:     │     8                                                │ 
MAKBUZ ÖZEL │     9                                                │ 
┌─◄  Ctrl-F │    10                                                │ 
│   STOK KOD │    11                                                │ 
│           │    12                                                │ 
│           │    13                                                │ 
│           │    14                                                │ 
│           │    15                                                │ 
│           │                                                      │ 
└───────────└──◄F1YARDIM ↑ ↓ PgUp PgDn ◄─┘ ESC ────────────────────┘ 
STOK KODU:                 C ĐNSĐ:                     BAK ĐYE: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F6KART L. F7MAK.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 3 
 
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 kalemler de uygun şekilde 
doldurulup kayıt yapıldığında muhasebe bağlantısı da gerçekleşmiş olacaktır. 
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Birim 
Bu sahaya ilgili malın birimi yazılır. 
 
KDV 
Makbuz 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. 
 
FĐYAT MĐKTAR 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 taktirde yıldız 
verilen hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır. 
 
Vade 
Eğer makbuzun 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. 
 
Makbuz kalemleri ekranında iken Shift-F6 tuşuna basıldığında makbuz kalemlerine 
yazılmış kalem miktarlarına karşılık gelen ilgili stok kartlarındaki ambalaj miktarları 
ekranda görüntülenir (Şekil 4). 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192      YEN Đ MAKBUZ 
──────────────────◄         ALIM MAKBUZU         ►────────────────── 
 CARĐ HESAP KODU:                               TOPLAM:          [%] 
ÜNVANI:                                         STO PAJ:         4.00 
A┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐0 
 │     KOD          M ĐKTAR      A ĞIRLIK     AMBA. AMBALAJ M ĐKTARI │ 
 │                                                                │ 
 │                                                                │ 
M│                                                                │ 
T│                                                                │ 
 │                                                                │ 
Đ│                                                                │ 
A└──◄F1YARDIM ESC ────────────────────────────────────────────────┘ 
└───────────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴──────────┴─ 
STOK KODU:                 C ĐNSĐ:                     BAK ĐYE: 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F6KART L. F7MAK.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 4 
 
Makbuz 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 makbuz kalemlerini yazarken yapacağınız bir hata sonucu makbuzu tekrar 
yazma zahmeti ortadan kalkmaktadır. Ayrıca makbuz 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. 
 
Makbuzu yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile 
sisteme kaydedebilirsiniz. F6-KART LĐSTESĐ tuşu, ışıklı imleç makbuzun cari bölümünde 
iken kullanılırsa cari kart listesi, makbuz kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı 
listesi ekrana gelecektir. F7-MAKBUZ LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren 
alış/satış makbuz listesi ekrana gelir. Burada seçim yapılıp üzerinde çalışılan makbuz 
değiştirilebilir. Bu durumda ekran kendiliğinden eski makbuz moduna geçer. F8-DETAY 
BĐLGĐ tuşu, makbuzun üst sayfasında iken CARĐ bağlantısı yapılmış müşteriye o ana 
kadar kaydedilmiş hareketler itibarı ile girilmiş riskin hesaplanmasını ve öngörülen kredi 
limitinin aşıldığı durumlarda operatörün uyarılmasını sağlar. 
 
Makbuz ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve 
söz konusu entegre kayıtlar ancak makbuz kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. 
Makbuz tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve makbuz iptal edildiğinde tamamen 
orijinal hale geri dönülmüş olur. 
 
Makbuz giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile makbuz 
yazıcıdan alınır. Ancak bu tuşun kullanılması için daha önceden “musmak.for” 
dosyasının hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışını FATFORM adlı yardım 
dosyasından veya kullanım el kitabından öğrenebilirsiniz. Hazırlanan “musmak.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(Şekil 5). Bu listeden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz.   
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192         ESK Đ MAKBUZ 
──────────────────◄         ALIM MAKBUZU         ►────────────────── 
 CARĐ HESAP KODU:120 001                        TOPLAM:    0.00  [%] 
ÜNVANI:ATILIM DI Ş T ĐCARET                       STOPAJ:    0.00 4.00 
ADRESĐ:SEYRANTEPE MAH. NO:88                      SSDF:    0.00 0.20 
      :SEYRANTEPE / ĐSTANBUL ┌───────────────────┐VER.:    0.00 
      :                      │  ORNEK4.FOR       │ĐSK.:    0.00 
  V.D.:TAKSIM          VHN:12 │  ORNEK5.FOR       │TO-1:    0.00 
MAK.NO:                AÇ.:  │  ORNEK6.FOR       │TO-2:    0.00 
TARĐHĐ:20/01/2009      VADES Đ│  ORNEK7.FOR       │RA TOPLAM:    0.00 
   KDV:E DAH ĐL?[E/H] KAP.MAK. │  IRSALFAT.FOR     │KDV ORANI: 18.00[% 
ĐRS.NO:                Đ.TAR. │  IRSALIYE.FOR     │      KDV:    0.00 
AÇIKL.:                      │  IRSALTOP.FOR     │     DDP.:    0.00 
MAKBUZ ÖZEL KODU:        MUH. │  DEPO.FOR         │ENEL TOP.:    0.00 
┌─◄  Ctrl-F BÜYÜK EKRAN  ►───│  SIPARIS.FOR      │────┬──────────┬── 
│   STOK KODU   │  STOK C ĐNSĐ│ *MUSMAK.FOR       │    │  M ĐKTAR  │ 
│M-001          │BILGISAYAR  └──◄ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──┘    │     0    │ 
│               │               │     │               │          │ 
│               │               │     │               │          │ 
│               │               │     │               │          │ 
│               │               │     │               │          │ 
└───────────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴──────────┴── 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F6KART L. F7MAK.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 5 
 
Makbuz ekranında çalışırken, o makbuz ile ilgili ayrıntılı özel açıklamalar girmek istenirse 
Ctrl-F6 tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana bir pencere gelir(Şekil 6) Bu ekranda 
girilen bilgiler üzerinde çalışılan makbuzla ilgili ekstra bilgilerdir. Bu bilgiler makbuzla 
beraber dosyaya kaydedilir, istenirse makbuz yazdırma esnasında kullanılabilirler. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192        ESK Đ MAKBUZ 
──────────────────◄         ALIM MAKBUZU         ►────────────────── 
 CARĐ HESAP KODU:120 001                        TOPLAM:    0.00  [%] 
ÜNVANI:ATILIM DI Ş T ĐCARET                       STOPAJ:    0.00 4.00 
ADRESĐ:SEYRANTEPE MAH. NO:88                      SSDF:    0.00 0.20 
      :SEYRANTEPE ┌───────────────────────────────────────┐ 0.00 
      :          │                                       │ 0.00 
  V.D.:TAKSIM    │      ÖZEL AÇIKLAMALARI G ĐRĐN!         │ 0.00 
MAK.NO:          │                                       │ 0.00 
TARĐHĐ:20/01/2009 │                                       │M:    0.00 
   KDV:E DAH ĐL?[E │                                       │I: 18.00 [ 
ĐRS.NO:          │                                       │V:    0.00 
AÇIKL.:          │                                       │.:    0.00 
MAKBUZ ÖZEL KODU:│                                       │.:    0.00 
┌─◄  Ctrl-F BÜYÜK │                                       │───────┬── 
│   STOK KODU   ││                                       │ĐKTAR  │ F 
│M-001          ││                                       │  0    │ 0 
│               ││                                       │       │ 
│               │└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ◄─┘ ESC ►───┘       │ 
│               │               │     │               │          │ 
│               │               │     │               │          │ 
└───────────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴──────────┴── 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F6KART L. F7MAK.L. F8DETAY ESC 

 
Şekil 6 
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MM.1.2. Eski Makbuz 
 
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir makbuza ESKĐ MAKBUZ seçeneği ile ulaşabilirsiniz. 
Eski makbuz seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız makbuz 
ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna 
bastığınızda tüm makbuzlar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde 
olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde “*” opsiyonu kullanabileceğiniz gibi 
eski makbuz kaydına ulaşım F7-MAKBUZ LĐSTESĐ penceresi ile de kolaylaştırılmıştır. 
F7-MAKBUZ LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan makbuzun alış veya satış şeklinde 
cinsi sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak makbuz kayıtları 
görüntülenecektir. Aranan makbuz ekranda görüntülendikten sonra ok tuşları ile ilgili 
makbuzun üzerine gelinerek ENTER tuşu ile seçilebilecektir. 
 
Eski bir makbuza erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara 
ulaşılmasıdır. Makbuzun kaydı sırasında diğer program modülleri ile entegrasyon 
sağlanmışsa, söz konusu makbuz tekrar çağrılırken bu dosyaların ve bu dosyalarda 
daha önce açılmış kayıtların kayıt ortamında bulunabilmesi gereklidir. Müstahsilin 
oluşturduğu 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 müstahsil 
programında yapılan kayıtların yine müstahsil programı tarafından tadil ya da iptal 
işlemlerinin yapılmasını öngörür. Mecbur kalınmadıkça MÜSTAHSĐL modülünde 
oluşturulan kayıtlar diğer program modülleri tarafından tadil edilmemelidir. 
 
Eski makbuz bölümüne girilip iptal edilen makbuzlar liste alınırken ekranda görülebilir. 
Böylelikle kullanıcı iptal ettiği makbuzları da görme imkanına sahiptir. Đptal edilen 
makbuza tekrar girilip üzerinde işlem yapılamaz, sadece görme amaçlıdır. Ayrıca rapor 
alırken de dilerseniz iptal makbuzlarının listesini bu raporlara dahil edebilme imkanına 
sahipsiniz. 
 
Yine bu ekrandan F4-YAZDIRMA tuşu kullanılarak makbuz yazıcıdan alınabilir. Diğer Alt-
Menü tuşları da yukarıda anlatıldığı gibi kullanılır. 
 
 
MM.1.3. Toplu Makbuz Basımı 
 
Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla makbuzun toplu olarak yazıcıdan 
alınması için bu bölüm kullanılır(Şekil 7). Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, 
Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Makbuz No, Vadesi, Genel Toplam, M.Özel Kodu listeleme 
aralıklarına göre makbuzları yazıcıdan alabilirsiniz. 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           MÜST AHSĐL 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           TOPLU MAKBUZ BASIMI                       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             YAZDIRMA ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
 
F1YARDIM F4TOPLU MAKBUZ BASIMI F6KART L ĐS. F7MAKBUZ L ĐS. F8PARAM ESC 

 
Şekil 7 
 
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak makbuzlarınızı bu 
parametreler doğrultusunda da bastırabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana makbuz 
işlem parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir (Şekil 8). 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192          MÜSTA HSĐL 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           TOPLU MAKBUZ BASIMI                       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
             ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
             │                                                     │ 
             │     MAKBUZ ĐŞLEM PARAMETRELERĐNĐ BEL ĐRLEYĐNĐZ       │ 
       1.DE ĞE│                                                     │ 
       TAR ĐH: │  MAKBUZ T ĐPĐ:   [1-10]           BASILAN:E [E/H]    │ 
MÜŞ/SAT.KODU: │                               BASILMAYAN:E [E/H]    │ 
      ÜNVANI: │    ALI Ş:H [E/H]                                     │ 
   MAKBUZ NO: │   SATI Ş:E [E/H]            MUHASEBELE ŞEN:E [E/H]    │ 
      VADES Đ: │                         MUHASEBELE ŞMEYEN:E [E/H]    │ 
GENEL TOPLAM:│  NORMAL:E [E/H]                                     │ 
 M.ÖZEL KODU: │    ĐADE:E [E/H]                   NORMAL:E [E/H]    │ 
             │  ÜRET ĐM:E [E/H]           KDV TEVK ĐFATLI:E [E/H]    │ 
             │                                                     │ 
             │    AÇIK:E [E/H]                   NORMAL:E [E/H]    │ 
             │  KAPALI:E [E/H]                    ĐPTAL:H [E/H]    │ 
             │                                                     │ 
             └──◄F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐLK DEĞER F6MAKBUZ TĐP. ESC ►──┘ 
 
F1YARDIM F4TOPLU MAKBUZ BASIMI F6KART L ĐS. F7MAKBUZ L ĐS. F8PARA. ESC 

 
Şekil 8 
 
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz makbuz tipini seçerek sadece o tipe ait makbuzları 
toplu olarak bastırabilirsiniz. MAKBUZ TĐPĐ sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi 
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tutulur. Makbuz tipini belirtirken F6-MAKBUZ TĐPĐ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de 
seçim yapabilirsiniz. 
 
Ayrıca toplu makbuz bastırma işlemini alış/ satış, normal/ iade/ üretim, açık/kapalı, 
basılan/ basılmayan, muhasebeleşen/muhasebeleşmeyen, normal/KDV tevkifatlı, 
normal/iptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede F3-ĐLK 
DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur. 
 
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F4-TOPLU MAKBUZ BASIMI tuşu ile yazıcıdan toplu 
olarak makbuz bastırabilirsiniz.  
 
Bu ekranda F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basıldığında ekrana bir pencere gelir(Şekil 9). Bu 
pencereden seçim yaparak görmek istediğiniz stok veya cari kart listesini ekrana 
getirebilirsiniz. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192           MÜST AHSĐL 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             TOPLU MAKBUZ BASIMI                     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             YAZDIRMA ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:      ┌─────────────────────────────┐ 
      ÜNVANI:      │                             │ 
   MAKBUZ NO:      │ *F1    STOK KART L ĐSTESĐ    │ 
      VADES Đ:      │  F2    CAR Đ KART L ĐSTESĐ    │ 
GENEL TOPLAM:      │                             │ 
 M.ÖZEL KODU:      └──◄ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►────────────┘ 
 
F1YARDIM F4TOPLU MAKBUZ BASIMI F6KART L ĐS. F7MAKBUZ L ĐS. F8PARAMET. ESC 

 
Şekil 9 
 
 

MM.1.4. KDV Tevkifatı  
 
10 Ocak 1996 Gün ve 22519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 Nolu Katma Değer 
Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre fason iş yapan tekstil ve hurda alım satımı yapan 
firmaların yaptıkları iş karşılığında kestikleri makbuzda bulunan KDV tutarının 2/3'ünün 
işi yaptıran firma tarafından tevkifat yapılması gerekmektedir. Müstahsil programının 
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan ALIŞ-SATIŞ KDV TEVKĐFATI  
parametresi "E" olduğu zaman, makbuz kaydı sırasında "Kdv Tevkifatı Yapacak 
mısınız?" mesajı ile karşılaşılır. Bu mesaja “E” yazılırsa KDV tevkifatlı makbuz olarak 
kayıt edilir. Bu şekilde kesilen makbuzların entegrasyon bağlantısı, MENÜ’de Entegre 
Hesaplar/Genel Đrtibatlar bölümünde KDV Tevkifatı sahasında yer alan hesap kodunu 
dikkate alarak Cari ve Muhasebe kayıtlarına gerektiği gibi işlenir. Yapılan KDV tevkifatı 
ve tevkifat sonrası genel toplam sahalarının yazıcıdan makbuz bastırılması esnasında 
kullanılması gereken saha kodları " fatform.hl2" dosyasında açıklanmıştır. 
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MM.2.   Raporlar 
 
Bu bölümde sistemde o ana kadar işlem görmüş makbuzlar ve makbuz kalemleri ile ilgili 
detaylı analiz ve listeleme opsiyonları yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu 
raporlara bakalım. 
 
 

MM.2.1. Makbuz Raporları  
 
Bu bölüm MÜSTAHSĐL ALIMLARI LĐSTESĐ, MÜSTAHSĐL KALEMLERĐ LĐSTESĐ ve 
TEVKĐFAT BĐLDĐRĐMĐ Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 

MM.2.1.1. Müstahsil Alımları Listesi  
 
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş müstahsil alımlarının genel bilgilerini ekrana veya yazıcıya 
verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir(Şekil 10). Bu 
ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme olanağına 
sahipsiniz. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI            MÜSTAHS ĐL ALIMLARI L ĐSTESĐ               │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
TARĐH ARA T.:H [E/H][YAZICI] 
   STOK KODU: 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY.F4YAZ.F5EXCEL F6KART L.F7MAKBUZ L.F8PA RAM.ESC 

 
Şekil 10 
 
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da 
alınır. STOK KODU sahasına eğer herhangi bir stok kodu yazılırsa sadece o 
stoka(ürüne) ait yapılan alımlar listeye alınır. Böylelikle tek bir ürün için döküm alınmış 
olur. 
 
Yine bu ekranda bulunan Shift+F5(CARĐ ÖZEL KODLARI) ve F8-PARAMETRELER 
tuşlarını kullanarak makbuzlarınızı bu parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz. 
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Bu ekranda çalışırken F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz 
belirtebilirsiniz(Şekil 11). 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. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI            MÜSTAHS ĐL ALIMLARI L ĐSTESĐ               │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
          │                                                     │ 
          │  SAHA ADI  BOY     SAHA ADI  BOY     SAHA ADI  BOY   │ 
       1.D │    SIRA NO: 11         C ĐNSĐ: 20    AÇIKLAMA 1:  0  │ 
       TAR │      TAR ĐH: 10        M ĐKTAR: 15    AÇIKLAMA 2:  0  │ 
MÜŞ/SAT.KO │  MAKBUZ NO: 15         F ĐYAT:  0    AÇIKLAMA 3:  0  │ 
      ÜNVA │ SAT./MÜ ŞT.:  0   TOPLAM TUT.: 14    AÇIKLAMA 4:  0  │ 
   MAKBUZ │     ÜNVANI: 30        STOPAJ: 14    AÇIKLAMA 5:  0   │ 
      VADE │    ADRES 1: 20          SSDF: 14                    │ 
GENEL TOPL│    ADRES 2: 20    DAMGA VER.: 14                    │ 
 M.ÖZEL KO │    ADRES 3: 20     ĐSKONTO-1:  0                    │ 
          │     ĐRS.NO:  0     ĐSKONTO-2:  0                    │ 
TARĐH ARA │   BORSA NO:  0           KDV:  0                    │ 
   STOK KO │  STOK KODU:  0    GENEL TOP.:  0                    │ 
          │                                                     │ 
          └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────────────────────┘ 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY.F4YAZ.F5EXCEL F6KART L.F7MAKBUZ L.F8PA RAM.ESC 

 
Şekil 11 
 
F5-EXCEL tuşu ile “muslis.xls” dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı 
sağlanır. 
 
 

MM.2.1.2. Makbuz Kalemleri Listesi 
 
Bu bölüm, sisteme kaydedilmiş olan makbuzlara ait makbuz kalemlerinin listesini verir. 
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. 
 
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. 
 
Yine bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak makbuz kalemlerinizi 
bu parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz. 
 
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz(Şekil 12). Bu 
pencerede ekrandan veya yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını 
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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 kalemler listesini 
ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             MAKBUZ KALEMLER Đ L ĐSTESĐ                │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 ┌─────────────────────────────────────┐ 
 │                                     │N! 
 │  SAHA ADI  BOY       SAHA ADI  BOY  │ 
 │      TAR ĐH: 10           ĐSK.1:  0  │    2.DE ĞER 
 │ SAT./MÜ ŞT.:  0           ĐSK.2:  0  │    TAR ĐH: 
M│     ÜNVANI:  0           ĐSK.3:  0  │/SAT.KODU: 
 │  MAKBUZ NO: 15          M ĐKTAR: 15  │   ÜNVANI: 
 │  STOK KODU: 10             DDP: 14  │MAKBUZ NO: 
 │      C ĐNSĐ: 21      B ĐRĐM FĐY.: 14  │STOK KODU: 
 │      B ĐRĐM:  5           TUTAR: 18  │    C ĐNSĐ: 
 │   AÇIKLAMA: 15         ĐSKONTO:  0  │   TUTARI: 
 │       KDV :  0       NET TUTAR:  0  │ÖZEL KODU: 
 │                                     │OK H.Ö.K.: 
 └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘RĐ H.Ö.K.: 
 
MĐKTAR TOPL.:H [E/H] 
TARĐH ARA T.:H [E/H][YAZICI] 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY. F4YAZ.F6KART L ĐS.F7MAKBUZ LĐS.F8PARAMET. ESC 

 
Şekil 12 
 
 
MM.2.1.3. Tevkifat Bildirimi  
 
Bu rapor, cari hesap kodlarına ait alış makbuzlarını belli iki tarih aralığında tarayarak 
yapılan alışların % 1'ini oluşturan tevkifatları gösteren bir dökümdür. Ekrana gelen 
listeleme aralıklarına uygun kıstaslar verilerek rapor alınır(Şekil 13). 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                TEVK ĐFAT BĐLDĐRĐMĐ                   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
         L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
   1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
  HESAP KODU:                          HESAP KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
    ÖZEL KOD:           [1]              ÖZEL KOD:           [1] 
    ÖZEL KOD:           [2]              ÖZEL KOD:           [2] 
    ÖZEL KOD:           [3]              ÖZEL KOD:           [3] 
 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞTERĐ KODU:                        MÜ ŞTERĐ KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
ĐŞ.GÖRMEYEN.:H [E/H]          KES ĐNTĐ YAPILANLAR :E [E/H] 
ALFABETĐK L.:E [E/H]          KES ĐNTĐ YAPILMAYAN.:H [E/H] 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY. F4YAZD.F6KART L ĐS.F7MAKBUZ LĐS.F8PARAMET.ESC 

 
Şekil 13 
 
Bu ekranda ĐŞLEM GÖRMEYENLER sahasına “H” yazılırsa işlem görmemiş kartlar 
döküme alınmaz, “E” yazılırsa tüm kartlar döküme alınır.  
 
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz 
 
Tevkifat bildirimi normalde bağkurlu olmayan kişiler için verilmesi gereken bir bildirim 
olduğu için bu ekranda bulunan BAĞKURLU OLMAYANLAR parametresi “E”, 
BAĞKURLU OLANLAR parametresi “H” olarak verilmelidir. Bir kişinin bağkurlu olup 
olmadığı ise cari kartında bulunan posta kodu sahasının dolu olup olmamasına bakılarak 
belirlenir.  
 
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2 tuşu ile ekrana liste alınır. 
Yazıcıdan döküm almak için F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana 
tevkifat sorumlusuna ait bilgilerin girileceği bir pencere gelir(Şekil 14). Buraya girilen 
bilgiler yazıcıdan alınacak raporun en başında yer alır. 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRK┌────────────────────────────────────────────────────┐  │ 
└──────────│      TEVK ĐFAT SORUMLUSUNA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER         │──┘ 
         L Đ│                                                    │ 
   1.DE ĞER │  Adı Soyadı       :                                │ 
  HESAP KOD │  Vergi Dairesi    :                                │ 
      ÜNVAN │  Sicil No         :                                │ 
    ÖZEL KO │  Adresi ve Tel.No :                                │ 
    ÖZEL KO │  Bildirimin Đlgili                                 │ 
    ÖZEL KO │  bulundu ğu Ay-Yıl :                                │ 
           │                                                    │ 
       TAR Đ└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC ►────────────────────┘ 
MÜŞTERĐ KODU:                        MÜ ŞTERĐ KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
ĐŞ.GÖRMEYEN.:H [E/H]          KES ĐNTĐ YAPILANLAR :E [E/H] 
ALFABETĐK L.:E [E/H]          KES ĐNTĐ YAPILMAYAN.:H [E/H] 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY. F4YAZ.F6KART L ĐS.F7MAKBUZ LĐS.F8PARAMET. ESC 

 
Şekil 14 
 
 

MM.2.2. Đskonto Raporları 
 
Bu bölüm kendi içinde DETAY ĐSKONTO RAPORU ve ĐSKONTO ĐCMALĐ olmak üzere 
iki bölüme ayrılır. 
 
 
MM.2.2.1. Detay Đskonto Raporu 
 
Bu raporda listeleme aralıklarında belirtilen yüzdeye uygun iskonto yapılan makbuzların 
ilgili yüzdeye uyan matrah ve iskonto tutarları listelenmektedir (Şekil 15). Listeleme 
aralıklarında Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Makbuz No, Vadesi, Genel Toplam, 
Müstahsil Kodu sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen 
dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192            RAP ORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               DETAY ĐSKONTO RAPORU                  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
 ĐSKON.ORANI:       [%] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7MAKBUZ L ĐS. F8PARAMET. ESC 

 
Şekil 15 
 
Hesap kodlarını tanımlarken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile ekrana gelen pencereden 
istenilen hesapları seçip ekrana enter tuşu ile getirebilirsiniz. Ayrıca yine bu ekranda 
çalışırken F7-MAKBUZ LĐSTESĐ seçeneği ile alış veya satış makbuzlarını pencere içinde 
görebilirsiniz. Kullandığınız iskonto oranını SERVĐS bölümündeki PARAMETRELER Alt-
Bölümünde sabit iskonto olarak belirttiğiniz zaman ekrana bu oran default olarak gelir. 
 
Bu işlemlerden sonra F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşuna basarak raporunuzu 
ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
 
MM.2.2.2. Đskonto Đcmali 
 
Bu bölümün detaylı iskonto raporundan farkı ekranda verilen 10 adet ayrı iskonto 
oranına sahip makbuzların toplamını vermesidir. Listeleme aralıklarını arzu ettiğiniz 
şekilde doldurup makbuzlarda 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. 
 
 
MM.2.3. KDV Raporları  
 
KDV RAPORLARI bölümü kendi içinde iki Alt-Bölüme ayrılır. Bu bölümlerde sistemde o 
ana kadar işlem görmüş makbuzlar ve makbuz kalemlerinin KDV raporları yer alır. Şimdi 
sırası ile söz konusu KDV raporlarına bakalım. 
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MM.2.3.1. Detay KDV Raporu 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir(Şekil 16). Tarih, 
Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Makbuz No, Vadesi, Genel Toplam, Makbuz 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. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 DETAY KDV RAPORU                    │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
 
       1.DE ĞER                              2.DE ĞER 
       TAR ĐH:                               TAR ĐH: 
MÜŞ/SAT.KODU:                        MÜ Ş/SAT.KODU: 
      ÜNVANI:                              ÜNVANI: 
   MAKBUZ NO:                           MAKBUZ NO: 
      VADES Đ:                              VADES Đ: 
GENEL TOPLAM:                        GENEL TOPLAM: 
 M.ÖZEL KODU:                         M.ÖZEL KODU: 
 
 K.D.V.ORANI: 18.00 [%] 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7MAKBUZ L ĐS. F8PARAMET. ESC 

 
Şekil 16 
 
 

MM.2.3.2. KDV Đcmali 
 
Bu raporda, KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölümde işlenen makbuzlarda 
kullanılan Serviste tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı ayrı matrah ve KDV toplamlarını 
listeleyebilirsiniz.  
 
STOKTA ĐŞLEM sahasına “E” verilirse KDV icmal değerleri makbuzlar üzerinden değil, 
stok hareketleri üzerinden hesaplanır. 
 
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. 
 
 
MM.2.4. Karlılık Raporları  
 
Brüt kar değerlerinin alındığı bu rapor kendi içinde MAKBUZ BAZINDA KARLILIK, 
KALEMLER BAZINDA KARLILIK ve DÖVĐZ BAZINDA KARLILIK RAPORU olmak üzere 
üç Alt-Bölüme ayrılır. 
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MM.2.4.1. Makbuz Bazında Karlılık Raporu  
 
Sistemde kayıtlı makbuzlardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur. 
Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak 
belirtilen baz fiyata göre makbuzların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. 
 
Listeleme aralığında istenilen şartlara uygun makbuzların 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 makbuz tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama 
yapar. Böylece geçmiş tarihlere ait makbuzların kar/zarar analizlerini hesaplama 
olanağına sahip olunur. 
 
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da 
alınır. 
 
F5-EXCEL seçeneği, “mbazkar.xls” dosyası oluşturarak EXCEL programına bağlantı 
kurmanızı sağlar. Bu raporlarda makbuz kalemleri tek tek değil makbuzda yer alan diğer 
ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır. 
 
 
MM.2.4.2. Makbuz Kalemleri Bazında Karlılık Raporu  
 
Bu bölümde makbuzların elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini makbuz 
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.  
 
F5-EXCEL seçeneği ile “kbazkar.xls” adında bir dosya oluşturarak 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. 
 
 
MM.2.4.3. Döviz Bazında Karlılık Raporu 
 
Bu bölüm makbuz kalemleri bazındaki kar/zarar analizine benzer. Listeleme aralıklarına 
uyan makbuzlar döküme alınır. Bu makbuzların arasından da yine listeleme aralıklarına 
uyan kalemler döküme alınır. Listeleme aralıklarında Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, 
Makbuz No, Stok Kodu, Stok Cinsi, Tutarı, Makbuz 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 



 

ETA : MÜSTAHSĐL MAKBUZU  191 

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(Şekil 17). 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI          DÖV ĐZ BAZINDA KARLILIK L ĐSTESĐ             │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 
             ┌───────────────────────────────────────┐ 
       1.DE ĞE│                                       │ 
       TAR ĐH: │   SAHA ADI  BOY        SAHA ADI  BOY  │ 
MÜŞ/SAT.KODU: │       TAR ĐH: 10           M ĐKTAR: 10  │ 
      ÜNVANI: │  SAT./MÜ ŞT.:  7   KARTTAK Đ F ĐYAT: 14  │ 
   MAKBUZ NO: │      ÜNVANI:  0      DÖV ĐZ C ĐNSĐ:  5  │ 
   STOK KODU: │   MAKBUZ NO: 15  B ĐRĐM FĐYAT(TL): 14  │ 
       C ĐNSĐ: │  M.OPS ĐYONU: 10  B ĐRĐM F.(DÖV ĐZ): 14  │ 
      TUTARI: │  GEN.TOPLAM: 14    DE ĞĐŞĐM FARKI:  8  │ 
 M.ÖZEL KODU: │  DÖV ĐZ KURU: 14  KART ÖZEL KOD 1:  0  │ 
 STOK H.Ö.K.: │ ĐSK.YÜZDESĐ:  8  KART ÖZEL KOD 2:  0  │ 
 CARĐ H.Ö.K.: │   STOK KODU: 10  KART ÖZEL KOD 3:  0  │ 
             │  STOK C ĐNSĐ: 25     DÖV ĐZ TUTARI:  0  │ 
   BAZ F ĐYAT:│                                       │      -           
[1] 
             └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►──────────────┘      -           
[2] 
                                      K.ÖZEL KODU:          -           
[3] 
 
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY.F4YAZDIRMA F6KART L ĐS.F7MAKBUZ LĐS.F8PARA.ESC 

 
Şekil 17 
 
 
MM.3.   Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
MM.3.1. Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüme girildiğinde ekrana F2-MÜSTAHSĐL DEVRĐ ve F3-DEVĐR TARĐHĐNĐ 
DÜZELTME seçenekleri gelir. 
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MÜSTAHSĐL DEVRĐ  
Bu seçenek, periyodik devir işlemlerini içermektedir. Makbuzlama sisteminizi verimli 
kullanmak için devir işlemi ile ilgili bir iki önemli hususa dikkat etmek gerekmektedir. 
 
Müstahsil devri, müstahsil dosyalarının zaman içinde gereksiz yere yer tutmasını 
önlemek amacı ile yapılacaktır. Belli bir tarih itibarı ile devir yapıldığı taktirde, o güne 
kadarki makbuz kayıtları silinir. Sistem devir tarihine kadar yapılmış giriş kayıtlarını sildiği 
için söz konusu makbuzların detay dökümlerini alma olanağı kalmaz. Herhangi bir veri 
kaybına meydan verilmemesi bakımından devir tarihinden eski tarihlere ait hareketlerin 
dökümlerinin, devirden önce Makbuz Listesi ve/veya Müstahsil Kalemleri Listesi halinde 
alınmış olması önerilir. Daha kritik uygulamalarda devir işleminden önce devir öncesi 
durumu yansıtmak üzere veri dosyalarının yedeklenmesi gereklidir(periyodik yedekleme 
işlemlerine ilaveten). Böylelikle, gerek duyulursa bu yedek dosyalar üzerinden 
devredilmiş makbuz kayıtlarına ulaşma olanağı korunmuş olur. 
 
Müstahsil devrinin amacı, makbuz dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna 
göre geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna mukabil, çok 
yakın bir tarih kullanılarak devir yapılırsa yakın geçmişe ait gerek duyulabilecek kayıtlar 
silineceğinden devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir. 
 
Bu ekranda bulunan NORMAL MAKBUZLAR ve ĐPTAL MAKBUZLAR seçenekleri 
sistemde bulunan makbuzlardan 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 makbuzları 
veya sadece iptal edilmemiş makbuzları veya tüm makbuzları birden devir edebilir. Devir 
tarihi sadece normal makbuzlar devredildiği zaman yeni devir tarihi olarak kabul edilir, 
aksi taktirde eski devir tarihi geçerliliğini korur.  
 
DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME 
Đstenirse DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı bulunan makbuz devir tarihi 
düzeltilebilir. Yeni girilen devir tarihi F2 tuşu ile kayıt edilir. 
 
 
MM.3.2. Dosya Bakımı 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA 
Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
MM.3.2.1. Yeniden Đndeksleme 
 
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks oluşturulur(“*.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. 
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MM.3.2.2. Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla makbuz kayıt sayısını, toplam sabit disk kapasitesini, müstahsil 
dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve sabit diskteki kullanılabilecek boş 
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz. 
 
 

MM.3.2.3. Yeni Dosya 
 
Bu bölüm müstahsil dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. 
Müstahsil dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl 
tanımlanarak enter tuşuna basıldığında müstahsil sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp 
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten 
sonra ardından daha önceden müstahsil dosyası mevcutsa kayıt ortamında müstahsil 
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 müstahsil dosyası 
açılmış olur. 
 
 
MM.3.3. Sabit Tanımlar 
 
SABĐT TANIMLAR kendi içinde PARAMETRELER, KDV ORANLARI, SAHA BOYLARI 
ve SAHA BAŞLIKLARI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 

MM.3.3.1. Parametreler 
 
Bu bölümde DEFAULT değer hanelerine verilecek değerler yeni makbuz düzenlenirken 
kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir (Şekil 18). 
Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim. 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   SERV ĐS 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   PARAMETRELER                      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                     ÖNTAKI          NO      BOY 
     ALI Ş MAK.NO:                          0 
    SATI Ş MAK.NO:                          0 
 
     MAKBUZ T ĐPĐ:   [ /1-10]  EKRANDA ÇERÇEVE:E [E/H]   ALI Ş.TEVKĐF. 
KDV DAHĐL MAKBUZ:E [E/H]        KOMB ĐNE EKRAN:E [E/H]  SATI Ş.TEVKĐF. 
   KAPALI MAKBUZ:H [E/H]     SÜREKL Đ DAR EKR.:E [E/H]  KAYIT.ÖNCE YA 
 KALEM ĐS.ÜZ. ĐS.:E [E/H]               BARKOD:E [E/H]    D ĐZAYN SEÇĐ 
    KDV'DE KURU Ş:E [E/H]        BARKOD SAHASI:H [E/H] ENT.DOSYA SEÇ Đ 
   SAB ĐT ĐSKONTO:       [%]  DÖV ĐZ KUR SAHASI:H [E/H]   MAK.NO KONTR 
  ĐSK.DAĞ.KDV NO:   [ /1-10] CAR Đ. ĐSKONTO SEÇ:  [ /1/2]    ĐSKONTO.D 
 
  MUH.KAYDI YAP?:S [E/H/S] 
  M ĐK./2.B ĐR.EN.:H [M/2/H][M ĐKTAR/2.B ĐRĐM/HĐÇBĐRĐ] 
 HESAP.B ĐRLEŞTĐR:H [E/H] 
  ALI Ş OTO.F ĐYAT:    [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/] 
 SATI Ş OTO.F ĐYAT:               EUA/EPA/EUS/EPS] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 18 
 
Alış/Satış Makbuz No 
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş veya çıkış hareketlerine 
program otomatik olarak bir makbuz nosu verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına 
bir ÖN TAKI ilave etme olanağı da mevcuttur. A, S türünden bir seri no'su bu hanede 
ifade edilerek verilecek Alış Makbuz No'sunun A-0001, A-0002, A-0003; Satış Makbuz 
No'sunun S-0001, S-0002, S-0003 şeklinde oluşması sağlanabilir. Makbuz no’sunun 
başlangıç no’su NO hanesinin altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam 
hane boyu bu ekrandaki BOY hanesinin altına yazılacaktır. 
 
Makbuz Tipi 
Yeni makbuz ekranına girerken eğer ışıklı çubuğun en sık kullanılan makbuz tipinin 
üzerine gelmesi isteniyorsa bu sahaya o tipin numarası yazılır. 
 
KDV Dahil Makbuz 
Çalışılan makbuzda ekrana default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar. 
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her makbuz girişinde 
burada belirtilen parametre default olarak gelir. 
 
Kapalı Makbuz 
Yine yukarıdaki parametrede olduğu gibi makbuz girişinde default olarak açık/kapalı 
makbuz cinslerinden birinin getirilmesini sağlar. 
 
Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto 
Makbuzda 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, 
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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 makbuzun KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman “E” olmalıdır. 
 
Sabit Đskonto 
Bu sahaya yazılan iskonto yüzdesi makbuzda 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, makbuz 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 
Makbuzda stok kalemleri işlenişinde verilen genel iskonto oranı tutarının tümünün belli 
KDV yüzdesi uygulanan kalemlerden düşülmesini sağlar. Bu parametrenin çalışabilmesi 
için Servis/KDV Oranları bölümünden 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 makbuzda birden fazla 
KDV kullanılıyor olsun, 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. 
Makbuzda %20 KDV ihtiva eden satır yoksa o zaman dağıtım tüm satırlara yapılır. 
 
Ekranda Çerçeve 
Makbuzun stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametreye “H”, 
çerçevenin bulunması istenirse “E” verilir. Bu parametre sadece ekran için geçerlidir, 
raporlara yansımaz. 
 
Kombine Ekran 
Makbuz ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile geçişli olarak 
çalışılmak isteniyorsa bu sahaya “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle makbuz 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 
Müstahsil 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. 
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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 başlığı altında açıklanmıştır. 
 
Döviz Kur Sahası 
Bu seçeneğe “E” verilirse makbuzun 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 Makbuz Tarihi 
kullanılır. Bu saha kur tarihinin makbuz tarihinden farklı olduğu durumlarda kullanılır. 
 
Cariden Đskonto Seçimi 
Bu sahaya 1 veya 2 yazılması durumunda program makbuz girişi ekranında cari kart 
seçimi sırasında kartta yazılı olan iskonto yüzdesini Genel Đskonto 1 veya Genel Đskonto 
2 sahasına kendiliğinden getirir, ayrıca “*” yazmaya gerek kalmaz. 
 
Alış.KDV Tevkifatı 
Bu parametreye “E” yazılırsa alış makbuzlarında kayıt sırasında ekrana "Kdv Tevkifatı 
Yapacak mısınız?" mesajı gelir. 
 
Satış.KDV Tevkifatı 
Bu parametreye “E” yazılırsa satış makbuzlarında kayıt sırasında ekrana "Kdv Tevkifatı 
Yapacak mısınız?" mesajı gelir. 
 
Kayıttan Önce Yazdırma 
Ekranda bulunan makbuzu dosyaya kaydetmeden önce yazıcıdan bastırmak için bu 
parametreye “E” verilir. 
 
Dizayn Seçimi 
Makbuzların 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. 
 
Makbuz No Kontrol 
Makbuz kayıt sırasında aynı makbuz nosundan başka bir makbuz olup olmadığını 
kontrol eder. Eğer varsa "Dosyada Aynı Numaralı Makbuz Var Emin misiniz?" uyarı 
mesajı gelir. Bu mesaja “E” denildiğinde makbuzu kayıt eder, “H” denildiğinde makbuz 
ekranına geri döner. 
 
Đskontoları Dü ş 
Müstahsilden 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. 
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Muhasebe Kaydı Yap 
Müstahsil programından muhasebe entegrasyonu sağlanırken "Muhasebe Fişi Kesilecek 
mi?" sorusunun çıkması için "S", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "E", 
muhasebe entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır. 
 
Mik./2.B.EN 
Bu parametre muhasebeye entegre kayıt yapılıyorsa ve muhasebe modülü miktarlı 
olarak kullanılıyorsa, miktar olarak hangi hanenin kullanılacağını belirler. 
 
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. 
 
Alış/Satış Otomatik Fiyat [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] 
Makbuzda hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu 
sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni makbuza girildiğinde 
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır. 
 
    1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat 
    YOA : Yıllık Ortalama Alış 
    YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama 
     SA : Son Alış 
     SS : Son Satış 
    EUA : En Ucuz Alış  
    EPA : En Pahalı Alış 
    EUS : En Ucuz Satış 
    EPS : En Pahalı Satış 
 
Bu tanımlar yapıldıktan sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. 
 
 
MM.3.3.2. KDV Oranları/Gramaj Bilgileri  
 
Bu bölümde KDV oranları ve gramaj işlem bilgileri tanımlanır(Şekil 19). Makbuz 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. 
Gramaj Bilgileri ile ilgili detaylı bilgi ortak yardımda verilmiştir. 
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ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   SERV ĐS 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI          KDV ORANLARI/GRAMAJ B ĐLGĐLERĐ              │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
              KDV ORANLARI                 GRAMAJ ĐŞLEM BĐLGĐLERĐ 
 
                  YÜZDE                      ÖNTAKI   BA Ş  BOY KES ĐR 
             [1]  18.00                   [1] 
             [2]                          [2] 
             [3]                          [3] 
             [4]                          [4] 
             [5]                          [5] 
             [6]                          [6] 
             [7]                          [7] 
             [8]                          [8] 
             [9]                          [9] 
            [10]                         [10] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 19 
 
 
MM.3.3.3. Saha Boyları 
 
Bu bölümde makbuz ekranında kullanılmasını istediğiniz başlıklar onaylanır ve bu 
sahalar için ayrılması istenilen saha boyları belirtilir(Şekil 20). Bu sahalar bazı 
bölümlerde F3-SAHA BOYLARI tuşu ile pencere içinde ekrana gelir ve bu pencere içinde 
istenilen düzenlemelere olanak tanır. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   SERV ĐS 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   SAHA BOYLARI                      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          SAHA ADI E/H BOY              SAHA ADI E/ H BOY 
          STOK KODU:E   15                  F ĐYAT:E   14 
         STOK C ĐNSĐ:E   15                  TUTAR:E   14 
              B ĐRĐM:E    5                 VADES Đ:H    0 
           AÇIKLAMA:E   15               ÖZEL KOD:H     0 
             KDV[%]:H    3             AÇIKLAMA 1:H     0 
     KALEM ĐSK.1[%]:H    3             AÇIKLAMA 2:H    0 
     KALEM ĐSK.2[%]:H    3             AÇIKLAMA 3:H    0 
     KALEM ĐSK.3[%]:H    3 
             M ĐKTAR:E   10 
            2.B ĐRĐM:H   10 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 20 
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MM.3.3.4. Saha Başlıkları  
 
Bu bölümde makbuzdaki muhtelif iskonto ve ilave tutarlarla ilgili tanımlar verilmektedir. 
Burada programdan gelen başlıklara bağlı kalınmayıp arzu edilen AMBALAJ, NAKLĐYE, 
NAVLUN, PEŞĐNAT ĐSKONTOSU vs. gibi işinizin gereği ifadeleri kullanabilirsiniz(Şekil 
21). Ayrıca bu ekranda bulunan sahaların işlem önceliği sırası burada belirtilir. 
 
ETA:MÜSTAHSĐL V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192   SERV ĐS 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 SAHA BA ŞLIKLARI                     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                 BA ŞLIK   T ĐP ÖN.  ĐŞLEM  YÜZDE 
      BA ŞLIK 1:    STOPAJ  -   1            4.00 
      BA ŞLIK 2:      SSDF  -   1            0.20 
      BA ŞLIK 3:DAMGA VER.  -   1 
      BA ŞLIK 4:KALEM ĐSK.  - 
      BA ŞLIK 5:KALEM ĐSK.  - 
      BA ŞLIK 6:KALEM ĐSK.  - 
      BA ŞLIK 7: ĐSKONTO-1  -   1 
      BA ŞLIK 8: ĐSKONTO-2  -   1 
      BA ŞLIK 9:      DDP.  - 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 21 
 
TĐP sahası, kullanılan başlığın makbuzdaki toplam değere ilavesi veya azaltılması 
işlemlerinin “+”, “-“ işaretleri ile tanımlandığı bölümdür. Örneğin, iskonto başlığının tipi "-" 
olduğunda makbuz ekranında bu başlığın yanına yazılan tutar makbuz tutarında 
azalmaya yol açmakta, "+" olursa makbuz 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 
makbuzun 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. 
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YÜZDE sahası ise başlıklarda kullanılacak yüzdelerin makbuz girişlerinde default olarak 
ekrana gelmesini sağlayan bölümdür. Kullanıcı tarafından makbuz 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. 
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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. 
 
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. 
 
Eğer ETA:KARTOTEKS programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari 
Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ 
programında geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den KARTOTEKS programını seçtikten 
sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA 
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva 
etmektedir. 
 
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. Şimdi ETA:KARTOTEKS programının Ana Bölümlerini tek tek 
inceleyelim. 
 
 
KA.1.  Kartoteks Kartı  
 
Program paketinizdeki kartoteks kartı, esas itibarı ile elle yürütülen kartoteks kayıtlarının 
bilgisayar ortamında oluşturulmuş halidir. 
 
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Kartoteks 
kayıtlarına yeni bir kart ilave edilecekse YENĐ KART, sistemde kayıtlı bulunan bir kart 
üzerinde işlem yapılacaksa ESKĐ KART seçeneği kullanılır. 
 
Kartoteks kartları sistem tarafından KART KODU ve satıcı/müşterinin ÜNVANI vasıtası 
ile takip edilir. Burada KART KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir 
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parametredir. KART KODU, 20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi 
olabilir. Sistem kartoteks kayıtlarını KART KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. 
Tamamen rakamlardan oluşan kodlu kartoteks kartları ise bu alfabetik dizilimin başında 
yer alır. Daha sonra açıklanacak bölümlerde bahsi geçecek çeşitli rapor ve listeler KART 
KODU üzerinden sıralı olacağından, kart kodlarınızı seçerken kolayca hatırlanacak 
ibareler kullanmaya özen gösteriniz. 
 
 
KA.1.1. Yeni Kart  
 
Yeni kartoteks kartınızda KART KODU, ÜNVANI hanelerini ve diğer haneleri uygun 
şekilde doldurduktan sonra kartınızı kayıt edeceksiniz. Artık bu kart eski kart şeklinde 
işlem göreceğinden, söz konusu kaydı iptal edebilir veya yazıcıdan bastırabilirsiniz. Bu 
ekrandaki Kart Kodu, Ünvanı, Özel Kod 1-5 sahaları haricindekiler kullanıcı tanımlı olup 
saha adı ve boyu yeni dosya açılırken belirlenir, istenirse daha sonra saha adlarında 
değişiklik yapılabilir. 
 
 
KA.1.2. Eski Kart  
 
Sistemde daha önce açılmış bir kartoteks kartındaki bilgileri görmek, yazıcıda yazdırmak 
veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKĐ KART bölümü kullanılır. 
 
Eski kart seçimi yapıldığında kart arama kıstasları ekrana gelir(Şekil 1). Aranan kartın 
kodu veya ünvanını yazarak bu karta ulaşabilirsiniz. Bu sahaları doldurup F5-ARAMA 
tuşuna bastığınızda aranılan kart ekrana gelir. Kod ve ünvandan karta ulaşırken kısmi 
bilgiler de kullanabilirsiniz. Örneğin, KARTES şeklindeki bir koda, KAR* şeklindeki kısa 
bir ibare verilerek ulaşılabilir. Kısmi bilgilerle arama yaparak karta ulaşmak istendiğinde 
yazılan kısmi bilgilere uygun ilk kayıt ve ekranın alt kısmında F5-ARAMAYA DEVAM ve 
F6-BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ekrana gelecektir. Eğer aranan kayıt ekrandaki kayıt 
ise F6 tuşu kullanılır, değilse F5 tuşu ile aramaya devam edilir. Ayrıca özel kodları da 
kullanarak eski karta ulaşabilirsiniz. 
 
ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 ESK Đ KART 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI             KARTOTEKS KARTI                          │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         KART ARAMA KISTASLARINI G ĐRĐN! 
 
          KART KODU: 
             ÜNVANI: 
           ÖZEL KOD:      [1] 
           ÖZEL KOD:      [2] 
           ÖZEL KOD:      [3] 
           ÖZEL KOD:      [4] 
           ÖZEL KOD:      [5] 
 
F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC 

Şekil 1 
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Bu arada kart çağırırken F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini de kullanabilir, ön değer vererek 
ekrana alacağınız kart listesinden eski bir 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 kartoteks kartlarının kod ve ünvanları gelecek, ışıklı 
çubuğu aşağı/yukarı hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın üzerine getirip enter tuşuna 
basarak bu karta ulaşmış olacaksınız. 
 
Ekrana çağırılmış bir kartoteks kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir bölgeye gelip 
buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kartınız son yapılan değişikliğe 
göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur. 
 
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kartı ve bu karta kaydedilmiş 
hareket kayıtlarını siler. F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın yazıcıdan dökümünü alır. 
 
F6-KART LĐSTESĐ yukarıda anlatıldığı gibi ekrana sistemde kayıtlı bulunan kartoteks 
kartlarının listesini getirir. 
 
 

KA.2.  Raporlar 
 
Bu bölümünde kartoteks kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya 
da yazıcıdan alabilirsiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80 kolonluk genişlik 
kısıtlaması dolayısı 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.  
 
 

KA.2.1. Kod/Ünvan Listesi 
 
Bu rapor sistemde kayıtlı bulunan kod ve ünvan bilgilerinin özel kodlar gibi yardımcı 
bilgilerle beraber listelenmesidir. 
 
Bu bölüm kendi içinde KODA GÖRE K/Ü LĐSTESĐ ve ÜNVANA GÖRE K/Ü LĐSTESĐ 
olmak üzere iki bölüme ayrılır. 
 
 

KA.2.1.1. Koda Göre Kod/Ünvan Listesi 
 
Bu rapor yardımıyla sistemde kayıtlı bulunan kartlar, kodlarına göre A'dan Z'ye alfabetik 
sırada listelenir(Şekil 2). 
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ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI            KOD/ÜNVAN L ĐSTESĐ                         │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                    Ö.KOD Ö.KOD Ö.KOD 
     KART KODU                   ÜNVANI              [1]   [2]   [3]  
K-001                ACAR NAKL ĐYAT                  NK    AVR 
K-002                DEN ĐZ NAKLĐYAT                 NK    AVR 
K-003                SÜMER T ĐCARET                  TIC   ASY 
K-004                ULUS TA ŞIMACILIK               TIC   ASY 
K-005                BAKIREL T ĐCARET                TIC   ASY 
 
LĐSTELENEN:          5 ADET 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 2 
 
 
KA.2.1.2. Ünvana Göre Kod/Ünvan Listesi 
 
Bu bölümde ise kartlar ünvanlara göre alfabetik sırada listelenir(Şekil 3). Diğer bütün 
raporlarda olduğu gibi kod/ünvan listelerini de listeleme aralıkları ekranını kullanarak 
2istediğiniz sahaları kapsayacak şekilde çıkarabilirsiniz. 
 
ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              KOD/ÜNVAN L ĐSTESĐ                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                                    Ö.KOD Ö.KOD Ö.KOD 
     KART KODU                   ÜNVANI              [1]   [2]   [3]  
K-001                ACAR NAKL ĐYAT                  NK    AVR 
K-005                BAKIREL T ĐCARET                TIC   ASY 
K-002                DEN ĐZ NAKLĐYAT                 NK    AVR 
K-003                SÜMER T ĐCARET                  TIC   ASY 
K-004                ULUS TA ŞIMACILIK               TIC   ASY 
 
LĐSTELENEN:          5 ADET 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 3 
 
 
KA.2.2. Kart Listesi  
 
Bu bölümde kartoteks kartlarının detay dökümlerini alabilirsiniz. Listeleme aralıkları 
ekranını kullanarak istenilen kayıtların listesini ekrandan veya F4-YAZDIRMA tuşu ile 
yazıcıdan alabilirsiniz. 
 
Yine bu ekranda çalışırken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile pencere içinde sistemde 
kayıtlı kartların listesini alabilirsiniz. 
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KA.2.3. Adres Listesi 
 
Bu bölümde kartoteks kartlarının detay dökümlerini adres defteri şeklinde yatay olarak 
ekranda listeleyebilir veya F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz(Şekil 4). 
 
ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  ADRES DEFTER Đ                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  K.KODU           ÜNVANI         YETK ĐLĐ K ĐŞĐ/ADRES   TEL.NO/TLX.NO 
K-001      ACAR NAKL ĐYAT          OSMAN ACAR           0212 233 47 11 
                                  SAMANYOLU SOK.85/ 2   0212 233 15 45 
                                  ŞĐŞLĐ                0212 233 16 46 
                                  ĐSTANBUL 
 
K-002      DEN ĐZ NAKLĐYAT         SÜLAYMAN MERT        0212 541 12 12 
                                  A ŞIK VEYSEL CAD.13   0212 541 12 13 
                                  K.ÇEKMECE            0212 541 12 14 
                                  ĐSTANBUL 
 
K-003      SÜMER T ĐCARET          ALTAN SÜMER          0216 315 23 89 
                                  ATATÜRK CAD.KU ĞU APT.0216 332 16 24 
                                  ERENKÖY              0216 423 38 95 
                                  ĐSTANBUL 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 4 
 
 
KA.2.4. Telefon/Teleks Listesi 
 
Bu bölümde ise kartoteks kayıtlarının Kod, Ünvan, Telefon ve Faks bilgilerini listeleme 
aralıkları ekranını kullanarak ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz(Şekil 5). 
 
Diğer listeleme ekranlarında olduğu gibi bu bölümde de F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile 
kart listesini ekranda bir pencere içinde görebilirsiniz. 
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ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI              TELEFON/TELEKS REHBER Đ                  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  K.KODU               ÜNVANI              TEL.NO          TLX.NO 
K-001      ACAR NAKL ĐYAT               0212 233 47 11  0212 233 16 46 
                                       0212 233 15 45                 
K-002      DEN ĐZ NAKLĐYAT              0212 541 12 12  0212 541 12 14 
                                       0212 541 12 13                 
K-003      SÜMER T ĐCARET               0216 315 23 89  0216 423 38 95 
                                       0216 332 16 24                 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 5 
 
 
KA.2.5. Yazışma 
 
Bu bölüm kartotekste kayıtlı müşteri veya satıcılarla yapılacak yazışmaları 
kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva etmektedir. Kendi içinde ETĐKET BASIMI ve KELĐME 
ĐŞLEM şeklinde ikiye ayrılan bu bölümde arzu edilen kayıtların ünvan ve adresleri 
standart etiket formlarına basılabilmekte Word programı ile kelime işlem bağlantısı 
kurulabilmektedir. 
 
 
KA.2.5.1. Etiket Basımı 
 
Bu bölümde dosyada bulunan kartları standart formda veya kullanıcı tanımlı bir şekilde 
etikete bastırabilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde ekrana basılmasını istediğiniz kartların 
girileceği etiketleme aralığı gelir. Kartları tanımlarken F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile 
istenilen kartları 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. 
 
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. F5-TEST tuşu yardımıyla henüz 
gerçek yazıma geçilmeden önce test döküm yapılabilir. Bu seçenek bilhassa yan yana 
ve alt alta iki etiket arasındaki mesafeleri ayarlamak için kolaylık sağlar. 
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Etiketleme aralıkları belirtildikten sonra F2 tuşu ile listeleme işlemi başlatılır(Şekil 6). 
Yazıcıdan döküm almak için F4 tuşu kullanılır.  
 
ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192  RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 ET ĐKET BASIMI                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
K-001                                   K-002 
ACAR NAKLĐYAT                           DEN ĐZ NAKLĐYAT 
 
 
 
 
K-003                                   K-004 
SÜMER TĐCARET                           ULUS TA ŞIMACILIK 
 
 
 
 
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC 

 
Şekil 6 
 
KA.2.5.2. Kelime Đşlem Bağlantisi 
 
Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin kartoteks kartlarından 
alınan bilgilerle birleştirilerek değişik kartoteks kartları için çoğaltılabilmesini sağlar. 
 
Bu bölümde metin yazılacak kartlar, listeleme aralıkları ekranında başlangıç ve bitiş 
kodları yazılarak belirtilir. Liste aralığı belirlendikten sonra F4-BAĞLANTI tuşuna 
basılarak Word programı ile birleştirilecek “kelime.doc” dosyası oluşturularak diske 
kaydedilir. Bu dosyada listeleme aralığında belirtilen firmalara ait bilgiler yer alacaktır. Bu 
dosya oluşturulduktan sonra Word programına girilir. 
 
Word programında Araçlar menüsünden “Adres Mektup Birleştir” seçilir. Asıl belge 
başlığının altındaki “oluştur” menüsüne basılır, buradan “Mektup Formları” seçilir. Etkin 
pencere seçilerek tekrar aynı menüye dönülür. Veri Al menüsünden “Veri Kaynağı Aç” 
sahasına basılarak “kelime.doc” dosyası çağrılır, “ana belge düzenle” seçeneği 
onaylanır. 
 
Bu işlemlerden sonra WORD ekranının üst tarafına BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE sahası 
gelir. Bu sahada Eta’da kullanılan alanlar vardır. Bu alanlar hazırlanacak metnin içinde 
çıkması istenilen yere göre yerleştirilir. 
 
Metni yazdırmadan önce öngörünüm almak için “Birleşik Verileri Görüntüle” butonu 
kullanılır, yazıcıdan döküm almak içinse “Yazıcıya Birleştir” butonu kullanılır. Đstenirse 
dosyaya kayıt yapılabilir. 
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KA.2.6. Kullanıcı Tanımlı Raporlar  
 
Bu rapor kullanıcının kendi istekleri doğrultusunda alabildiği genel kartoteks listesidir. Bu 
bölümde listeleme aralıkları ekranı yardımıyla, kartoteks kayıtlarından listelenmesini 
istediğiniz haneleri E/H seçeneği kullanmak suretiyle ekrandan veya yazıcıdan 
alabilirsiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde 80 kolonluk genişlik kısıtlaması dolayısıyla 
ekrana sığmayan kolonlar bir alt satırda görülür. 
 
 
KA.3.  Servis 
 
Bu bölüm, sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS 
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
KA.3.1. Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA 
Alt-Bölümlerinden oluşur. 
 
 
KA.3.1.1. Yeniden Đndeksleme 
 
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks oluşturulur(.ind dosyaları). 
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kartoteks 
kayıtları varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini 
yapmadan evvel mutlaka kartoteks dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye 
dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. 
 
 
KA.3.1.2. Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla kartoteks kayıt sayısı, toplam disk kapasitesi, kartoteks 
dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki ve diskteki kullanılabilecek boş alan rakamları 
ekranda görülür. 
 
 
KA.3.1.3. Yeni Dosya 
 
Bu ekranda yeni dosyada kullanılacak sahaların saha başlıkları ve saha boyları 
tanımlanır. Kullanılmak istenmeyen sahanın boyuna “0”(sıfır) yazılır. Bu işlemler 
tamamlandıktan sonra F2-YENĐ DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ seçilir. Ekrana yeni dosya için 
yapılan tanımlara uygun olarak dosyanın açılacağını ve dosya yapısının bir daha 
değiştirilemeyeceğine dair bir mesaj gelecektir. Bu mesaja “E” yazılırsa yeni dosya 
açılmış olur. 
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KA.3.2. Sabit Tanımlar 
 
Bu bölümde kartoteks kartlarında kullanılmak istenen sahalar belirtilir(Şekil 7). 
 
ETA:KARTOTEKS V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   PARAMETRELER                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    SAHA       BA ŞLIK       SAHA BOYU 
  YET.K ĐŞĐ YETKĐLĐ K ĐŞĐ         20 
  ADRES1   ADRES                30 
  ADRES2   ADRES 2              30 
  ADRES3   ADRES 3              30 
  TELNO1   TEL.NO 1             15 
  TELNO2   TEL.NO 2             15 
  TLXNO1   TLX.NO 1             15 
  TLXNO2   TLX.NO 2             15 
  AÇIKLA1  AÇIKLAMA 1           40 
  AÇIKLA2  AÇIKLAMA 2           40 
  AÇIKLA3  AÇIKLAMA 3           40 
 
ETĐKET SIRA NO: 9 
ETĐKET KOL. NO:40 
 KART KOD BOYU:10 
 
F1YARDIM F2KAYIT F6KART L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 7 
 
Başlık 
Bu sahada kartoteks programında kullanılacak saha başlıklarını istediğiniz şekilde 
tanımlayabilirsiniz. 
 
Saha Boyu 
Bu sahada ise tanımladığınız saha başlıklarının uzunluklarını belirtebilirsiniz. 
 
Etiket Sıra-Kolon No 
Buradaki parametreler yan yana yer alan iki etiketteki benzer iki noktanın sıra ve kolon 
cinsinden arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. 
 
F2-KAYIT tuşu ile ekranda verilen tanımlar kaydedilir, F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile de 
kartoteks kartlarının listesi görüntülenir. 
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ETA:KASA , MUHASEBE modülü kullanmayan veya muhasebe işlemlerini dışarıya 
tutturan işletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini takip etmelerini sağlayan bir 
program modülüdür.  
 
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. 
 
Eğer ETA KASA programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program 
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında 
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den KASA programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar 
karşınıza gelmeyecektir. 
 
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekranda 
kasa sisteminde çalışmak istediğiniz işlem tarihi sorulacaktır. Kasa sisteminizde aynı 
anda 24 ay yani iki senenin kasa bilgilerini muhafaza edebilmekte, programın genelinde 
bir işlem tarihi bulunmaktadır. Girilen tarih operatöre kolaylık sağlamakta, kısıtlayıcı değil 
yardımcı bir unsur olmakta zira operatör kasalardaki tarih kontrolüne bağımlı olarak 
istediği an işlem tarihinin dışına çıkabilmektedir.  
 
Çalışılan tarih girildikten sonra karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın 
Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva etmektedir. 
 
KASA modülünde hareket veya fiş kaydı yapılırken CARĐ/MUHASEBE modülleri olması 
ve Servis/Parametreler kısmında bulunan bağlantı parametrelerinin “E” veya “S” olarak 
belirtilmesi durumunda bu modüllere otomatik olarak entegre CARĐ HAREKET 
KAYDI/MUHASEBE FĐŞĐ oluşturulur. Ayrıca ETA:ENTEGRE Ticari Programlarının 
FATURA, ĐRSALĐYE, SĐPARĐŞ, ÇEK/SENET ve muhtelif diğer modüllerden kapalı kasa 
işlemi gerektiren durumlarda ENTEGRE olarak kasa hareketi kaydedilir. 
 
ETA:KASA programının Ana Bölümleri şunlardır; 
 
F2-KASA KARTI , kasa kartlarının tanımlanması ve bu kartlar üzerindeki işlemler, 
 
F3-KASA HAREKET Đ, kasa kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket 
listelerinin alınması, 
 
F4-RAPORLAR , kasa takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler, 
 
F5-SERVĐS, kasa takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri. 
 
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını 
kullanacaksınız. Şimdi ETA:KASA programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim. 
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KD.1.  Kasa Kartı 
 
Bu bölümüne girdiğinizde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Kasa kartı 
takip sisteminize yeni bir kasa ilave edecekseniz YENĐ KART, halihazırda sistemde 
kayıtlı bulunan bir kasa üzerinde işlem yapacaksanız ESKĐ KART bölümünü 
seçeceksiniz. 
 
Kasa kartları sistem tarafından bir KASA KODU ve KASA ADI vasıtası ile takip edilir. 
Burada KASA KODU ana takip parametresi, ADI ise yardımcı bir parametredir. KASA 
KODU yirmi haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem 
kasa kartlarını KASA KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Kodu tamamen 
rakamlardan oluşan kasa kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır. 
 
Yeni kart açarken yeni bir KASA KODU tanımlayacak, ayrıca otuz haneye kadar 
herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir KASA ADI belirleyeceksiniz. Daha sonra 
değineceğimiz bölümlerde bahsi geçecek çeşitli rapor ve listeler KASA KODU üzerinden 
sıralı olacağından, kasa kodlarınızı seçerken kolayca hatırlanacak ibareler kullanmaya 
özen gösteriniz. 
 
 

KD.1.1. Yeni Kart  
 
Yeni kartınızda KASA KODU ve KASA ADI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra 
diğer hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim (Şekil 1). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     YEN Đ KART 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                    KASA KARTI                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU: 
           KASA ADI:                                   ÖZEL KOD 1: 
         KAS.SORUM.:                                   ÖZEL KOD 2: 
         AÇIKLAMA 1:                                   ÖZEL KOD 3: 
         AÇIKLAMA 2:                                   ÖZEL KOD 4: 
         AÇIKLAMA 3:                                   ÖZEL KOD 5: 
         AÇIKLAMA 4: 
 
MUHASEBE KODU:                     DÖV ĐZ C ĐNSĐ:          SON TAH.TAR.: 
  EN AZ TUTAR:                     TERS BAK ĐYE:H [E/H/S] SON TED.TAR.: 
 EN FAZ.TUTAR:                     TAR ĐH KONT.:G [G/H/A/Y]  ONAY TAR.: 
 
           BORÇ              ALACAK           DÖV ĐZ BORÇ        DÖV ĐZ 
ALACAK 
DEV.: 
TAH.: 
TED.: 
TOP.: 
BAK.: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ ESC 
Şekil 1 
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Açıklamalar 
Kasa kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara kasa 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. Ayrıca Açıklama-1 sahası program içerisinden KASA SORUMLUSU 
olarak kullanılmıştır. 
 
Özel Kodlar 
Kasa 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. 
 
Muhasebe Kodu  
Buraya Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu kasa kartına ait muhasebe hesap 
planındaki kasa hesap kodu bütün halinde(muavin) yazılır. 
 
En Az Tutar, En Fazla Tutar 
Bu sahalar kasaya ait bakiye limit kontrollerinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır. En az 
tutar kasada bulunması gereken minimumu, en fazla tutar maksimum kasa bakiyesini 
belirtir. Kasa sisteminin çalışmasını denetleyen bu değerler kontrol amacı ile hareket 
giriş veya fiş giriş kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. 
 
Döviz Cinsi  
Eğer dövizli kasa kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKĐBĐ 
modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır. 
 
Ters Bakiye 
Kasanın son durum bakiyesine göre hareket ederek, kasanın ters bakiye 
vermesi(ALACAK) durumunda iken girilen “evet-hayır-sor” seçeneklerine göre sistemin 
işleyişini etkileyen sahadır. Herhangi bir seçenek belirtilmemişse parametrelerde girilen 
değer geçerli olacaktır. 
 
Tarih Kontrolü 
Bu saha menü tarihinde girilen işlem gününe bağlı olarak kontrol amacı ile yeni 
oluşturulan hareket girişi veya fiş giriş kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için 
kullanılmaktadır. Kontroller günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yapılabilir. 
  
Son Tahsil/Tediye 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. 
 
Onay Tarihi 
Bu saha kasa defteri dökümünde en son onaylı olarak basılan tarihin program tarafından 
otomatik olarak kaydedilmesi için kullanılır, kullanıcı hareket girişi veya fiş girişi 
esnasında ilgili kasaya ait onay tarihinden önce değişiklik ve yeni kayıt girişi için herhangi 
bir işlem yapamaz. 
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Ekrandaki bazı bölümlere ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu bölgelerde saklanan bilgiler 
otomatik olarak sistem tarafından düzenlenecektir. Zaruret halinde bu ve sistem 
tarafından düzenlenen diğer değerleri Servis/Dosya Đşlemleri/Dosya Bakımı/Kayıt 
Düzeltme bölümünden değiştirebilirsiniz. 
 
Yeni kasa 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 kasa kartı açabilirsiniz. Shift+F2 ile yapılan kayıtlarda kasa kodunun sayı olması 
halinde ekrana gelen boş kasa kartının kasa kod sahası bir önceki kaydın kodu bir 
arttırılarak otomatik olarak doldurulur. Kayıt tuşuna bastığınızda karşınıza kasa kartı ile 
ilgili açılış devir değerlerinin girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencere üzerinde kasa 
kartının tahsil ve/veya tediye tutarları, 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 hem tahsil hem 
de tediye tutarlarını yazmanız gerekir. Sene başında kullanılmaya başlanmışsa bu 
durumda sadece tahsil veya tediye tutarı girilmelidir.  
 
 

KD.1.2. Eski Kart  
 
Sistemde daha önce açılmış bir kasa kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, 
yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKĐ KART bölümünü 
kullanacaksınız. 
 
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza KASA KODU, KASA ADI, ÖZEL KODLAR 
sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir(Şekil 2). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     ESK Đ KART 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                    KASA KARTI                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
         KART ARAMA KISTASLARINI G ĐRĐN! 
 
          KASA KODU: 
           KASA ADI: 
         ÖZEL KOD 1: 
         ÖZEL KOD 2: 
         ÖZEL KOD 3: 
         ÖZEL KOD 4: 
         ÖZEL KOD 5: 
 
F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 2 
 
Eski kartı KASA KODU, KASA ADI veya ÖZEL KODLAR’dan herhangi birisini veya 
birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, 
MER-100 koduna sahip olan kasa kartına MER* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak 
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ulaşabilirsiniz. F5-ARAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk 
kasa kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya 
bunu onaylar ya da F6-ARAMAYA DEVAM tuşu ile arama işlemine devam eder. 
 
Eski karta ulaşmak için 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 değer verdikten sonra 
karşınıza sistemde kayıtlı olan kasa kartlarının KOD ve AD’ları gelecek, ışıklı çubuğu 
aşağı/yukarı hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın üzerine getirip ENTER tuşuna basarak 
bu karta ulaşmış olacaksınız. 
 
Ekrana çağrılan kasa üzerinde çalışırken herhangi bir bölgeye gelip buradaki bilgiyi 
değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kasa kartınız son yapılan değişikliğe göre 
düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur. 
 
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kasa kartını ve bu karta kaydedilmiş 
hareket kayıtlarını siler. Đlgili hesap fazlaca hareket görmüş ise kartı hareketleri ile birlikte 
silme işlemi beklenenden uzun bir zaman alabilir, arzu edilirse kasa kartı ilgili hareketleri 
sistemden silmeden de iptal edebilir. Bu durumda silinen kasa kartına ait hareketlerin 
sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak kasa 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(Şekil 3).  
 
EtA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192     ESK Đ KART 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                    KASA KARTI              100 001   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU:100 001 
  ┌───────────────────────────────────────┐            ÖZEL KOD 1: 
  │                                       │            ÖZEL KOD 2: 
  │  D ĐZAYN DOSYASINI SEÇĐNĐZ!            │            ÖZEL KOD 3: 
  │                                       │            ÖZEL KOD 4: 
  │     [1] *kasakart.dfb                 │            ÖZEL KOD 5: 
  │     [2]                               │ 
  │     [3]                               │ 
MU│     [4]                               │NSĐ:          SON TAH.TAR 
  │     [5]                               │ĐYE:H [E/H/S] SON TED.TAR 
 E │     [6]                               │NT.:G [G/H/A/Y]  ONAY TAR 
  │     [7]                               │ 
  │     [8]                               │   DÖV ĐZ BORÇ        DÖV ĐZ  
DE│     [9]                               │              0.00          
TA│    [10]                               │              0.00 
TE│                                       │                            
TO└──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────────┘              0.00          
BAK.:              0.00                                  0.00 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ ESC 

Şekil 3 
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Bu listeden dizayn seçimi yapılır. Dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn 
Dosyaları bölümünde tanımlanır. Dizayn dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi 
“kasa.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
F5-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği, bu karta ait kasa hareket kayıtlarının dökümünü verir. 
Đstenirse başka herhangi bir kasa kartına ait hareketler veya tüm hareketler de 
listelenebilir. 
 
F8-DETAY BĐLGĐ tuşu ile çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl 
başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda 
görüntülenir. Ayrıca istenirse sağ-sol ok tuşları kullanılarak döviz değerleri de 
görüntülenebilir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak hareketler 
ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir. 
 
 

KD.2. Kasa Hareketi 
 
Kasa kartı açılmış bir hesaba hareket kaydetmek, fiş girmek, fiş ve hareket listesini 
görebilmek için bu bölüme girilir.  
 
Hareket girişi veya fiş girişi bölümlerinden Kur Tablosu kullanılarak TL-Döviz, Döviz-TL 
çevrimi yapılabilir. TUTAR ve DÖVĐZ TUTAR hanelerinden herhangi bir tanesine 
program o anda hareket yapılan kasa 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. DÖVĐZ 
sahasında bir rakam varsa ve TUTAR hanesine ”*” verilirse benzer şekilde günlük parite 
kullanılarak TL tutarı hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır.  
 
Kasa hareketleri bölümüne girdiğinizde karşınıza YENĐ HAREKET, ESKĐ HAREKET, 
HAREKET LĐSTESĐ, YENĐ FĐŞ, ESKĐ FĐŞ ve FĐŞ LĐSTESĐ seçenekleri gelir. Şimdi bu Alt-
Bölümleri tek tek inceleyelim. 
 
 
KD.2.1. Yeni Hareket 
 
Bu bölüm KASA TAHSĐL HAREKETĐ ve KASA TEDĐYE HAREKETĐ bölümlerine ayrılır. 
TAHSĐL veya TEDĐYE işlem türüne göre kasa hareketi seçilir. Kasa hareket kaydı 
ekranını doldururken şu hususlara dikkat edilir (Şekil 4). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    YEN Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI         KASA TAHS ĐL HAREKETĐ      REF.NO:          0 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU: 
           KASA ADI: 
              TAR ĐH:17/01/2009 
        ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT 
          BORDRO NO: 
           EVRAK NO: 
          MAKBUZ NO: 
           AÇIKLAMA:                               [1] 
           AÇIKLAMA:                               [2] 
           AÇIKLAMA:                               [3] 
           ÖZEL KOD: 
              TUTAR: 
              DÖV ĐZ: 
            2.DÖV ĐZ:                     2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: 
 
   KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ 
        CAR Đ KODU:                       ÜNVANI: 
    MUHASEBE KODU:                      HES.ADI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ.F6KART L ĐS.F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC 

 
Şekil 4 
 
KASA KODU veya KASA ADI kullanılarak(isterseniz ÖZEL KARAKTERLER’le) hareket 
yapılacak kart seçilir. Koda ulaşımda F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanabilirsiniz. 
 
Tarih 
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz günün tarihi ekrana yazılmış olacaktır. 
SERVĐS bölümünde göreceğimiz üzere kasa hareketleri 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 Cinsleri 
Bu hanede 1-10 arası rakam girilerek işlem cinsi belirtilir. Đşlem cinsleri Servis/Sabit 
Tanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Đşlem Tipleri bölümünde tanımlanır. Đlk 6 işlem tipi 
program tarafından belirlenmiştir, diğer 4 tip ise kullanıcı tarafından tanımlanacak olup 
çalışma prensibi nakit-tahsil-tediye işlemine benzer şekilde çalışır. ĐŞLEM CĐNSĐ sahası 
üzerinde iken F6 tuşuna bastığınızda işlem kodları listelerini görebilir ve bu pencereden 
istenilen işlem kodunu ENTER tuşuna basarak seçebilirsiniz (Şekil 5). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    YEN Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRK┌──────────────────────────────┐REKETĐ REF.NO:         0 │ 
└──────────│                              │─────────────────────────┘ 
          K │ ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ!   │ 
           │                              │ 
           │  [1] *NAK ĐT                  │ 
        ĐŞL│  [2]  KAPALI FATURA          │ 
          B │  [3]  BANKA                  │ 
           │  [4]  Ç/S TAHS ĐL             │ 
          M │  [5]  GEL ĐR MAKBUZU          │ 
           │  [6]  V ĐRMAN                 │        [1] 
           │  [7]                         │        [2] 
           │  [8]                         │        [3] 
           │  [9]                         │ 
           │ [10]                         │ 
           │                              │ 
           └──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►─────┘DÖVĐZ C ĐNSĐ: 
 
   KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ 
        CAR Đ KODU:                       ÜNVANI: 
    MUHASEBE KODU:                      HES.ADI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ.F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS.F8DETAY B ĐL. ESC 

 
Şekil 5 
 
01-Nakit 
Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKĐT TAHSĐLAT ve TEDĐYE 
işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE 
modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. Bu işlem cinsinde kayıt 
edilen nakit tahsil borç hareketini yazıcıdan almak için “kdekta01.dfb”, nakit tediye alacak 
hareketini yazıcıdan almak için de “kdekte01.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
02-Kapalı Fatura 
Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından 
oluşturulacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada KASA modülünden FATURA 
şeklinde bir kasa hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere 
FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılabilir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen 
borç hareketini yazıcıdan almak için “kdekta02.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak 
için “kdekte02.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
03-Banka 
Bu tip kasa hareket kaydı banka işlemlerinde kullanılan nakit akımları için kullanılabilir. 
Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için “kdekta03.dfb”, alacak 
hareketini yazıcıdan almak için “kdekte03.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
04-S/C-Senet/Çek tahsil 
Bu tip kasa hareket kaydı çek ve senetlerimizle pozisyon itibari ile tahsilat işlemlerinde 
kullanılan kayıtların yapılması halinde kullanılacaktır. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç 
hareketini yazıcıdan almak için “kdekta04.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak için 
“kdekte04.dfb” dizaynları kullanılır. 
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05-Gelir/Gider Makbuzu 
Bu tip kasa hareket kaydı serbest meslek(avukat, muhasebeci vs.) veya kira 
gelir/giderleri gibi yapılan işlemler için kullanılabilir. Bu işlem cinsinde girilecek tutar brüt 
rakam olup ayrıca kdv, stopaj ve fon tutarları hesaplanarak ilgili kasaya net tutar rakamı 
geçecektir, yapılan işlem muhasebe ile ENTEGRE olarak çalışacak ise karşı hesaplar 
bölümündeki muhasebe kodu ve ünvanı sahaları muhasebe fişinde makbuzla ilgili 
muhasebe satırında kullanılacaktır. Diğer bilgi girişleri tamamlandıktan sonra F2-KAYIT 
tuşuna basıldığında ekrana gelir/gider makbuz bilgilerinin girileceği bir pencere gelir 
(Şekil 6). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    YEN Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               KASA TAHS ĐL HAREKETĐ        REF.NO:  0 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU:100 002 
           KASA ADI:DOLAR KASASI 
              TAR ĐH:19/01/2009 
       ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
       │                                             │ 
       │       GEL ĐR MAKBUZ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN!       │ 
       │                                             │ 
       │      KDV ORANI: 15.00 [%]                   │ 
       │     HESAP KODU:391                          │ 
       │                                             │ 
       │   STOPAJ ORANI: 10.00 [%]                   │ 
       │     HESAP KODU:360                          │ 
       │                                             │ 
       │      FON ORANI:  5.00 [%]                   │: 
       │     HESAP KODU:295                          │ 
   KAR Ş│                                             │ 
       └──◄F1YARDIM F2KAYIT F6ORAN/HESAP L ĐS. ESC ►──┘ 
    MUHASEBE KODU:391                   HES.ADI:HES APLANAN KDV 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ.F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DET.B ĐL. ESC 

 
Şekil 6 
 
Oran ve hesap kodları Servis/SabitTanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Gelir-Gider Makbuz 
Bilgileri bölümünde tanımlanan 1.değerlerden otomotik olarak yansır, istenirse F6-
ORAN/HESAP LĐS. tuşuna basılarak diğer değerler de seçilebilir (Şekil 7). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    ESK Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               KASA TAHS ĐL HAREKETĐ       REF.NO:   4 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU:100 002 
           KASA ADI:DOLAR KASASI 
       ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
       │                  KDV ORANLARI                              │ 
       │                                                            │ 
       │   YÜZDE       HESAP KODU              HESAP ADI            │ 
       │  * 15.00 391                  HESAPLANAN KDV               │ 
       │                                                            │ 
       │                                                            │ 
       │                                                            │ 
       └──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ────────────────────────────────────┘ 
       │     HESAP KODU:360                          │ 
       │                                             │ 
       │      FON ORANI:  5.00 [%]                   │: 
       │     HESAP KODU:295                          │ 
   KAR Ş│                                             │ 
       └──◄F1YARDIM F2KAYIT F6ORAN/HESAP L ĐS. ESC ►──┘ 
    MUHASEBE KODU:391                   HES.ADI:HES APLANAN KDV 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ.F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DET.B ĐL. ESC 

 
Şekil 7 
 
Bu işlem cinsinde kayıt edilen gelir veya gider borç hareketini yazıcıdan almak için 
“kdekta05.dfb”, alacak hareketini yazıcıdan almak için “kdekte05.dfb” dizaynları kullanılır. 
 
06-Virman 
Bu tip kasa hareket kaydı kasalar arası transfer işlemleri için kullanır. Virman yapılacak 
kasaya ait bilgileri girebilmek için  F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı kasa 
bilgilerinin girileceği bir pencere gelir(Şekil 8). Đstenirse F6-KASA LĐSTESĐ tuşuna 
basılarak karşı kasa kodu seçilebilir. 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192    ESK Đ KAYIT 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               KASA TAHS ĐL HAREKETĐ          REF.NO:4 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
          KASA KODU:100 002 
           KASA ADI:DOLAR KASASI 
              TAR ĐH:19/01/2009 
       ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
       │                                                 │ 
       │   KAR ŞI KASAYI G ĐRĐNĐZ!                         │ 
       │                                                 │ 
       │  KASA KODU:                                     │ 
       │   KASA ADI:                                     │ 
       │   AÇIKLAMA:                               [1]   │ 
       │   AÇIKLAMA:                               [2]   │ 
       │   AÇIKLAMA:                               [3]   │ 
       │   ÖZEL KOD:                                     │ 
       │                                                 │ 
       └──◄F1YARDIM F2KAYIT F6KASA L ĐS. ESC  ►───────────┘ 
   KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ 
        CAR Đ KODU:                       ÜNVANI: 
    MUHASEBE KODU:                      HES.ADI: 
 
F1YARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ.F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DET.B ĐL. ESC 

 
Şekil 8 
 
Bordro No 
Bu haneye bordro no’su yazılır. Toplu tahsilatlar için kullanılan hareket fişi girişinden bu 
sahaya bilgi girilebilir.  
 
Evrak No 
Bu haneye yapılan işlemle ilgili evrak no’su yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler 
bölümünde bulunan HAREKET NO(tahsil/tediye) sahaları tanımlandığı taktirde kayıt 
sırasında bu saha kendiliğinden doldurulur ve numara bir arttırılır. 
 
Makbuz No 
Bu haneye kaydı girilen belgenin makbuz no’su yazılır.  
 
Açıklama 1-2-3 
Bu haneleri istenen bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz. Đşlem yapılan kasa kartına 
ait kasa sorumlusunu taşımak için (*K), kasa açıklamalarını taşımak için(*K1,,,*K4) arası 
veya otomotik açıklamalar kullanmak için Servis/Sabit Tanımlar/Đşlem 
Tanımlamaları/Otomotik Açıklamalar bölümündeki(*1,*2,,,*8 arası) açıklamalardan birisi 
taşınabilir. 
 
Özel Kod 
Aynen kasa kartında olduğu gibi kasa hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif 
imkanı veren bir koddur.  
 
Tutar 
Bu hane söz konusu işlemin tutarını ihtiva edecek şekilde doldurulacaktır.  
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Döviz 
Eğer dövizli çalışma yapılıyorsa bu saha doldurulmalıdır. Đstenirse yukarıda açıklandığı 
üzere otomotik  tutar-döviz veya döviz-tutar çevrimleri yapılabilir. 
 
2.Döviz Cinsi/Tutar 
Eğer kasa kartındaki döviz cinsinden farklı bir cinse ait işlem yapılacaksa 2.dövizin tutarı 
ve cinsi bu sahalara yazılmalıdır. 
 
Cari Kodu/Ünvanı 
ETA:CARĐ ile ENTEGRE çalışma durumunda tahsil/tediye işlemine göre cari hareket 
borç/alacak kaydı oluşturulacaktır. Cari hesap kodları için F6-KART LĐS: tuşuna 
bastığınızda hesapların listelerini görebilir ve bu pencereden istenilen cari hesap kodunu 
seçebilirsiniz. 
 
Muhasebe Kodu 
Muhasebe ile ENTEGRE çalışıldığı durumlarda, hareketin muhasebe hesap kodu buraya 
yazılır. Đşlem tipi Gelir/Gider makbuzu olan hareket kaydı Servis/Sabit 
Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan MAK.HES.KODU(gelir/gider) sahaları 
tanımlandığı taktirde bu saha kendiliğinden doldurulur, istenirse farklı bir hesap kodu ile 
değiştirilebilir. Ayrıca işlem tipi Gelir/Gider makbuzu veya Virman olan hareket kaydının 
CARĐ sahalarına ait herhangi bir işlem yapılmaz, bu sahalar bırakılmalıdır. Diğer işlem 
tiplerine ait hareketlerde karşı hesap bilgilerinin muhasebe hesap kodu bu sahayı 
kullanır. Muhasebe kodunu F6 tuşuna bastığınızda ekrana gelen pencereden 
seçebilirsiniz. 
 
F7-HAREKET LĐSTESĐ tuşu bir pencere içinde bu kasaya ait veya tüm kasalara ait 
hareketlerinin listesini ekrana getirir. 
 
F8-DETAY BĐLGĐ tuşu Kasa-Cari-Muhasebe Kodu üzerinde iken kullanıldığında o kodla 
ilgili detaylı bilgiyi verir. 
 
Kasa hareket ekranını yukarıda izah edildiği şekilde doldurduktan sonra F2 tuşunu 
kullanarak kaydedeceksiniz.  
 
 

KD.2.2. Eski Hareket 
 
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu bölüm 
kullanılır. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda yine ÖZEL 
KARAKTERLER'i 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 
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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 “kasa.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
REFERANS NO, sistemin otomatik olarak her yeni kasa hareketi kaydına verdiği bir takip 
parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla 
beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir. 
 
 
KD.2.3. Hareket Listesi 
 
Bu bölümdeki listeleme aralıkları ekranını listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek 
şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız kayıtlı tüm hareketleri 
listeleyebilirsiniz. 
 
Hareket listenizi tahsil/tediye fişleri olarak ayrı ayrı alabilirsiniz. Sadece tahsil fişlerinin 
listesini almak için TAHSĐL sahasına “E”, TEDĐYE sahasına “H” verilir. ĐŞLEM CĐNSĐ 
sahasına bir rakam girilecek olursa sadece o cins işlemler listeye dahil edileceklerdir.  
 
TARĐH ARA TOPLAM parametresi yardımıyla yazıcıdan alınacak dökümlerde günlük 
toplam alınarak fiş kayıtları listelenir. Nakli yekün alınmak isteniyorsa NAKLĐ YEKÜN 
parametresine “E” verilir.  
 
SIRALAMA sahası listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Buraya 
yazılacak karaktere göre sıralama aşağıda belirtilen değerlere göre yapılır. 
 
  G: Giriş 
  K: Kod 
  C: Cins 
  A: Artan Tutar 
  D: Azalan Tutar 
 
Sadece belirli bir cari koduna ait hareketler listelenmek istenirse CARĐ KODU sahasına o 
kod yazılır, diğer listeleme aralılarına da bakılarak o koda ait hareketler listelenir. HESAP 
KODU sahası da benzer şekilde kullanılır. 
 
Listeleme ekranlarında F3-SAHA BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan 
alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede 
yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen 
sahaların boylarına “0” (sıfır) rakamı verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra F2-
KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana dönülür. 
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F2-LĐSTE tuşu dökümleri ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ise ilgili listenin yazıcıdan elde 
edilmesini sağlayacaktır. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz 
kısa bir süre sonra kesilecektir. 
 
 
KD.2.4. Yeni Fiş 
 
Bu bölüm esasen toplu tahsilat veya tediye hareket kayıtlarının bir tablonun satırları 
halinde girilmesini sağlayan ekran düzenlemesidir. 
 
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. Fiş 
girişlerinde ĐŞLEM CĐNSĐ olarak GELĐR/GĐDER MAKBUZU veya VĐRMAN tiplerine ait 
hareket fiş kaydı yapılmaz. Bu tür kayıtlar tekli hareketten yapılmalıdır. 
 
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan F6-KART LĐSTESĐ, F7-
HAREKET LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı seçeneklerden de 
faydalanabilirsiniz. 
 
F4-YAZDIRMA tuşuna basarak ekranda bulunan ek açıklamalar penceresinden istenen 
açıklama satırlarını girebilir F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile hareketin yazıcıdan dökümünü 
alabilirsiniz. Bu işlem sırasında kullanılacak dosyaların adları yapılan işlem cinsine bağlı 
olarak değişmekte olup, nakit kasa tahsil fişi için(kfista01.dfb) ve nakit kasa tediye fişi için 
(kfiste01.dfb) dizayn dosyaları kullanılır. hangi işlem için hangi dosyanın kullanılacağı ile 
ilgili detay bilgi “kasa.txt” dosyasında verilmiştir. 
 
 
KD.2.5. Eski Fiş 
 
Eski hareket fiş kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKĐ 
FĐŞ seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda yine 
ÖZEL KARAKTERLER'i kullanabilirsiniz. 
 
Eski hareket fişine ayrıca F7-HAREKET LĐSTESĐ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir. 
Söz konusu pencerede görüntülenecek hareketlere ışıklı çubuk istenilen kaydın üzerinde 
iken ENTER tuşuna basılarak ulaşılabilir. 
 
Fiş 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. 
 
 
KD.2.6. Fiş Listesi 
 
Bu bölüm yardımıyla kayıtlı tüm fişleri listeleyebilirsiniz. Listeleme ekranlarında F3-SAHA 
BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan alınması istenilen sahaların 



 

ETA : KASA  229 

kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede yazılması istenilen sahalar için 
saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen sahaların boylarına “0” (sıfır) rakamı 
verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana 
dönülür. 
 
Fiş listenizi tahsil/tediye fişleri olarak ayrı ayrı alabilirsiniz. Sadece tahsil fişlerinin listesini 
almak için TAHSĐL sahasına “E”, TEDĐYE sahasına “H” verilir. ĐŞLEM CĐNSĐ sahasına bir 
rakam girilecek olursa sadece o cins işlemler listeye dahil edileceklerdir.  
 
Yazıcıdan alınacak dökümlerde günlük toplam alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM 
parametresine “E” verilir. Detaylı bir fiş listesi alınmak isteniyorsa DETAY LĐSTE 
parametresi “E” olmalıdır, nakli yekün alınmak isteniyorsa NAKLĐ YEKÜN parametresine 
“E” verilir.  
 
SIRALAMA sahası listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Buraya 
yazılacak karaktere göre sıralama aşağıda belirtilen değerlere göre yapılır. 
 
 
  G: Giriş 
  K: Kod 
  C: Cins 
  A: Artan Tutar 
  D: Azalan Tutar 
 
F2-LĐSTE tuşu dökümleri ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ise ilgili listenin yazıcıdan elde 
edilmesini sağlayacaktır. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz 
kısa bir süre sonra kesilecektir. 
 
 
KD.3.  Raporlar  
 
Bu bölümde kasa kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da 
yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız bazı rapor dökümlerde ekranın 80 
kolonluk genişlik kısıtlaması dolayısıyla ikinci derecede bazı liste sütunlarının yer 
almadığını göreceksiniz. Diğer rapor dökümlerinde saha boyları kullanılarak ekran 
kısıtlaması olmadığını göreceksiniz. Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. 
Yazıcıdan alınan bütün çıktılarda listeyi kesmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi 
bu bölümün Alt-Bölümlerini inceleyelim. 
 
 

KD.3.1. Kasa Kart Raporları  
 
Bu seçenek kendi içinde muhtelif bölümlere dallanmaktadır; Şimdi bu Alt-Bölümleri 
görelim. 
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KD.3.1.1. Genel Kasa Kart Raporu 
 
Bu rapor kullanılarak sistemde kayıtlı bulunan kasa kartlarının kasa kodları, adları ve 
özel kodları listelenir. Bu raporu arzu ettiğiniz listeleme aralıklarına göre çıkarma 
imkanına sahipsiniz. 
 
Borçlu veya alacaklı kartları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI 
KARTLAR parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ K. parametresine “E” verilirse bakiyesiz 
kartlar da dökümde yer alır.  
 
 

KD.3.1.2. Detay Kasa Kart Raporu 
 
Bu rapor sistemde kayıtlı bulunan kasa kartlarının kasa sorumlusu, özel kodları, döviz 
adı, son tahsil/tediye tarihleri gibi yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. 
Diğer bütün raporlarda olduğu gibi listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz 
kayıtları çıkarabilirsiniz. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne 
olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir. 
 
 
KD.3.1.3. Kasa Mevcut Raporları 
 
Kasa mevcut raporu sistemde kayıtlı bulunan kasaların rakamsal değerlerini devir 
borç/alacak, tahsil/tediye tutarı, toplam TL veya dövizli borç/alacak tutarları gibi diğer 
yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. Bütün raporlarda olduğu gibi 
listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz kayıtları çıkarabilirsiniz. Döküme hangi 
sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla 
belirlenir. 
 
 

KD.3.2. Kasa Hareket Raporları 
 
Bu bölüm KASA DEFTERĐ, EKSTRE, CARĐ BAZLI KASA EKSTRESĐ, GELĐR/GĐDER 
MAKBUZ RAPORU ve VĐRMAN RAPORU Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
KD.3.2.1. Kasa Defteri 
 
Kasa defteri doğrudan kasa hereketleri üzerinden çekilir. Ekranda girilen kasaya ait 
listeleme aralıklarındaki tüm hareketlerin kasa defteri alınmaktadır. Birden fazla kasa 
kullanıldığında KASA KODU seçeneğine ilgili kasa kodunu yazmalısınız. Đstenilen kasa 
kartı F6-KART LĐS. tuşu ile ekrana gelen pencereden seçilebilir. 
 
Eğer onaylı defter dökümü alınmak isteniyorsa ONAYLI DÖKÜM parametresine “E” 
verilir, SON ONAY TARĐHĐ'nden önceki bir tarihe kesinlikle kasa hareketi yapılamaz, 
yapılmış bir işlem iptal edilemez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Gerek görüldüğü 
taktirde ONAY TARĐHĐ, ESKĐ KART bölümünden değiştirilebilir. 
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HER GÜN YENĐ SAYFAYA parametresine “E” verilirse yazıcıya alınan dökümlerde tarih 
değiştikçe yazıcının sayfa ilerlemesi sağlanır. 
 
ÇALIŞMAYAN GÜNLER parametresine “H” verildiği zaman belirtilen tarihler arasında hiç 
çalışmamış olan kartlar listeye dahil edilmez. 
 
ĐLK SAYFA NO hanesi yazıcıya döküm alınırken kağıda basılacak sayfa numarasının 
başını belirler. Bu saha boş bırakılırsa kağıda sayfa numarası basılmaz. 
 
F7-HAR.LĐS. tuşu ile ekrana gelen pencereden kasa defteri dökümünde seçtiğiniz kasa 
koduna ait hareketleri görebilirsiniz.  
 
 
KD.3.2.2. Ekstre 
 
Bu bölüm kasa ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Ekstre bölümüne mahsus 
detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen kasaların arzu edilen nitelikteki 
hareketlerinin tahsil/tediye ekstrelerini çıkarma imkanına sahipsiniz. Çıkarılacak ekstreler 
sistemde kayıtlı bulunan HAREKET DEVRĐ'nden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar.  
 
Borçlu veya alacaklı kartları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI 
KARTLAR parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ K. parametresine “E” verilirse bakiyesiz 
kartlar da dökümde yer alır.  
 
Cari bazlı kasa ekstre raporunu tahsil/tediye hareketleri olarak ayrı ayrı alabilirsiniz. 
Sadece tahsil hareketlerinin listesini almak için TAHSĐL sahasına “E”, TEDĐYE sahasına 
“H” verilir. ĐŞLEM CĐNSĐ sahasına bir rakam girilecek olursa sadece o cins işlemler 
listeye dahil edileceklerdir. 
 
TARĐH ARA TOPLAM parametresi yardımıyla yazıcıdan alınacak dökümlerde günlük 
toplam alınarak fiş kayıtları listelenir.  
 
HER KART YENĐ SAYFAYA parametresine “E” verilirse yazıcıya alınan dökümlerde kart 
kodu değiştikçe yazıcının sayfa ilerlemesi sağlanır.  
 
Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU 
tuşuyla belirlenir (Şekil 9). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192      RAPORLAR 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  KASA EKSTRES Đ                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
             L ĐSTELEME┌──────────────────────────────────┐ 
                      │                                  │ 
   1.DE ĞER            │   SAHA ADI  BOY   SAHA ADI  BOY  │ 
       TAR ĐH:         │       TAR ĐH: 10   TAH.TUTAR: 18  │ 
   KASA KODU:         │     ĐŞ.T ĐPĐ:  7   TED.TUTAR: 18  │ 
    KASA ADI:         │    ĐŞ.C ĐNSĐ: 10   BAK.TUTAR: 20  │ 
  ÖZEL KOD 1:         │   BORDRO NO:  0   TAH.DÖV ĐZ:  0  │ 
  ÖZEL KOD 2:         │    EVRAK NO: 15   TED.DÖV ĐZ:  0  │ 
  ÖZEL KOD 3:         │   MAKBUZ NO:  0   BAK.DÖV ĐZ:  0  │ 
  ÖZEL KOD 4:         │  AÇIKLAMA 1:  0   CAR Đ KODU:  0  │ 
  ÖZEL KOD 5:         │  AÇIKLAMA 2:  0      ÜNVANI:  0  │ 
   HAR ÖZ.K.:         │  AÇIKLAMA 3:  0  HESAP KODU:  0  │ 
                      │    ÖZEL KOD:  0   HESAP ADI:  0  │ 
BORÇLU KART.:E [E/H]  │                      REF.NO:  0  │OP.:H [E/H] 
ALACAK.KART.:E [E/H]  │                                  │AY.:H [E/H] 
BAKĐYESĐZ K.:E [E/H]  └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►─────────┘ 
 
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC 

 
Şekil 9 
 
 
KD.3.2.3. Cari Bazlı Kasa Ekstresi 
 
Bu rapor istenilen cari kartların iki tarih aralığındaki kasa hareketlerini listeler. Listeleme 
aralıklarında TARĐH aralığı verilmediği takdirde, üzerinde çalışılan yılın başlangıcı ile 
sonu arasında meydana gelen hareketler listelenir. Döküme hangi sahaların dahil 
edileceği ve saha boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir. Listeleme 
aralıklarında bulunan sahaların kullanımı EKSTRE bölümünde anlatıldığı gibidir. 
 
 
KD.3.2.4. Gelir/Gider Makbuz Raporu  
 
Bu rapor kasa hareket kaydında ĐŞLEM CĐNSĐ-5(Gelir/Gider Makbuzu) olan kayıtların 
dökümü için kullanılır. Gelir/Gider makbuz raporu sistemde kayıtlı bulunan makbuz 
hareketlerinin hareket, kdv, stopaj, fon ve net tutarları ile oranları gibi yardımcı bilgilerle 
beraber listelenmesinden ibarettir. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha 
boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir. 
 
 
KD.3.2.5. Kasa Virman Raporu 
 
Bu rapor kasalar arası transfer için kullanılan hareketlerde ĐŞLEM CĐNSĐ-6(Virman) olan 
kayıtların dökümü için kullanılır. Kasa virman raporu, sistemde kayıtlı bulunan virman  
hareketlerinde karşı kasanın kodu, adı, açıklama, özel kodları gibi yardımcı bilgilerle 
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beraber listelenmesinden ibarettir. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha 
boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir. 
 
 
KD.3.3. Kasa Dönemsel Durum Raporları 
 
Bu bölüm kendi içinde GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK ve YILLIK DÖNEMSEL DURUM 
RAPORLARI Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri görelim. 
 
 
KD.3.3.1. Günlük Dönemsel Durum Raporu 
 
Günlük dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin 
günlük olarak toplam listelerini çıkartır.  
 
Borçlu veya alacaklı kartları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI 
KARTLAR parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ K. parametresine “E” verilirse bakiyesiz 
kartlar da dökümde yer alır.  
 
Önceki dönem ve sonraki dönem değerlerinin listede yer alması isteniyorsa ilgili sahalara 
“E” verilir. Listeyi detaylı almak için DETAY LĐSTE sahasına “E” verilir. Dökümde TL 
değerlerini almak için TL sahasına “E”, döviz değerlerini almak için DÖVĐZ sahasına “E” 
verilir. Ekrana aynı anda hem TL hem döviz dökümü alınamaz. 
 
 

KD.3.3.2. Haftalık Dönemsel Durum Raporu 
 
Haftalık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin 
haftalık olarak toplam listelerini çıkartır. Listeleme aralıklarında bulunan sahalar 
GÜNLÜK DURUM RAPORU bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.  
 
 
KD.3.3.3. Aylık Dönemsel Durum Raporu 
 
Aylık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin aylık 
olarak toplam listelerini çıkartır. Listeleme aralıklarında bulunan sahalar GÜNLÜK 
DURUM RAPORU bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.  
 
 
KD.3.3.4. Yıllık Dönemsel Durum Raporu 
 
Yıllık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin yılllık 
olarak toplam listelerini çıkartır. Listeleme aralıklarında bulunan sahalar GÜNLÜK 
DURUM RAPORU bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.  
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KD.4.  Servis 
 
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün 
Alt-Bölümlerine bakalım. 
 
 
KD.4.1. Devir Đşlemleri 
 
Bu bölüm YILLIK DEVĐR, AÇILIŞ DEVRĐ ve DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME Alt-
Bölümlerinden oluşur. 
 
 
KD.4.1.1. Yıllık Devir  
 
Yıllık devrin sene başlarında yapılması gerekir. Bu devir geçmiş seneye ait kasa 
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. 
 
 
KD.4.1.2. Açılış Devri 
 
Bu bölümde sistemin kullanılmaya başlanacağı tarih itibarı ile kasa kartlarının devir 
bilgileri girilecektir. 
 
Bu bölümde kasa kartlarının devir bilgilerinin teker teker girilebilmesi imkanı elde 
edilmektedir. Devir bilgisi yüklenecek kasa kartı, arama kıstasları kullanılarak seçilir. 
Seçim için F6-KART LĐSTESĐ penceresi de kullanılabilir. Seçimden sonra ilgili devir 
rakamları girildikten sonra F2-KAYIT tuşu ile devir bilgileri dosyaya kaydedilir. F2 tuşuna 
CTRL tuşu ile birlikte basılırsa kayıttan sonra dosyada bir sonraki kayda, ALT tuşu ile 
birlikte basılırsa bir önceki kayda atlanır. Shift(Büyük Harf) tuşu ile birlikte basılacak 
olursa sistem kart seçme ekranına geri döner. 
 
 
KD.4.1.3. Devir Tarihi Düzeltme 
 
Bu bölümde devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı 
getirilmektedir. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır. 
 
 

KD.4.2. Dosya Đşlemleri 
 
Bu bölüm kendi içinde KAYIT DÜZELTME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ 
DOSYA, YENĐDEN ĐNDEKSLEME ve KART/HAREKET KONTROLÜ Alt-Bölümlerine 
ayrılır.  
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KD.4.2.1. Kayıt Düzeltme 
 
Kart bilgilerinde ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu 
bölüm kullanılır, sahalardaki değişiklik dikkatli yapılmalıdır. 
 
 
KD.4.2.2. Kapasite Kullanım Raporu 
 
Bu bölüm yardımıyla kasa kart-hareket-fiş kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, kasa 
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını 
ekranda görebilirsiniz. 
 
 

KD.4.2.3. Yeni Dosya 
 
Bu bölüme girildiğinde çalışmak istenilen yıl sorulur. Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna 
basıldığında kasa sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp çalışılmayacağını soran bir mesaj 
gelir. Mesaja uygun bir cevap verildikten sonra ardından daha önceden kasa dosyası 
mevcutsa kayıt ortamında kasa dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile 
karşılaşılır. Yine ardından bir uyarı mesajı gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra 
işlemin başlaması için program sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu 
işlemden sonra yeni kasa dosyaları açılmış olur. 
 
 
KD.4.2.4. Yeniden Đndeksleme 
 
Kart, hareket ve fiş dosyalarında bulunan bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks 
dosyası oluşturur(*.ind dosyaları). 
 
KARTLARI ĐNDEKSLEME 
Kasa kart kayıtlarının yeniden indeksleme işlemini yapar. F2 tuşu ile indeksleme işlemi 
başlatılır. Ekrana gelen "YENĐDEN ĐNDEKSLEME ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK 
ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?" mesajına “evet” cevabı verilince dosyalardaki bilgiler 
tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa indekslenmez ve 
dosyada saklanmaz. Yeniden Đndeksleme işlemini yapmadan evvel mutlaka 
dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda 
istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. 
 
HAREKETLER Đ ĐNDEKSLEME 
Kasa hareket kayıtlarının yeniden indeksleme işlemini yapar. F2 tuşu ile indeksleme 
işlemi başlatılır. F6 tuşu ile kasa kartlarının, F7 tuşu ile de kasa hareketlerinin listesi 
alınır. 
 
FĐŞLERĐ ĐNDEKSLEME 
Kasa fişlerinin yeniden indeksleme işlemini yapar. F2 tuşu ile indeksleme işlemi 
başlatılır. F6 tuşu ile kasa kartlarının, F7 tuşu ile kasa hareketlerinin, F8 tuşu ile de kasa 
fişlerinin listesi alınır. 
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KD.4.2.5. Kart/Hareket Kontrolü  
 
Bu bölümde de hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır. 
Kasa kartının bakiye değerleri ile kasa hareketleri taranarak bakiye değerleri kontrol 
edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir. 
 
 

KD.4.3. Sabit Tanımlar 
 
Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI, 
DĐZAYN DOSYALARI ve ĐŞLEM TANIMLAMALARI Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 

KD.4.3.1. Parametreler 
 
Bu bölümde KASA program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler 
tanımlanmaktadır (Şekil 10). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   PARAMETRELER                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                        ÖNTAKI          NO      BOY  
      TAHS ĐL HAR.NO:                          0 
      TED ĐYE HAR.NO:                          0 
      TAHS ĐL F ĐŞ.NO:                          0 
      TED ĐYE FĐŞ.NO:                          0 
 
    CAR Đ.KAYDI YAP.:S [E/H/S]        DÖV ĐZ/TL ÇEVR ĐMĐ:H [E/H] 
     MUH.KAYDI YAP.:S [E/H/S]        TL/DÖV ĐZ ÇEVRĐMĐ:H [E/H] 
    MUH.DETAY KAYIT:E [E/H]          KASA TERS BAK ĐYE:H [E/H/S] 
  HAR.EKRAN.ÇERÇEVE:E [E/H]            TAR ĐH KONTROLÜ:G [ /G/H/A/Y] 
 
 GELĐR MAK.HES.KODU:391 
 GĐDER MAK.HES.KODU: 
 
  ENTEGRASYON      MODÜL  BA ĞLANTI   KASA SEÇ ĐMĐ   ĐLK KASA KART KODU 
  PARAMETRELERĐ    FATURA: S [E/H/S]   E [E/H] 
                    BANKA: S [E/H/S]   E [E/H] 
                 ÇEK/SEN.: S [E/H/S]   E [E/H] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ ESC 

 
Şekil 10 
 
Hareket/Fi ş No 
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa tahsil/tediye hareket/fişlerine 
program otomatik olarak bir numara verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir Ön 
Takı ilave etme olanağı da mevcuttur. Hareket/fişlerin başlangıç nosu NO hanesinin 
altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam hane boyu bu ekrandaki BOY 
hanesinin altına yazılacaktır. 
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Cari Kaydı Yap 
Bu parametre kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere cari entegrasyonunun yapılıp 
yapılmamasını sağlar. 
 
Muhasebe Kaydı Yap 
Bu parametre muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt 
esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını 
sağlar. 
 
Muhasebe Detay Kayıt 
Bu parametre “E” olursa muhasebe fişi oluştururken kodu ve işareti(Borç/Alacak) aynı 
olan fiş satırları toplanır. 
 
Hareketli Ekranda Çerçeve 
Hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar. 
 
Döviz/TL Çevrimi 
Hareket girişlerinde kullanılan döviz tutarının otomotik olarak TL’ye çevriminin yapılıp 
yapılmayacağını sağlar. 
 
TL/Döviz Çevrimi 
Hareket girişlerinde kullanılan TL tutarının otomotik olarak işlem tarihindeki kurdan 
dövize çevriminin yapılıp yapılmayacağını sağlar. 
 
Kasa Ters Bakiye 
Bu parametre kasaların ters bakiye(Alacak)  kontrolünün yapılmasını sağlar  
 
Tarih Kontrolü 
Bu saha yeni hareket kayıtlarının işlem tarihine göre tarih kontrolünün yapılmasını 
sağlar. 
 
Gider/Gelir Makbuz Hesap Kodu 
Bu sahalara makbuzların muhasebe kodları yazılır. Yeni hareket girişlerinde ĐŞLEM 
CĐNSĐ 5-Gelir/Gider olan kayıtlardaki muhasebe kodu burada belirtilen makbuz hesap 
kodlarından otomatik olarak taşınacaktır. 
 
Entegrasyon Parametreleri 
Bu kısımda Fatura-Banka-Çek/Senet ve bunlara benzer modüllerden kasayı ilgilendiren 
entegre kayıt yapılması durumunda KASA modülüne hareket kaydı yapılması ile ilgili 
parametreler bulunur. Bu parametrelerden birincisi [E/H/S] şeklinde bağlantı yapılıp 
yapılmayacağını belirler. Bağlantı yapılması durumunda [E veya S], kullanılacak kasa 
kartının bir sonraki parametrede belirtilen KASA KART KODU mu olacağını yoksa 
kullanıcı tarafından ekrana gelen kasa kart listesinden seçim mi yapılacağını belirler. 
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KD.4.3.2. Saha Boyları 
 
Kasa hareket fişinde kullanılan sahaları ekrana koymak, kaldırmak veya saha boylarını 
istenilen boyda tanımlamak için bu bölüm kullanılır (Şekil 11). Ekranda çıkması 
istenmeyen sahaların boyu “0” olmalıdır. 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                   SAHA BOYLARI                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
          SAHA ADI E/H BOY 
           EVRAK NO:E   15 
          MAKBUZ NO:E   15 
         AÇIKLAMA 1:E   15 
         AÇIKLAMA 2:H   15 
         AÇIKLAMA 3:H   15 
           ÖZEL KOD:H    5 
              TUTAR:E   18 
              DÖV ĐZ:E   14 
            2.DÖV ĐZ:H   14 
        2.DÖV ĐZ ADI:H    5 
          CAR Đ KODU:E   20 
             ÜNVANI:E   30 
         HESAP KODU:E   20 
          HESAP ADI:E   30 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 11 
 
 

KD.4.3.3. Saha Başlıkları  
 
Bu bölümde kasa kart ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait başlıkların 
tanımlanması işlemi yapılır (Şekil 12). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                 SAHA BA ŞLIKLARI                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
            KART EKRANINDA KULLANILAN BA ŞLIKLARI G ĐRĐNĐZ! 
 
 
              ÖZEL KODLAR             AÇIKLAMALAR 
 
                   BA ŞLIK                  BA ŞLIK 
             [1] ÖZEL KOD 1          [1] KAS.SORUM.  
             [2] ÖZEL KOD 2          [2] AÇIKLAMA 1  
             [3] ÖZEL KOD 3          [3] AÇIKLAMA 2  
             [4] ÖZEL KOD 4          [4] AÇIKLAMA 3  
             [5] ÖZEL KOD 5          [5] AÇIKLAMA 4  
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 12 
 
 
KD.4.3.4. Dizayn Dosyaları 
 
Bu bölümde kasa kartı yazdırma işlemlerinde kullanılacak rapor dizayn dosyaları ayrı 
ayrı tanımlanır. 
 
 

KD.4.3.5. Đşlem Tanımlamaları 
 
Bu bölüm kendi içinde ĐŞLEM TĐPLERĐ, GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ ve 
OTOMATĐK AÇIKLAMALAR Alt-Bölümlerine ayrılır. 
 
 
KD.4.3.5.1. Đşlem Tipleri  
 
Bu bölüm hareket ekranında kullanılan işlem tiplerinin tanımlanmasını sağlar (Şekil 13). 
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ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI                  ĐŞLEM TĐPLERĐ                       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
           HAREKET EKRANINDA KULLANILAN ĐŞLEM TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! 
 
                 TAHS ĐL            TED ĐYE 
       [1]   NAK ĐT             NAK ĐT 
       [2]   KAPALI FATURA     KAPALI FATURA 
       [3]   BANKA             BANKA 
       [4]   Ç/S TAHS ĐL        Ç/S ÖDEME 
       [5]   GEL ĐR MAKBUZU     G ĐDER MAKBUZU 
       [6]   V ĐRMAN            V ĐRMAN 
       [7] 
       [8] 
       [9] 
      [10] 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

Şekil 13 
 
 
KD.4.3.5.2. Gelir/Gider Makbuz Bilgileri  
 
Hareket girişinde ĐŞLEM CĐNSĐ 5(GELĐR/GĐDER) olan kayıtların makbuz bilgilerinde 
kullanılan KDV, STOPAJ ve FON bilgilerinin yüzdeleri ve muhasebe hesap kodları bu 
bölümde tanımlanır (Şekil 14). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI           GEL ĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                        KDV B ĐLGĐLERĐ 
         YÜZDE    GEL ĐR MUHASEBE KODU    G ĐDER MUHASEBE KODU 
     [1]  15.00   391                    191 
     [2]  23.00   392                    192 
     [3] 
 
                      STOPAJ B ĐLGĐLERĐ 
         YÜZDE    GEL ĐR MUHASEBE KODU    G ĐDER MUHASEBE KODU 
     [1]  10.00   360 
     [2] 
     [3] 
 
                        FON B ĐLGĐLERĐ 
         YÜZDE    GEL ĐR MUHASEBE KODU    G ĐDER MUHASEBE KODU 
     [1]   5.00   295 
     [2] 
     [3] 
 
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ ESC 

Şekil 14 
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KD.4.3.5.3. Otomatik Açıklamalar  
 
Bu bölüm tahsil/tediye işlemlerinde kullanılan otomatik açıklamaların tanımlandığı yerdir 
(Şekil 15). 
 
ETA:KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85192        SERV ĐS 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DEMO SIRKETI               OTOMAT ĐK AÇIKLAMALAR                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
       TAHS ĐL/TEDĐYE ĐŞLEMLERĐNDE KULLANILAN OTOMATĐK AÇIKLAMALARI 
       G ĐRĐNĐZ! 
 
         NO         OTOMAT ĐK AÇIKLAMA 
        [1]   C/HS.MAHSUBEN 
        [2]   NAK ĐT ÖDENEN 
        [3]   ÇEKLE ÖDENEN 
        [4]   HAVALE 
        [5]   V ĐRMAN 
        [6]   KASALAR ARASI TRANSFER 
        [7]   ELDEN ÖDEME 
        [8]   AÇIK HESAP 
 
F1YARDIM F2KAYIT ESC 

 
Şekil 15 

 





 

 

 


