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

OT.1. Tuş Kullanım Tablosu
Sağ Ok
Sol Ok
Üst Ok
Alt Ok
Home
End
PgUp
PgDn
Insert
Delete
Space
Ctrl+Sağ Ok
Ctrl+Sol Ok
Ctrl+Home
Ctrl+End
Alt+Y
Alt+Z
Alt+V
Alt+W
Alt+X
Alt+U
Alt+1
ESC
F1
Shift+F1
F2
Shift+F2
Ctrl+F2
Alt+F2
F4
Shift+F4
F8
Shift+F8
F9
Shift+F9
F10
4

Bir hane sağa
Bir hane sola
Bir satır yukarıya
Bir satır aşağıya
Ekranın sol üst köşesi
Ekranın sağ alt köşesi
Bir üst sayfa
Bir alt sayfa
Araya koyma
Silme
Tutar/döviz girişi sırasında üç sıfır (000) yazma
Sağdaki saha
Soldaki saha
Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sol üst köşesi
Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sağ alt köşesi
Kelime başı
Kelime sonu
Saha başı
Saha sonu
Saha silme
Bulunduğun yerden sona kadar silme
Hesap makinesinden rakam transferi
Bir önceki menü
Yardım
Genişletilmiş yardım
Kayıt
Kayıt ve yeni kayda geçiş
Kayıt ve bir sonraki kayda geçiş
Kayıt ve bir önceki kayda geçiş
Yazıcı çıkışı
Genişletilmiş yazıcı çıkışı
Detay bilgi
Genişletilmiş detay bilgi
Yardımcı işlemler
Son çağrılan yardımcı işlemi tekrar çağırma
Programdan çıkış
ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

F11
F12
Shift+F10
Alt+F10
Ctrl+F10

Kopyala
Yapıştır
Ana menüyü yükleme
Özel Menüden program yükleme
Genişletilmiş Özel Menüden program yükleme

OT.2.

Sistemin Açılması ve Programların Yüklenmesi

OT.2.1.

Tarih ve Saat Bilgilerinin Girilmesi

Programları kullanırken bilgisayarın tarih ve saat bilgileri doğru olmalıdır. Bu bilgiler
kayıtlara işlendiğinden yanlış olması durumunda kayıtların da hatalı olacağı aşikardır.
Bilgisayar ilk açıldığında gelen tarih ve saat bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmeli,
gerekirse düzeltilmelidir.

OT.2.2. ETA Programlarının Bilgisayarın Harddiskine Yüklenmesi
Şimdi bilgisayarımıza işletim sisteminin yüklendiğini ve çalışmaya başladığını
varsayalım. Bundan sonra yapacağımız işlem bilgisayara ETA Ticari Uygulama
Programlarından bir veya birkaçını yüklemek olacaktır.
Bu iş ETA personeli tarafından veya ETA'yı temsil eden bir ETA Bayisi tarafından
yapılacaktır. Buna rağmen arzu edilirse bilgisayarın işletim sistemini iyi tanıyan bir kişi
aşağıdaki açıklamaları takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilir.
ETA-7 setinin; Windows95, Windows98, Windows2000, WindowsNT veya bunlarla
uyumlu işletim sistemleri altında yükleme işlemini yapmak için aşağıdaki adımlar takip
edilir.
CD Cd-okuyucusuna yerleştirilir, kapak kapatıldığı zaman karşınıza ETA kurulum
menüsü çıkar bu menüden istenen ETA program versiyonu seçilerek kurulum işlemine
başlanır. Not: CD otomatik olarak açılmadığı takdirde Bilgisayarım ikonuna basılarak
veya Windows Gezgini programını kullanılarak CD sürücüsü seçilir (muhtemelen D:\,
duruma göre E:\ veya F:\ de olabilir). Karşınıza çıkan programlardan SETUP.EXE
programı çalıştırılarak versiyon seçim işlemine geçilebilir.
- Karşınıza gelen ilk ekrandan “Đleri” butonuna basılarak bir sonraki ekrana geçilir.
- Bu ekranda yapılmak istenen işlem belirtilir.
DEMO SETĐ
YENĐ MÜŞTERĐ SETĐ

: Programlar bilgisayara demo modunda yüklenir.
: Programlar bilgisayara ilk defa yüklenecekse bu seçenek kullanılır.

EXE YENĐLEME
: Bilgisayara daha önceden yüklenmiş olan modüllerde
yenileme işlemi yapmak için bu seçenek kullanılır.
ETA : ORTAK TANIMLAR
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MODÜL EKLEME
: Kullanıcı programları daha önceden yüklemiş olmasına
rağmen sisteme yeni modüller eklenmek istenirse bu seçenek kullanılır.
- Bir sonraki ekranda “config.eta” kuruluş dosyasının bulunduğu ve programların yükleme
işleminin yapılacağı bölümler ayrı ayrı belirtililir. (Kuruluş Dizini ve Hedef Dizin)
DEMO SETĐ: “config.eta” dosyası CD üzerinde bulunmaktadır, programlar c:\demo7
bölümüne yüklenir.
YENĐ MÜŞTERĐ SETĐ: “config.eta” dosyası CD ile beraber verilen disket üzerinde
olmalıdır, bu nedenle sürücü adı “a:\” olarak belirtilmelidir. Programlar bilgisayarda
c:\eta7 bölümüne yüklenir
EXE YENĐLEME: Programlar bilgisayara daha önceden yüklenmiş olduğu için
“config.eta” dosyası ve programlar aynı bölüme yüklenir.
MODÜL EKLEME: Sisteme yeni modüller ekleneceği için “config.eta” dosyası disket
sürücüsünde olmalıdır, programlar ise yükleme işleminin daha önceden yapıldığı bölüme
yüklenir.
-“config.eta” dosyası belirtilen bölümde mutlaka bulunmalıdır, aksi takdirde yükleme
işlemine devam edilemez. Programların yükleneceği bölüm ise mevcut dizinler arasından
seçilebilir veya yeni bir dizin yaratılarak kullanılabilir.
- Bir sonraki ekranda yükleme yapılacak modüller belirtilir, program “config.eta”
dosyasında kayıtlı olan modülleri otomatik olarak işaretler, kullanıcı isterse bu listede
değişiklik yapabilir.
- Daha sonra gelen ekranda modüllerin içinde bulunan dosyalar özelleştirilerek seçilir,
yani kullanıcı ya tüm dosyaları seçer veya konulara göre bazı grupları seçebilir.
- Daha sonra gelen ekran kopyalama işlemine başlamadan önceki son ekrandır, bu
aşamada “Geri” butonu kullanılarak yapılan tanım, seçim ve tercihlerde değişiklik
yapılabilir. Son butonuna basılarak dosyaların CD’den Harddisk’e kopyalanması işlemi
başlatılır. Yapılan işlem ekranın altında bulunan ilerleme çubuğundan izlenebilir.
- Kopyalama işlemi bittiği zaman karşınıza muhtelif mesajlar içeren son ekran gelir.
“Çıkış” butonuna basılarak programdan çıkılır.
Notlar:
Programlar ilk defa yükleniyorsa (Yeni Müşteri/Demo Seti) ve Demo Data modülü
işaretlenmişse program DEMO adlı bir şirket yaratır ve dataları bu şirkete yükler.
Program yükleme sonunda başlat menüsüne “ETA Bilgisayar Programları” grubunu ve
bu grubun altına ilgili seçeneği kendiliğinden yükler, ayrıca masaüstüne kısayol ikonu
oluşturur. Bunlar kullanılarak programa kolaylıkla girilebilir.
V-7 Demo Seti yüklendiğinde veya tüm versiyonlarda exe yenilemesi yapıldığında
enstelasyon yapılması gerekli değildir, diğer durumlarda “install7” programı kullanılarak
6
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enstelasyon işlemi yapılmalıdır. ETA Install Departmanı’na 0212 – 444 1 382 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz.

OT.2.3. ETA Programlarının Enstelasyonu
Bu noktaya kadar anlatılan işlemler yerine getirildiğinde ETA programları diskin ETA
bölümüne yüklenmiş ve ana bölümde ilgili ETA programını çalıştıracak komut dosyası
(batch file) yükleme programı tarafından oluşturulmuş olacaktır. ETA komut dosyası ETA
komutu verildiğinde çalışacak ve ilgili ETA programını çalıştıracaktır. Bu aşamada ETA
programınız çalıştığında ekranın silindiğini görecek ve "Hatalı Konfigürasyon" mesajı ile
karşılaşacaksınız. Şimdi yapılması gereken işlem, ETA programları ile birlikte ETA
bölümüne kopyalanmış olması gereken INSTALL7 programını çalıştırmak ve şirketimizin
ENSTELASYON telefonlarını arayarak ETA programlarının enstelasyon işlemini
tamamlamaktır. ETA programları ancak enstelasyon işlemi başarı ile tamamlandıktan
sonra çalışır duruma gelecektir.

OT.2.4. CONFIG.SYS Dosyasında Files ve Buffers Parametreleri
ETA programlarının doğru çalışabilmesi amacıyla FILES=nn tanımında nn en az 20
olmalıdır. Çok kullanıcılı ortamlarda nn parametresi kullanıcı başına 20 olacak şekilde
belirlenmelidir. Ayrıca Windows 95 ve 98 işletim sistemlerinde çok kullanıcı çalışmaya
imkan verecek DOS komutu “share.exe” önceden çalıştırılmış olmalıdır. BUFFERS=nn
tanımında ise nn en az 10 olmalıdır.

OT.2.5. Programları Kullanmaya Başlarken
Program bilgisayara yüklendikten sonra ETA ekranı sizi karşılayacak, bu ekranı ENTER
tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde geçtikten sonra karşınıza ETA
programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal hususları hatırlatan bir ekran
gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra yine ENTER tuşuna
bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari Programlarının
girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap vereceksiniz. Daha
sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile değiştirebilirsiniz.
Şifreyi girdikten sonra ENTER tuşuna basacaksınız. Bu arada program bazı veri
dosyalarını bulamadığı için sizi uyaracak, bu uyarılara “E” tuşuna basarak yanıt verecek
ve ANA MENÜ ekranına ulaşmış olacaksınız.
Bu aşamada karşınıza gelen ekranda (ETA Ticari Uygulama Programları Ana Menüsü)
çalıştırabileceğiniz programların bir listesini ve bu programlara kolay ulaşım için
basmanız gereken harf tuşlarını (parlak olarak yazılan harfler) bulacaksınız.
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OT.3. Dosyaların Yedeklenmesi
Bilgisayar sisteminizin veri kayıt ve okuma itibarı ile çok hassas ve güvenilir bir ortam
oluşturmasına rağmen, çok düşük de olsa belli oranda hata yapma şansına sahiptir.
Kayıt ortamına yazılan verinin doğru okunamaması şeklinde oluşacak hata, veri
dosyalarınızın belli bir kısmının ya da tamamının çalışmaz hale gelmesine sebep olabilir.
Böyle istenmeyen bir durumdan mümkün olduğu kadar uzak durmak için bilgisayar
sisteminizi sigara dumanı, toz ve sarsıntı gibi harici etkilerden koruyunuz.
Bilgisayar kullanımında yukarıda bahsedilen durumlara karşı korunmanın yolu veri
dosyalarının periyodik olarak yedeklerinin (backup) alınmasıdır. Yedekleme işlemi ile
belirli aralıklarda (genellikle 1 gün ila 1 hafta arasında değişen sürelerle yedekleme
yapılır) veri dosyaları kullanılmayan disket ya da "tape" ünitesi gibi yardımcı bir kayıt
ortamına çekilir. Herhangi bir aşamada dosyalarda arıza belirirse, yedek dosyalar
çalışılan kayıt ortamına çekilerek, yedekleme tarihinde kalındığı yerden itibaren
çalışmalara devam edilir
(bu arada girilen veriler kaybedildiği için yedekleme
aralıklarının mümkün olduğu kadar kısa olması gereklidir).
Yedekleme sırasında kullanılacak disketlerin hazırlanması, bilgisayar diskindeki bilgilerin
bu disketlere yedeklenmesi ve gerekli olduğu zaman yedeklerin bilgisayar diskine geri
yüklenmesi ile ilgili detaylı bilgi MENÜ programının yardım bölümünde anlatılmıştır.

OT.4. Yardımcı Tuşların Kullanımı
Bu bölümde programlarda sıkça kullanılan tuşların açıklamaları verilecektir.
ESC
Bu tuş, bir işlemi yarıda kesmenizi ya da bulunduğunuz menüden bir önceki menüye geri
dönmenizi sağlar. Herhangi bir bilgi girişi, kayıt, döküm gibi işlemler yapılırken ESC
tuşuna basılması işlemin kesilmesi anlamına gelir.
PgUp/PgDn
Çok sayfalı ekranlarda sayfa değiştirme ve kayıtların üzerinde çalışırken dosyadaki bir
önceki (PgUp) ve bir sonraki (PgDn) kayda ulaşım imkanı tanır.
HOME
Bilgi girişinde alanın en başına, fatura ve muhasebe fişinde ise evrakın başına gider.
END
Bilgi girişinde alanın en sonuna, fatura ve muhasebe fişinde evrakın sonuna gider.
SPACE
Tutar ve döviz giriş sahalarında boşluk tuşuna basıldığında ekrana yanyana 3 sıfır (000)
gelir. Yalnız bu işlemin çalışması için Menü programının Servis/Ortak Tanımlar
ekranında bulunan BĐLGĐ GĐRĐŞĐNDE OTOMATĐK FORMATLAMA parametresine “E”
verilmesi ve tutar/döviz girişi yapılıyor olması gerekmektedir. Hesap makinesinde rakam
yazılırken de aynı şekilde boşluk tuşuna basıldığında 3 sıfır kendiliğinden ekrana gelir.
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F1-YARDIM
Programların herhangi bir yerinde basılırsa bulunduğunuz bölümdeki fonksiyon tuşlarının
kullanım yerlerinin kısaca açıklandığı bir pencere çıkar.
SHIFT+F1 GENĐŞLETĐLMĐŞ YARDIM
Programlar hakkında detaylı bilgi verir. Çalıştığınız bir modülün herhangi bir yerinde shift
ile beraber F1 tuşuna bastığınızda, ekrana “Yardım Almak Đstediğiniz Programı Seçiniz!”
mesajı gelir. Geniş yardım almak istediğiniz modülü belirttikten sonra ekrana seçtiğiniz
modülün konu başlıklarını belirleyeceğiniz pencere gelecektir. Bu pencere yardımıyla
dilediğiniz başlığı seçip o konuyla ilgili detaylı açıklama alabilirsiniz.
F2-KAYIT/LĐSTE
Ekrandaki bilgilerin kaydını sağlar. Ayrıca liste alınan ekranlarda listenin başlatılması ve
sayfanın sürdürülmesi için kullanılır.
SHIFT+F2 KAYDET VE YENĐ KAYDA ATLA
Shift tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik
olarak yeni bir kayda atlanmış olur.
CTRL+F2 KAYDET VE BĐR SONRAKĐ ESKĐ KAYDA ATLA
Ctrl tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik
olarak dosyada yer alan bir sonraki kayda geçilir. Bu tuş özellikle dosyada kayıtlar
üzerinde sırasıyla düzeltme işlemleri yapılırken kullanılır.
ALT+F2 KAYDET VE BĐR ÖNCEKĐ ESKĐ KAYDA ATLA
Ctrl+F2 tuşunun aksine kayıttan sonra bir önceki kayda geçilir.
F3-ĐPTAL
Üzerinde çalışmakta olduğunuz kartı ve/veya bu karta bağlı hareket kayıtlarını siler.
F4-YAZDIRMA/TOPLU FATURA BASIMI
Listeleme ekranlarında listenin yazıcıdan alınmasını, ayrıca FATURA modülünde kesilen
faturaların toplu olarak yazıcıdan basılmasını sağlar. F4 tuşu ile default olarak belirtilmiş
yazıcı tanımlarına göre döküm alınır. Bu tanımları YAZICI TANIMLARI bölümünden
değiştirebilirsiniz.
SHIFT+F4 GENĐŞLETĐLMĐŞ YAZICI KULLANIMI
Yazıcıdan döküm alınması istenilen ekranlarda F4 yerine Shift+F4 tuşuna basıldığında
ETA:MENÜ programının Servis/Yazıcı Tanımları bölümünde yapılmış olan çeşitli cihaz
ve dosya tanımlarına göre döküm alma imkanı elde edilir. Bu sayede standart yazıcı
haricindeki yazıcılara ulaşabilir ve dosyaya döküm alabilirsiniz.
Örnek 1: Bir çek giriş bordrosunu dosyaya aktarabilmek için Shift+F4 tuşuna basarak
ekrana gelen pencereden DOSYA 'yı seçiniz. Ekrana gelen ikinci pencereye ise
gönderilecek olan dosyanın ismini yazarak ENTER tuşuna basınız. Ayrıca giriş/çıkış
bordrolarında üçüncü bir pencerede firma adresini girme veya değiştirme imkanı da
verilmiştir. Ayrıca bu giriş bordrosunu DĐREKT DOSYA ETA.NOT seçeneğini kullanarak
hiç bir işlem yapmadan direkt “eta.not” sayfasına aktarabilirsiniz.
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Bu dosyaları F9-Yardımcı Đşlemler/F4-Not Sayfası seçeneğiyle ekranda görüntüleyip,
dosyada
saklayabilirsiniz.
Ayrıca
bu
raporları
sistemdeyken
COPY
SIRKET\RAPOR.NOT PRN komutu ile yazıcıdan dökümünü alabilir, EXCEL veya
WORD'e veya herhangi diğer bir programa aktarabilirsiniz.
F5-HAREKETLER/ARAMA/POZĐSYON
Bu tuş çalıştığınız kartla ilgili hareketleri ekranda listeler. Kayıt arama ekranlarında ise
kayıtları tek tek arayıp görüntüleme imkanı verir. Ayrıca çek/senet hareketleri bölümünde
F5-POZĐSYON tuşuna basıldığında programda kullanılan pozisyonların listesi ekrana
gelir. Bu pozisyonlar Entegre Hesaplar/Çek-Senet Pozisyonları bölümünde bünyeye
uygun olarak düzenlenebilir.
F6-KART LĐSTESĐ
Çalıştığınız ekranla ilgili sistemde kayıtlı kartların kod ve cinslerini bir pencere içinde
listeler.
SHIFT+F6 HAREKET KONTROL EKRANI
Stok hareket fişi ekranında bu tuşa basıldığında, çalışmakta olduğunuz kartlarla ilgili
yapılan giriş/çıkış hareket miktar, 2.birim ve tutar toplamları kontrol amacı ile ekranda bir
pencere içinde görüntülenir. Ayrıca FATURA modülünde giriş/çıkışı yapılan stok
miktarlarını ve ilgili stok kartlarında tanımlanmış olan ağırlık, ambalaj ve ambalaj
miktarları ekranda görüntülenir.
F7-KAYIT LĐSTESĐ/FATURA LĐSTESĐ/ÇEK-SENET LĐSTESĐ
Çalışılan modüldeki hareket kayıtlarının listesini ekrana getirir.
F8-DETAY/VADE/KREDĐ-RĐSK
Ekranda giriş/çıkış hareketleri yapılan kayıtların, ilgili kartlarını detay bilgi olarak
görüntüler. Ayrıca girişi yapılan çek veya senetlerin toplu olarak vade farklarını hesaplar.
Cari hareket modülünde ise F8-KREDĐ/RĐSK tuşu, ekrana çağırılmış olan
müşteri/satıcının çek/senet riski, kredi ve toplam risk durumunun incelenmesi için
kullanılır.
Shift+F8 DETAY BĐLGĐ
Program modüllerinin herhangi bir yerinden Shift+F8 (Shift ile beraber F8) tuşuna
bastığınızda karşınıza gelen ekrandan seçim yaparak diğer program modüllerinde kayıtlı
olan bilgiler hakkında detaylı bilgi alıp, ESC tuşu ile tekrar çalıştığınız ekrana geri
dönebilirsiniz.
F9-YARDIMCI ĐŞLEMLER
Kullanıcıya çeşitli kolaylıklar sağlaması açısından düşünülmüş olan YARDIMCI
ĐŞLEMLER bölümüne programların herhangi bir bölümündeyken F9 tuşuna basarak
ulaşabilirsiniz. Şimdi ok tuşları yardımı ile veya direkt fonksiyon tuşları ile
çalıştırabileceğiniz Yardımcı Đşlemlerin alt seçeneklerini inceleyelim.
F9/F2-TAKVĐM/AJANDA
Bu seçenekle, sistemde geçerli olan gün, ay ve yılı gösteren bir takvim ekrana gelir.
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Takvim üzerindeki ay ve yılları PgUp/PgDn ve Sağ/Sol Yön tuşları ile değiştirebilirsiniz.
Ayrıca isterseniz SCROLL LOCK tuşuna basarak yön tuşları ile takvimi ekranın herhangi
bir yerine (grafik ortam hariç) taşımanız mümkündür. Takvimle işiniz bittiğinde ESC
tuşuna basarak çalışmanıza devam edebilirsiniz. Takvim ekranında ajanda bilgileri de
tutulabilir. Not yazılacak gün ENTER tuşu ile seçilir. Ekrana o güne ait ajanda penceresi
açılır. Ajanda ekranı 24 saate bölünmüştür. Bu ekrana gerekli bilgiler girildikten sonra
ESC tuşu ile kayıt edilerek çıkılır.
F9/F3-SAAT
Bu bölümde ekrana sistemi açtığınızda verdiğiniz veya sistemin otomatik olarak verdiği
bir saat çıkacaktır. Bu saati de SCROLL LOCK konumunda yön tuşları ile ekranın çeşitli
yerlerine taşımanız (grafik ortam hariç) mümkündür. Eğer sisteminizde CMOS saat var
ise saati ve tarihi değiştirmek için kullanacağınız komutlar DATE ve TIME'dır.
F9/F4-NOT SAYFASI
Bu seçenekte karşınıza 150 kolon ve 10 000 satırdan oluşan bir not sayfası çıkacaktır.
Eğer daha önce herhangi bir not saklanmadı ise “Dikkat Yeni Dosya” şeklinde bir uyarı
alacaksınız. Sistem bu durumda SERVĐS bölümünün ORTAK PARAMETRELER
kısmında belirlediğiniz not sayfasının yazılması gereken bölüme ETA.NOT isminde bir
dosya açacaktır. Artık bu sayfada istediğiniz notları ve metinleri yazabilirsiniz. Eğer yeni
bir dosya ile çalışmak istiyorsanız F3-YÜKLE tuşuna basarak “Yüklenecek Dosya Adını
Giriniz” mesajının karşısına dosyaya vermek istediğiniz ismi yazmanız gerekmektedir.
Ayrıca F3-YÜKLE tuşuyla disk veya disketinizdeki herhangi bir dosyayı yükleyerek
ekrana getirip F2-SAKLA tuşuyla kaydedebilir, F4-YAZDIR tuşuyla yazıcıdan alabilirsiniz.
F5-DOSYA SĐLME tuşu ile yaratılmış dosyalardan istenmeyenleri silebilir, F6-DOSYA
LĐSTESĐ tuşuyla da mevcut dosyaların listesini alabilirsiniz.
F9/F5-KUR TABLOSU
Bu tuşla ETA:KUR TAKĐBĐ programı yardımıyla girilmiş döviz kurları bir pencere içinde
görüntülenir. PgUp ve PgDn tuşları yardımıyla kurların görüntülendiği tarih değiştirilebilir.
F9/F6-KUR ÇEVRĐMĐ
Bu tuşa basıldığı zaman karşınıza çapraz kur çevrimi yapan bir ekran gelir. Çevrim
yapılacak dövizin miktarı DÖVĐZ DEĞERĐ sahasına, birimi DÖVĐZ sahasına ve kuru
belirleyecek olan tarih ĐŞLEM TARĐHĐ sahasına girilir. Çapraz kur hesaplanacak dövizin
cinsi de ÇEVRĐLECEK DÖVĐZ sahasına girilip Enter tuşuna basıldığında en altta bulunan
ÇEVRĐM DEĞERĐ sahasına hesaplanan çapraz kur değeri gelir. DÖVĐZ ve
ÇEVRĐLECEK DÖVĐZ sahaları üzerinde iken F6 tuşuna basıldığında sistemde kayıtlı
döviz cinsleri bir pencere içinde ekrana gelir, bu ekrandan istenen döviz cinsi üzerine
gidilip Enter tuşuna basılarak doğrudan döviz cinsi seçimi yapılabilir.
F9/F9-HESAP MAKĐNESĐ
Bu tuşla ekrana çeşitli matematiksel işlemleri yapabileceğiniz bir hesap makinesi
gelecektir.
Hesap makinesi ekranından elde edilen değeri Alt-1 tuşuna basmak suretiyle çalışma
ekranına aktarabildiğiniz gibi çalışma ekranındaki bilgiyi de F11 tuşu ile hafızaya alarak
F12 tuşuyla hesap makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca SCROLL LOCK konumunda bu
hesap makinesini de ekranın herhangi bir yerine taşıyabilme (grafik ortam hariç)
ETA : ORTAK TANIMLAR
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imkanına sahipsiniz. Hesap makinesinde kullanılan F1 tuşu hafızaya alınan rakamların
toplamını verir, F2 tuşu sayıyı veya toplamı hafızadan çıkarır, F3 tuşu sayıları tek tek
hafızaya alarak toplar ve F4 tuşu da hafızaya alarak çıkartma işlemi yapar. F5 tuşu
ekrandaki sayının karesini, F6 kare kökünü, F7 tersini hesaplar, F8 tuşu ise sayıyı
negatif ya da pozitif hale getirir, “R” şeridi yok eder veya çıkarır, “D” hesap makinesi
tiplerini değiştirir. SPACE (boşluk) tuşu ekrana üç sıfır (000) yazar.
F9/F10-SĐSTEME GEÇĐCĐ ÇIKIŞ
Bu seçenek yardımı ile çalıştığınız program modülünden geçici olarak sisteme çıkıp,
çeşitli DOS işlemleri yaptıktan sonra EXIT (exit) komutu ile tekrar çalıştığınız modüle geri
dönebilirsiniz. Eğer hafızada çok yer kaplayan bir program çalıştırılmak istenirse
"Program too big to fit in memory" uyarısı verir. Bu durumda programdan normal yol ile
(F10 tuşuna basarak) çıkmalısınız. Diğer bir uyarı ise programdan geçici olarak çıktıktan
sonra mutlaka EXIT (exit) komutu ile geri dönmelisiniz. Geri dönülmediği takdirde,
programda daha sonra yapılacak kayıtlarda sorun çıkabilir. Yardımcı işlemlerle ilgili son
bir özellik ise, programların herhangi bir yerinde Shift tuşuyla beraber F9 tuşuna
bastığınızda, YARDIMCI ĐŞLEMLER menüsünde en son kullandığınız seçenek
çalıştırılmış olacaktır.
F10-PROGRAMDAN ÇIKIŞ
Herhangi bir ekranda çalışırken F10 tuşuna basıp, “Programdan Çıkmak Đstediğinızden
Emin misiniz?” mesajına “Evet” cevabını vererek programdan sisteme çıkabilirsiniz.
SHIFT+F10 ANA MENÜYE DÖNÜŞ
Shift+F10 tuşunun yardımı ile Ana Menü ekranına ulaşabilirsiniz.
ALT+F10 PROGRAMDA DALLANMA
Bu tuşa bastığınızda kullanmakta olduğunuz modüller ve bu modüllerin bazı AltBölümleri ekrana gelir. Bu ekranda Ana Menüye dönmeden ok tuşları kullanılarak
istenilen modülün ekranda görünen Alt-Bölümlerine ulaşılır. PgUp ve PgDn tuşları
kullanılarak bir sonraki veya bir önceki ekrana geçilir.
CTRL+F10 HIZLI ULAŞIM MENÜSÜ
Bu tuşa bastığınızda ekrana kullanmakta olduğunuz modüllerin bir listesi gelir. Bu
listeden ulaşılmak istenen program ok tuşları yardımıyla belirlendikten sonra ekrana
seçilen modülün tüm Alt-Bölümleri gelir. Buradan Ana Menüye dönmeden ok tuşları
kullanılarak istenilen bölüme ulaşılır. PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak bir sonraki veya
bir önceki ekrana geçilebilir.
F11-F12 KOPYALA-YAPIŞTIR
Herhangi bir bilgi giriş sahası içindeyken F11 tuşuna basıldığında ekranda bulunan bilgi
hafızaya alınır, daha sonra başka bir sahada F12 tuşuna basılarak bu bilgi kullanılabilir.
Hafızaya alınan bilgi hesap makinesi kullanılarak işlem yapılırken de yine F12 tuşuyla
ekrana alınabilir. Hafızadaki bilgi üzerinde çalışılan program boyunca kullanılabilir, başka
bir programa geçildiğinde kullanılamaz.
CTRL+K KOD GENĐŞLĐĞĐ
Ekrandan alınacak dökümlerde kod genişliğini düzenlemek için SAHA BOYU tuşu
olmayan bazı listeleme aralıkları ekranlarında bu tuş kullanılabilir.
12
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CTRL+Q LĐSTELEME PARAMETRELERĐ
Ctrl+Q tuşu ekrandan veya yazıcıdan alınmasını istediğiniz dökümlerin parametrelerini
tanımlama imkanı verir.Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.
RAPOR TANIM DOSYASI : Đleride kullanım için ayrılmış olup şimdilik kullanılmaz.
RAPOR BAŞLIĞI : Bu sahaya yazılan başlık rapor başlığının yerine geçer, boş
bırakılırsa her rapor için program içinde tanımlanmış olan başlık gelir.
RAPOR DĐP NOTU : Bu sahaya yazılan bilgi yazıcıya alınan dökümlerde her sayfanın
sonuna dipnot olarak basılır.
SAYFA ARALARI : Bu sahaya “E” verilirse yazıcı çıktılarında döküm sayfalar halinde
basılır, “H” verilirse tüm rapor tek sayfa olarak basılır, sayfa atlama yapılmaz. Bilhassa
dosyaya çıktı alırken kullanılır.
SADECE TOPLAM : Bu sahaya “E” verilirse sadece döküm sonunda bulunan toplamlar
ekrana veya yazıcıya bastırılır, “H” verilirse döküm normal şeklinde tüm detaylarıyla
basılır.
EKRAN SONUNDA BEKLEME : Ekrana alınan uzun dökümlerde sürekli olarak F2LĐSTEYE DEVAM tuşuna basmak zor olabilir, bu parametreye “H” verildiğinde her sayfa
sonunda program beklemek yerine 1 saniye duraklar daha sonra ekrana listelemeye
sanki F2 tuşuna basılmış gibi devam eder.
RAPORDA TARĐH VE SAAT : Bu parametreye “E” verilirse yazıcıya alınan çıktılarda
rapor başlığının yanında işletim sisteminden alınan tarih ve saat bilgileri çıkar. Yevmiye
defteri veya işletme defteri gibi sistem tarihinin raporda çıkmasının istenmediği
durumlarda bu parametreye “H” verilir. Bu durumda rapor başlığının yanında tarih ve
saat çıkmaz.
DÖVĐZLĐ RAPORLAR : Bu sahaya “E” verilmesi durumunda raporlardaki tutar sahaları
döviz cinsinden verilir. Bu konuda detaylı bilgi aşağıda OT.6.6. DÖVĐZLĐ RAPORLAR
başlığı altında anlatılmıştır.
CTRL+F1 PROGRAM HAKKINDA BĐLGĐ
Bu tuş yardımıyla ekrana kullanılan program hakkında bilgi gelir.
ALT+F3 DĐĞER ĐŞLEMLER MENÜSÜ
Bu tuş yardımıyla bulunduğunuz yerden Genel Yardım, Detay Bilgi, Yardımcı Đşlemler,
Hızlı Yardımcı Đşlemler, Çıkış, Ana Menüye Ulaşım, Hızlı Ulaşım, Özel Menü, Program
Hakkında Bilgi gibi bölümlere ulaşabilirsiniz.
ALT+F4 YARDIMCI TUŞLAR
Bu tuş yardımıyla ekrana gelen pencereden kullanılmak istenen tuş seçilir.Önce alt ve
üst ok tuşlarına basarak karakterin durumu belirlenir. (Normal, Shift, Alt, Ctrl), daha
sonra TAB tuşuna basarak ekranın diğer tarafına geçilir. Burada ok tuşları kullanılarak
karakter seçilip ekrana getirilir.

ETA : ORTAK TANIMLAR
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ALT+F8 MAKRO KULLANIMI
Bu tuş yardımı ile Alt+F9 tuşu ile tanımlanan makroların kullanımı gerçekleştirilir.
ALT+F9 MAKRO TANIMI
Bu tuş yardımı ile makro tanımı yapılır. Programda 20 ayrı ve sınırsız kullanıcı tanımlı
makro tanımlama imkanı vardır. Makro tanımlamak için Alt+F9 tuşu kullanılır. Ekrana
gelen pencerede ALT+A dan ALT+T’ye kadar tuşlar bulunur. Makro tanımlanacak tuş bu
ekrandan seçildiğinde ekrana “Makro Açıklamasını Giriniz!” mesajı gelir.
Makro açıklaması girildikten sonra Enter tuşuna basılır. Bu işlemden sonra makro
tanımlama işlemi başlamıştır. Ardarda yapılacak işlemler sırasıyla bir defaya mahsus
olmak üzere tanımlanır. Makro tanımlama işlemi bittiği zaman Alt+F9 tuşu ile makro kayıt
edilmiş olur. Bu işlemden sonra tanımlanan makro kullanılmaya hazır olmuştur.
Eğer makro tuşlarının tümü tanımlıysa KULLANICI TANIMLI MAKRO seçilir. Bu
işlemden sonra ekrana “Makro Adını Giriniz!” mesajı gelir. Bu ekranda yeni bir makro adı
yazılıp Enter tuşuna basılır, istenirse F6-MAKRO DOSYA LĐSTESĐ tuşu yardımıyla
ekrana gelen pencereden eski tanımlanan makro seçilerek üzerine yeni tanım yapılır.
Makro adı girildikten sonra “Makro Açıklamasını Giriniz!” mesajı gelir. Makro açıklaması
da girildikten sonra makro tanımı başlamış olur. Ard arda yapılacak işlemler sırasıyla bir
defaya mahsus olmak üzere tanımlanır. Makro tanımlama işlemi bittiği zaman Alt+F9
tuşu ile makro kayıt edilmiş olur. Bu işlemden sonra tanımlanan makro kullanılmaya
hazır olmuştur). Kullanıcı tanımlı makro dosyaları sistemde “.MKR” uzantısı altında
tutulur.
Tanımlanan makro dosyası Alt+F8 (MAKRO KULLANIMI) tuşu ile kullanılabilir. Eğer Alt
tuşları ile tanımlanan makrolar kullanılacaksa bu menüye gerek kalmadan Alt+A, Alt+B ...
tuşları veya Alt+F8 tuşu ile seçim yapılarak tanımlanan makro kullanılır.

OT.5. Işıklı Sahalarda Kolaylık Sağlayan Tuşlar
Bu bölümde, ekranda ışıklı sahalara bilgi girerken kolaylık sağlayan tuşların kullanıldığı
yerlere göre açıklamaları verilecektir.

OT.5.1. Genel Tuşlar
Alt+V
Alt+W
Alt+Y
Alt+Z
Alt+U
Alt+X
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Işıklandırılmış sahanın başına gider.
Işıklandırılmış sahanın sonuna gider.
Kelimenin başına gider.
Kelimenin sonuna gider.
Đmlecin bulunduğu yerin sağını siler.
Işıklandırılmış sahanın içini siler.
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OT.5.2. Fatura/Muhasebe Fişi Ekranlarında Geçerli Tuşlar
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+Sağ
Ctrl+Sol
Ctrl+I
Ctrl+D
Ctrl+Y
Ctrl+Z
*

Ekranın başına gider.
Ekranın sonuna gider.
Sağdaki sahaya ulaştırır.
Soldaki sahaya ulaştırır.
Araya satır girer.
Üzerinde çalışılan satırı siler.
Satırın başına gider.
Satırın sonuna gider.
Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder.

OT.5.3. Sadece Muhasebe Fişinde Geçerli Tuşlar
Ctrl+R
Ctrl+N
Ctrl+K
Ctrl+L
Ctrl+U
Ctrl+T
Ctrl+V
Ctrl+X
*K

Satırı istenilen yere taşır.
Satırı istenilen yere kopyalar.
Đşaretlenen satırların toplamının KDV'si hesaplanarak, gösterilen yere
yazılır.
Üzerinde bulunduğu toplamdan KDV ayıklanır.
Bir fişte işaretlenen alandaki benzer kodlu hesapları tek satırda toplar.
Başlangıç ve sonu işaretlenen alandaki tutarları toplar.
Đşaretlenen alandaki fişleri hesap kodu, borç ve alacağa göre sıralar.
Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisi sırasında işlemden vazgeçme
imkanı verir.
Tutarı karşı hesaba yazarak fişi kapatır.

OT.6. Diğer Yardımcı Bilgiler
OT.6.1. Listeleme Aralıkları
ETA:ENTEGRE program modüllerinde her rapor veya listeden önce bir LĐSTELEME
ARALIKLARI ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu ekrana vereceğiniz değerler elde
edeceğiniz listenin çeşitli şekilde düzenlenmesi imkanını verecek ve programınızı
ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde kullanabileceksiniz.
Listeleme aralıklarını bir örnekle izah edelim; diyelim ki STOK LĐSTESĐ alıyoruz, aralıklar
ekranına değer vermeden doğrudan F2 tuşuna basarsak bütün listeyi alırız. Sadece “E”
harfinden sonra gelen kodlu malların listesini istiyorsak 1. Değer olarak “E” vermemiz
gereklidir. Eğer baştan itibaren “G” harfine kadar olan kayıtları görmek istiyorsak 1.
Değeri boş bırakır 2. Değer olarak “G” verebiliriz. Sadece “E” ile “G” arasında kalan
kayıtları görmek istiyorsak 1. Değere “E”, 2. Değere ise “G” vermemiz gerekecektir.
Listeleme aralıkları ekranının bir diğer özelliği ise CTRL+K (CTRL tuşuyla beraber K
tuşu) tuşlarına basıldığında ekrana gelen pencerede, görüntülenecek kod boyunun
seçilebilmesidir. Belirli ekranlarda geçerli olan bu imkan sayesinde normalde genişliği 20
ETA : ORTAK TANIMLAR
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hane olan kod genişliği arzu edildiğinde ekrana gelen dökümde diğer bilgilere yer açmak
amacı ile 20 haneden daha düşük bir genişliğe indirilebilmektedir. Örneğin, Ctrl+K
penceresinden kod genişliği olarak 5 verilecek olursa bundan sonra alınacak dökümlerde
kodun sadece ilk 5 hanesi görüntülenecektir.
Listeleme aralıklarından bahsederken Shift+F4 tuşunun işlevini tekrarlayalım. Shift+F4
tuşu listeleme aralıkları ekranlarında daha önce Servis/Yazıcı Tanımları ekranından
yapılmış tanımlara göre standart yazıcı çıktısı haricinde değişik ortamlara değişik
özelliklerde çıktı verme imkanına sahiptir.

OT.6.2. Özel Karakterler
Özel karakterler programların kod arama işlemlerinde seri şekilde aranılan koda ulaşma
imkanı veren bir kolaylık unsurudur. Özel karakterler Yıldız (*) ve Soru Đşareti (?)
karakterinden oluşmakta ve bilgisayarın işletim sistemindeki çalışma tarzında
çalışmaktadır. Özel karakterlerin çalışma şeklini bir örnekle açıklayalım; CIVATA-22
kodlu mala ulaşmak istiyoruz. Đlgili haneye örneğin CI* ibaresini verirsek sırayla CI ile
başlayan CIVA, CIVATA-12, CIVATA-22 gibi mallar karşımıza gelir. Aramaya F5 tuşu ile
devam edip istediğimiz kaydı F6 tuşu ile seçebiliriz. Soru işaretinin çalışma tarzını
örneklemek gerekirse; CIVATA-?3 şeklinde verilecek bir kıstas CIVATA-03, CIVATA-23,
CIVATA-43 gibi kodları karşımıza getirecektir. Sonuç olarak sistem "?" karakterini
gördüğü yere herhangi bir karakteri koyarak tarama yapacaktır. Son olarak "*" ve "?" özel
karakterlerinin aynı anda kullanılabileceğini ve KOD'la birlikte CĐNS ve ÜNVAN gibi
hanelerde de özel karakterlerin kullanılabileceğini hatırlatalım.

OT.6.3. Tarih Girişi
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinde kolaylık sağlaması amacı ile tarih girişleri birden
fazla formda kabul edilmektedir. Aşağıda geçerli tarih formlarından örnekler verilmiştir.
22/3/2009
22-3-2009
22:3:2009
22 3 2009
22.3.2009
22 3 009
22,3,09
22/3/09
22.3.09

OT.6.4. Evrak No
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinde evrak numaralarının otomatik olarak program
tarafından verilmesi imkanı sağlanmıştır. Fatura nosu, fiş nosu gibi evrak noları arzu
edilirse belirli bir nodan itibaren müteselsil no alabilir. Söz konusu noya ayrıca bir öntakı
16

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

ilave etme imkanı mevcuttur. EVRAK NO ile ilgili tanım her program modülünün
Servis/Sabit Tanımlar Alt-Bölümünde verilecektir. Bu bölümlerde belli bir no tanımlanırsa
bilgisayar bu nodan itibaren evrak nosu vermeye başlar, söz konusu hane boş
bırakılacak olursa otomatik evrak no verme opsiyonu çalıştırılmamış olur.

OT.6.5. Özel Kodlar
Özel Kodlar, ETA:ENTEGRE Ticari Uygulama Programları genelinde kullanılmaktadır.
Özel kodlar stok kartı, cari kartı gibi kayıtlar için kullanılabildiği gibi, stok hareketi ve cari
hareketi gibi kayıtlarda da kullanılabilmektedir.
Özel kod kullanımını bir örnekle anlatalım. Cari hesap takibi yaptığımızı ve cari hesaplar
için belli bir kodlama sistemine sahip olduğumuzu varsayalım. Bu kodlama sistemi
haricinde cari hesaplarımızı bölgelere göre bir ayrıma tabi tutmak istersek bu fonksiyon
için Özel Kodları kullanabiliriz. Örneğin, her cari hesap kartını tanımlarken 1 numaralı
özel koda müşterinin vilayetinin plaka numarasını koyacak olursak daha sonra
müşterilerimizle ilgili vilayetler bazında rapor alma imkanına sahip oluruz. Aynı anda
2.Özel Kod da başka bir amaçla kullanılabilir. Örneğin, 2.Özel Kodu da tahsilat memuru
gönderilmesi gereken müşterilerle banka havalesi ile çalışılan müşterileri ayırmak için
kullanırsak herhangi bir rapordan önce örneğin, bakiye listesinden önce listeleme
aralıkları ekranına ilgili özel kod kıstaslarını vererek belli bir bölgeyi dolaşacak tahsildara
verilmesi gereken bakiye durum raporunu elde edebiliriz.
Özel Kodların kullanımı ile ilgili ÖNEMLĐ bir hatırlatma yapalım; stok kartı, cari kartı ve
hesap planında birden fazla özel kod kullanılmakta olup, buralarda 1 nolu Özel Kod
Dövizli ve Đkinci Birimli çalışmalarda Döviz/2.Birim belirlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı
şekilde iskonto tablosunun kullanıldığı durumlarda stok ve cari kartlarındaki 1.Özel Kod,
iskonto gurubu belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu uygulamaların devreye sokulacağı
durumlarda 1 nolu özel kodun bu amaçlar için kullanıma ayrılması ve sair amaçlar için
diğer özel kodların kullanılması gerekmektedir.

OT.6.6. Dövizli Raporlar
DÖVĐZLĐ RAPORLAR opsiyonu açık olan bir program setinde (Kullanıcı program siparişi
verirken bu durumu belirtmiş olmalıdır) temel modüllerin hepsinde (Stok-Cari-FaturaMuhasebe-Çek/Senet-Đrsaliye-Đmalat-Sipariş) ve yardımcı veya sektörel modüllerin bir
kısmında (Bütçe-Taksitli Satış-Depo-Demirbaş-Müstahsil-Kambiyo Senetleri-Oto SatışAdisyon) rapor alınırken fiyat ve tutar değerleri belli bir döviz birimine çevrilerek
listelenebilir. Bunun için Ctrl+Q (Listeleme Parametreleri) ekranında ilgili sahaya “E”
verilir.

OT.6.7. Barkod ile Çalışma Opsiyonu
Bilindiği gibi Fatura-Đrsaliye-Sipariş-POS-Müstahsil Makbuzu gibi toplu mal giriş/çıkışı
yapılan programlarda kullanıcıya kolaylık sağlamak üzere barkod okuma cihazı
ETA : ORTAK TANIMLAR
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kullanılabilir. Bu durumda kullanıcı sadece barkod cihazını barkod etiketinin üzerinde
gezdirmek suretiyle mala ait gerekli bilgileri (kod-cins-birim-miktar-fiyat-tutar-kdv oranı)
ekrana getirip bir alt sıraya geçebilir.

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

ÇÖZÜM

* Config.sys'de tek kullanıcılı makinelerde files=20, çok kullanıcılılarda
(network) files=99 tanımlanmadığı için bilgisayar dosyayı açamıyor.
* Dosya yaratılmadan içine kayıt yapılmaya çalışılıyor.
* Şirket seçimi yapılmamış veya default şirket tanımlanmamış.
* Dosyalarla ilgili path tanımlarında tutarsızlık bulunması.
* Dosyalarda okuma veya yazma önceliği olmaması.
* Config.sys dosyasında files komutu doğru şekilde tanımlanarak
sistem kapatılıp tekrar açılır.
* Config.sys doğru ise yeni şirket yaratılıp, default şirket tanımlanır.
* ETA:MENÜ programının Servis/Path Tanımları gözden geçirilir,
normalde bunların tümü boş olmalıdır.
* Ana bölümden başlayarak dosyalara kadar okuma/yazma öncelikleri
kontrol edilir. Dosyaların hem okuma ve hem de yazmaya açılabilir
olması gereklidir.

5 SEBEP
ÇÖZÜM

* Bilgisayar sabit diskte okuma-yazma işlemi yapamıyor.
* Programlar ile bir ilgisi olmayıp bilgisayar satan firma aranarak bu
arızanın giderilmesi sağlanmalıdır. Muhtemelen formatlama işlemi
sorunu çözer.

9 SEBEP
ÇÖZÜM

* Olmayan bir dosya üzerinde işlem yapılmak isteniyor.
* 2 kodlu hata oluştuğu zaman programdan çıkılıp bu hatanın
giderilmesi ve daha sonra programın tekrar çalıştırılması
gerekmektedir. Eğer bu yapılmazsa ve dosya olmadığı halde işleme
devam edilirse bu hata oluşur. Programdan derhal çıkılıp dosyaların
açılır hale getirilmesi sağlanmalıdır.

13 SEBEP
ÇÖZÜM

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

18 SEBEP
ÇÖZÜM

* Disk üzerinde bozuk alan oluşmasından dolayı okuma/yazma işlemi
yapılamıyor.
* Yeniden indeksleme yapılarak bozulmuş olan dosya düzeltilir.

22 SEBEP

* Dosya içindeki bilgilerde bozulma veya indeks/data arasındaki
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ÇÖZÜM

uyumsuzluk oluşuyor.
* Servis bölümünden yeniden indeksleme yapılmalıdır.

24 SEBEP
ÇÖZÜM

* Yeteri kadar dosya açılamıyor.
* Config.sys dosyasında files çok kullanıcılı uygulamalarda kullanıcı
sayısı ile 20'nin çarpımı olmalıdır.

28 SEBEP
ÇÖZÜM

* Diskte yeterli boş alan kalmadığı için kayıt yapılamıyor.
* Diskteki gereksiz programlar silinir. Eğer bu şekilde diskte yer
açılamıyor ise devir yapılarak yer açılması sağlanabilir.

39 SEBEP
ÇÖZÜM

* Muh.fiş dosyaları bozulduğu için kayıt yapılamıyor.
* ETA'yı arayınız.

101 SEBEP *
102, 103
ÇÖZÜM

Diskin dolmasından veya disk üzerindeki arızadan dolayı yapılmakta
olan kayıt işleminin yarıda kalması ile dosya boyunun bozulması.
* Yeniden indeksleme, düzelt ve boyayar programları ile data boyu
düzeltilir.

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

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

ME.1. Şirket Seçimi
Bu bölüm yardımıyla tanımını yapacağınız şirketlere ait bölümlere girebilecek ve o
şirkete ait işlemler yapabileceksiniz.
F2 tuşuna bastıktan sonra ya daha önce tanımladığınız şirket kodlarından birini sisteme
vermeniz ya da F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşuna basarak ekrandaki pencereden ok tuşları ile
arzu ettiğiniz şirketi seçmeniz ve şirket şifresini girmeniz gerekecektir. Đlgili şirketi seçer
seçmez bu şirketi tanımlarken belirlediğiniz program modülü seçenekleri karşınıza gelir,
kullanılacak program modülü bu ekrandan seçilir. Modül seçerken ok tuşları
kullanılabileceği gibi parlak yazılı harflerle işaret edilen harflere de basarak istenilen
modüle hızlı ulaşım sağlanır ve Enter tuşuna basılarak o modüle geçilir.

ME.2. Şirket Devir Đşlemleri
Bu bölüm kendi içinde ŞĐRKET ĐŞLEMLERĐ, YENĐ YILA DEVĐR ĐŞLEMLERĐ, TÜM
ŞĐRKETLERE AĐT ĐŞLEMLER, ÜZERĐNDE ÇALIŞILAN ŞĐRKETE AĐT TANIMLAR, TLYTL ÇEVRĐMĐ ve DEVĐR DEĞERLERĐ AKTARMA Alt-Bölümlerine ayrılır.
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ME.2.1. Şirket Đşlemleri
Bu bölüm ŞĐRKET AÇMA, ŞĐRKET KAPAMA, ŞĐRKET BĐLGĐLERĐ, DEFAULT ŞĐRKET
ve ŞĐRKET LĐSTESĐ Alt-Bölümlerinden oluşur.

ME.2.1.1. Şirket Açma
Yeni bir şirket açmak için bu bölüm kullanılır
Bu ekranda;
ŞĐRKET KODU
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ
ŞĐRKET ADRESĐ
ŞĐRKET ADRESĐ

: En fazla 8 haneli şirket kodu, ACARLAR, RAN gibi;
: Şirketin kısa ismi,
: Şirketin uzun ismi 1. kısım,
: Şirketin uzun ismi 2. kısım,
: Şirketin adresi 1. kısım,
: Şirketin adresi 2. kısım

bilgileri doldurulur. Ekranda bulunan DOSYALARIN BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ ve
SETUP TANIMLARININ BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ haneleri program tarafından
otomatik olarak tanımlanır. Kullanıcı bu bölümü değiştirmemelidir. ŞĐRKET ÖZEL KODU
sahasına açılacak şirkete ait özel kod yazılabilir, bordro ve işletmede birden fazla şirkette
işlem yaparken bu özel koda göre işlem yapılabilir.
Tanımı yapılan şirketi kayıt etmek için F2-ŞĐRKET KAYDI tuşuna basılır. “Ekrandaki
Bilgiyi Kayıt Ediyorum Emin misiniz?” mesajına “E” cevabı verildikten sonra karşınıza
ETA program modüllerinin listesi gelir.
Bu listede kullanılacak olan program modüllerinin karşılarına "E" yazılarak F2-ŞĐRKET
AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM tuşuna basılır, ekrana "Bu Şirkette Yukarıda Belirtilen
Dosyalar Açılacaktır, Emin misiniz?" mesajı gelir. Daha sonra çalışmak istenilen ilk yılın
girileceği ilk yıl girişi ekranı gelir. Bu ekranda çalışılacak tarih (yıl bazında) yazıldıktan
sonra gelen mesaj "Evet" ile geçilir. Ekrana gelen şirket parametreleri penceresinden
kullanılacak opsiyonlar işaretlenir, ardından gelen mesajlar uygun şekilde geçildikten
sonra Muhasebe modülüne “E” denilmişse "Yeni Dosya Açma Đşlemi Sonunda Tekdüzen
Hesap Planının Kendiliğinden Açılmasını Đster misiniz?" mesajı ile karşılaşılır. Eğer bu
mesaj "Evet" ile geçilirse maliyet hesaplarında kullanılacak grubun seçileceği ekran gelir.
Bu ekranda muhasebe hesap planı grubu tanımlanır. "2" verilirse sadece 7A'ya uyan
hesaplar (700-789 arası), "3" verilirse sadece 7B'ye uyan hesaplar (790-799 arası)
hesap planına dahil edilir. Bu aşama da geçildikten sonra “Bu Şirkette Çalışmak
Đstediğiniz Türk Lirası Şeklini Belirtiniz!" şeklinde seçim ekranı gelir. Bu ekranda "1"
verilirse TL kullanılacağı, "2" verilirse YTL kullanılacağı belirtilmiş olur. Normalde 2004
yılı ve öncesine şirket açıldığında "1" (TL), 2005 yılı ve sonrasına şirket açıldığında "2"
(YTL) seçilmelidir. Ancak 2004 yılındaki bir şirketi 2005 yılına devretmek amacıyla yeni
bir şirket açılıyorsa "1" (TL) olarak açılmalı, eski şirketteki bilgilerin açılan yeni şirkete
devir işlemi tamamlandıktan sonra yeni şirket için TL-YTL ÇEVRĐMĐ yapılmalıdır. Bu
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seçim ekranı geçildikten sonra gelen mesaja uygun şekilde cevap verilerek şirket açma
işlemi tamamlanmış olacaktır.
Şirket açma esnasında kullanıcı şirket adına kayıtlı olan modüller ve parametreler işaretli
olarak gelir. Bilgisayarda yüklü olmayan bir modüle “E” yazılsa bile bu programın
menüden daha sonra çalıştırılamadığı görülecektir.

ME.2.1.2. Şirket Kapama
Bu bölüme girildiğinde ekrana “Bilgileri Silinerek Kapatılacak Şirket Kodunu Girin!”
mesajı gelir
Bu ekranda iptal edilecek ŞĐRKET KODU yazılır veya F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ ekranından
seçim yapılabilir. Ekranda iptal edilecek şirkete ait şirket bilgileri görüntülenir. Şirketi iptal
etmek için F3-ŞĐRKET ĐPTALĐ tuşu kullanılır. Ekrana gelen uyarı mesajlarına uygun
cevaplar verilerek iptal işlemi gerçekleştirilir. Đptal edilen bu şirkete ait bütün bilgiler
program tarafından silinir ve tekrar kurtarılması mümkün değildir.

ME.2.1.3. Şirket Bilgileri
Bu bölümde, daha önce tanımlanmış bir şirketin bilgilerine ulaşıp bu bilgiler üzerinde
değişiklik yapma imkanı elde edilmektedir. Normal şartlar altında tanımlamalarla ilgili
işlem yapma ihtiyacı oluşmamakta, tipik olarak bir şirkette kullanılan program modülleri
değiştirilmek istenirse bu bölüm kullanılmaktadır. Şirket kodu vererek ulaştığınız ilgili
ekranda şirket bilgileri iki ekran halinde verilmekte, bir ekrandan diğerine PgUp, PgDn
(sayfa değiştirme) tuşları ile geçilmektedir. Değişiklik işlemi yapıldıktan sonra F2-ŞĐRKET
KAYDI tuşu ile kayıt yapılır.

ME.2.1.4. Default Şirket
Bu seçenek ile MENÜ programı ilk çalıştırıldığında devreye girecek şirket sisteme
tanıtılacaktır. Bu ekranda ilgili şirketin kodu verilip ENTER tuşuna basılarak veya F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ekranından seçim yapılarak işlem tamamlanmış olacaktır.

ME.2.1.5. Şirket Listesi
Bu bölümde açılmış olan şirketlerin bilgileri listeleme aralıkları ekranında bulunan
ŞĐRKET KODU, ŞĐRKET KISA ĐSMĐ ve ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ 1-2 sahalarına göre ekrana
veya yazıcıya listelenebilir. Ayrıca listesi alınacak şirket bilgilerine ait sahalar kullanıcı
isteğine bağlı olarak seçilerek listelenebilir. Şirket listesi F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya alınır.
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ME.2.2. Yeni Yıla Devir Đşlemleri
Bu bölümde çalışılan tüm modüllerin şirket olarak yıllık devir işlemleri yapılır. Bu bölüme
girildiğinde karşınıza "Yeni Yıla Devir Yapılacak Şirket Kodunu Girin!" mesajı gelir. Bu
mesaja devri yapılacak şirket kodu girilir (Devir yapılacak şirket kodu F6-ŞĐRKET
LĐSTESĐ tuşu ile de seçilebilir). Şirket kodu girildikten sonra ekrana devir yapılacak şirket
bilgileri gelir. F2-DEVĐR ĐŞLEMĐ tuşuna basarak işleme devam edilir. Ekrana gelen
mesaja uygun cevap verilir. Ardından "Devrin Yapılacağı Yeni Şirketin Adını Girin!"
mesajı gelir. Devrin yapılacağı yeni şirket, şirket listesinde mevcut ise F6-ŞĐRKET
LĐSTESĐ seçeneği ile seçilir, mevcut değilse yeni ŞĐRKET KODU verilerek şirket bilgileri
girilir ve F2-DEVĐR ĐŞLEMĐ seçeneği kullanılarak devir işlemine devam edilir (Bu
işlemden sonra ekrana gelen mesajlara dikkatle cevap verilmesi gerekir). Ekrana gelen
"........ Şirketindeki Bilgileri Yeni Açılacak Olan/Önceden Mevcut Olan ........ Şirketine
Devrederek Transfer Yapmak Đstediğinizden Emin misiniz?" mesajına “Evet” cevabı
verilir. Eğer daha önceden var olan şirketin üzerine devir yapılıyorsa "........ Şirketinde
Bulunan Tüm Bilgiler Silinecektir Emin misiniz?" mesajına da “Evet” cevabı verilir.
Ardından eski şirkette bulunan tüm dosyaların yeni şirkete kopyalanacağı belirtilir. Bu
mesaja Đsteğe bağlı olarak cevap verilir. Bundan sonra "Devir Đşlemine Başlıyorum Emin
misiniz?" mesajına “Evet” cevabı verilir ve program çalışmak istediğiniz ilk yılın
girilmesini bekler. Çalışılacak yıl bu sahaya yazılır. Gelen mesaja “Evet” cevabı verilir.
Ekrana "Devir Yapılacak Program Modüllerini Đşaretleyin!" mesajı ile birlikte tüm
modüllerin isimleri gelir. Burada devir yapılacak modüllerin karşıları “E”, çalışılmayacak
modüller “H” olarak işaretlenmelidir. Bu işlemden sonra F2 tuşu ile yeni yıla devir
işlemine devam edilir. Gelen mesaja “Evet” cevabı verilir. Bundan sonra ekrana sırasıyla
“E” olarak işaretlenen modüller gelir. Ekrana gelen modüllerin yıllık devir istenen tarihleri
girilerek devir işlemine başlanır. Gelen mesajlara uygun cevaplar verilerek devir işlemi
tamamlanır.

ME.2.3. Tüm Şirketlere Ait Đşlemler
Bu bölümün alt-bölümlerinde tüm şirketlerde ortak olarak kullanılacak tanımlar yapılır. Bu
bölüm BORDRO TANIMLARI, GELĐR VERGĐ DĐLĐMLERĐ, TEK DÜZEN HESAP PLANI,
BANKA/ŞUBE TANIMLARI ve VERGĐ ĐADE DĐLĐMLERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur.

ME.2.3.1. Bordro Tanımları
Bu bölümde ekrana girilen muhtelif bordro sabitleri birden fazla firmaya aynı anda
kaydedilir. Bunun için önce ekranda görülen başlıkların yanına geçerli değerler yazılır.
F2-KAYIT tuşuna basıldığı zaman işleme alınacak şirketlerin minimum ve maksimum
değerlerinin belirtildiği bir pencere gelir. Bu pencereden F2 tuşuyla geçilir, program şirket
onayı istenip istenmediğini sorar, daha sonra işlem aralıklarına uyan ve bordro kullanılan
tüm şirketlerin bordro sabitlerini bir önceki ekranda girilen değerlerle değiştirir. Böylelikle
asgari ücret, SSK taban ve tavan değerleri gibi sık değişen rakamların birden fazla
şirkete aynı anda kaydedilmesi sağlanmış olur.
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ME.2.3.2. Gelir Vergi Dilimleri
Bu bölümde gelir vergisinin hesaplanmasında kullanılacak matrah ve yüzde bilgileri
yıllara göre girilir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza yılı, dönemi, tipi ve tarifesini
girebileceğiniz bir ekran gelir. Bu ekranda dilimlerin ait olduğu yıl bilgisi “YYYY” formunda
girilir. DÖNEMĐ sahasına; gelir vergi dilimleri bir yıl boyunca aynı olarak kalırsa “0”
girilmelidir, yıl içinde vergi dilimlerinde herhangi bir değişiklik olursa (1998 yılında olduğu
gibi) sırasıyla ilk 6 aylık dönem için “1”, ikinci 6 aylık dönem için “2” girilmelidir. TĐPĐ
sahasına “1” verilirse kurumlar, “2” verilirse şahıslar için uygulanacak gelir vergi dilimleri
girilir. TARĐFE sahasına eğer bölgelere göre farklı bir tarife uygulanıyorsa o bölgenin
tarife numarası yazılır. Şu an için tüm Türkiye’de kullanılan tarife no 1’dir.
Tüm bilgi girişleri yapıldıktan sonra karşınıza 10 ayrı dilim halinde gelir vergi matrah ve
yüzdelerinin girileceği bir ekran gelir. Bu ekran uygun bir şekilde doldurulur ve F2-KAYIT
tuşuna basılarak dosyaya kaydedilir.

ME.2.3.3. Tek Düzen Hesap Planı
Bu bölüm tekdüzen hesap planı dosyası üzerinde tadilat olanağı sağlar. F2 tuşuyla
yapılan değişiklikler kaydedilir. Bu işlemden sonra açılan her yeni şirket bu hesap planını
kullanır.

ME.2.3.4. Banka/Şube Tanimları
Bu bölüm, şirketin çalışmış olduğu bankaların tanımlanması için düzenlenmiştir.
Buradaki ön çalışma ile amaç, müşterilerden alınan çeklerin üzerindeki barkod kodları
okutularak barkod makinası yardımı ile sisteme otomatik olarak kaydının yapılmasıdır.

ME.2.3.5. Vergi Đade Dilimleri
Bu bölümde 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye uygun olarak
ücretlilerin vergi iade hesaplamasında kullanılacak vergi iade dilimleri girilir.
Bu bölüme girildiğinde karşınıza vergi iade dilimlerinin girileceği yılı girebileceğiniz bir
ekran gelir. Bu ekranda dilimlerin ait olduğu yıl bilgisi "YYYY" formunda girilir.
Yıl girişi yapıldıktan sonra karşınıza 10 ayrı dilim halinde vergi iade matrah ve
yüzdelerinin girileceği bir ekran gelir. Bilgi girişi yapılırken getirilen fatura tutarı aralığına
göre iade yüzdeleri belirtilir.
Not: Vergi iade dilimleri, 2004 yılı için de dahil olmak üzere YTL olarak girilmelidir.
Bu ekran uygun bir şekilde doldurulur ve F2-KAYIT tuşuna basılarak dosyaya kaydedilir.
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ME.2.4. Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar
Bu bölümün alt-bölümlerinde yapılan tanımlamalar sadece üzerinde çalışılan şirket
tarafından kullanılır. Bu bölüm ENTEGRASYON TABLOSU, ĐSKONTO TABLOSU,
ĐŞYERĐ BĐLGĐLERĐ ve ĐŞYERĐ PARAMETRELERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur.

ME.2.4.1. Entegrasyon Tablosu
Bu bölümde ENTEGRE çalışacak hesaplar tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde ekrana
"Entegrasyon Dosya Đsmini Girin!" mesajı gelir. Eğer entegrasyon dosyası bir tane ise
aktif olarak "entegre.dat" dosyası yazılı olarak ekrana gelir.
Yeni bir entegre tanımı yapmak için bu sahaya dosya ismi yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Daha önceden tanımlanmış entegre dosyası üzerinde değişiklik yapılacaksa F6-DOSYA
SEÇĐMĐ tuşuna basarak mevcut entegrasyon dosyaları ekrana çağrılır. Işıklı çubuğu ok
tuşları ile hareket ettirerek arzu edilen dosyanın üzerine getirip ENTER tuşuna basarak
bu dosyaya ulaşılmış olunur.
Entegrasyon tablosu bölümü kendi içinde GENEL ĐRTĐBATLAR, BANKALAR,
ÇEK/SENET POZĐSYONLARI ve ENTEGRASYON DOSYA TABLOSU Alt-Bölümlerine
ayrılır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

ME.2.4.1.1. Genel Đrtibatlar
Bu bölümde ETA:ENTEGRE Ticari Sisteminde kullanılacak entegrasyonla ilgili irtibat kod
bilgilerinin bir kısmı verilmektedir. Bu bölüm toplam beş ekranlık bilgi ihtiva etmekte olup
PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak ekranlar seçilir.
Đlk ekranda ALIŞ FATURASI ve SATIŞ FATURASI başlıkları bulunur. Başlıkların altında
bulunan Ambalaj, Nakliye, Sandık/Pul, Kalem Đskontoları, Đskonto-1, Đskonto-2, KDV,
KDV Alış Đskontosu ve KDV Tevkifatı sahalarının karşılarına muhasebe hesap planında
tutulan hesap kodları yazılır, kullanılmayan haneler boş bırakılır.
Đkinci ekranda ALIŞ ĐADE FATURASI ve SATIŞ ĐADE FATURASI başlıkları bulunur. Eğer
iade işlemleri sırasında farklı alış ve satış hesapları kullanılmıyorsa, birinci ekranda
girilen alış faturasındaki muhasebe kodları bu ekrandaki SATIŞ ĐADE FATURASI başlığı
altında bulunan aynı isimli sahalara girilir, aynı şekilde satış faturasındaki muhasebe
kodları da bu ekrandaki ALIŞ ĐADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli
sahalara girilir.
Üçüncü ekranda STOK ve CARĐ modüllerinin entegre tanımı yapılır. STOK
entegrasyonunun doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse STOK ENTEGRASYONU
opsiyonuna "K”, eğer entegrasyonun muavin hesaba yapılması istenirse "M" harfi yazılır.
Aynı şekilde CARĐ ENTEGRASYONU için de ilgili sahalara "K" veya “M” ibareleri konur.
Buna bağlı olarak stok entegrasyonu "K" ise stok kebir entegrasyonunun SATIŞ KEBĐR
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KODU'na muhasebe hesap planında bulunan MAL SATIŞ HESABI’nın kodu, ALIŞ
KEBĐR KODU'na da MAL ALIŞ HESABI’nın kodu yazılır.
Stok entegrasyonu "M" ise stok muavin entegrasyonunun SATIŞ KOD ÖN TAKISI'na ve
ALIŞ KOD ÖN TAKISI'na MAL ALIŞ ve MAL SATIŞ HESABI'nın kodları yazılır. Buraya
yazılan kodlara kartlardaki muhasebe kodları eklenerek bu hesap çalışır.
Yine aynı şekilde cari entegrasyonu "K" ise cari kebir entegrasyonunun MÜŞTERĐ ve
SATICI KEBĐR KODU'na muhasebe hesap planında bulunan SATICILAR HESABI ve
MÜŞTERĐLER HESABI'nın kebir kodları yazılır. Cari entegrasyonu "M" ise cari muavin
entegrasyonunda MÜŞTERĐ ve SATICI ÖN TAKISI'na muhasebede bulunan
MÜŞTERĐLER ve SATICILAR ™HESABI’nın ön takı kodları yazılır.
Dördüncü ekranda ise ÇEK/SENET modülünden MUHASEBE’ye ve CARĐ’ye entegre
kayıt yapılırken kullanılan hesap kodları ve muhtelif işlem parametreleri tanımlanır.
Burada belirtilen sahaların karşılarına muhasebe hesap kodları yazılır. Sahaların
karşılarında bulunan DETAY [E/H] sütununa dikkat edilmesi gereklidir. Bu sütuna "E"
değeri verilecek olursa, muhasebe entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili kesilecek
muhasebe fişlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar muhasebe kalemi
gelecektir. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde elde edilen mahsup
fişinde detay dört satır halinde alınacaktır. Ancak buna karşın DETAY ”H” verilirse girişi
yapılan çeklerin toplamı tek satırda detaysız olarak yer alacaktır.
Son ekranda ise faturada birden fazla KDV kullanılması durumunda ve farklı KDV
oranları için farklı muhasebe hesaplarının çalışması istenirse, kullanılacak hesap kodları
belirtilir. Bu ekranda farklı KDV oranları başlıkları bulunur. Bu başlıkların altındaki
sahalara KDV oranları ve muhasebe hesap planında karşılık gelen hesap kodları yazılır.
Bu ekrandaki hesapların çalışması için ilk ekrandaki KDV hanelerinin boş bırakılması
gerekmektedir. Yani firmada yapılan işlemlerde tek KDV varsa ilk ekran doldurulur, farklı
KDV hesapları varsa burası doldurulur.
Đşlemler bu şekilde tamamlandıktan sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. Tüm ekranlarda F6KART/HESAP LĐSTESĐ tuşu kullanıldığında ekrana bir pencere gelir. Listeleme için bir
ön değer girilir, Enter tuşuna basıldığı zaman ekrana hesap listesi gelir. Işıklı çubuk
hareket ettirilerek istenilen kodun üzerine getirilip Enter tuşuna basılarak bu karta ulaşılır,
kartın kodu ekrana kopyalanır.

ME.2.4.1.2. Bankalar
Bu bölümde ENTEGRE modüller tarafından kullanılacak banka bilgileri yer almaktadır.
Bu bölüm kendi arasında BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ve BANKA KREDĐ/TEMĐNAT
KODLARI olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölümde de işletmenin kullandığı banka
hesapları için birer BANKA KODU tanımlanmakta, muhasebe hesap planında karşılık
gelen ilgili hesapların tanımları verilmektedir.
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BANKA CARĐ / TAHSĐL KODLARI
Bu bölümde işletmenin kullanacağı banka hesapları için birer banka kodu, banka adı,
şubesi ve hesap nosu tanımlanır. Firma çek çıkışı sırasında çek nolarının otomatik
olarak ekrana gelmesi isteniyorsa firma çekleri ön takısı ve çek no sahaları doldurulur.
Banka hesaplarının takibi MUHASEBE modülünde tutulduğu gibi aynı zamanda cari
hesap kartlarında da tutulabilir. Bankaların CARĐ modülünde açılan cari kart kodu, CARĐ
HESAP CARĐ PROGRAM KODU hanesine gerekirse yazılabilir.
Genel irtibatlar bölümünde olduğu gibi DETAY[E/H] sorusuna isteğe göre cevap verilir.
Muhasebe hesap planında açılmış olan borç çekleri hesabı, BORÇ ÇEKLERĐ
MUH.PROG.HESAP KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Muhasebedeki
Banka Cari Hesabı kodunda bulunan aynı bankanın muhasebe kodu, CARĐ HESAP
MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Son olarak yine aynı
bankanın Muhasebe Hesap Planı'ndaki Tahsil Senetleri Hesabında bulunan muhasebe
program kodu, TAHS.SENETLERĐ MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Yine detay
sütunu belirtilir.
Banka tanımlarına bir örnek vermek gerekirse; AKBANK ÇOBANLI şubesinde 1345 nolu
bir cari hesabımız olduğunu varsayalım. Bu hesap için BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI
ekranında bir satır tanımlayacak, BANKA KODU olarak uygun bir kısaltma örneğin AK1345 veya AK-ÇOBAN kullanacağız. Bu hanenin hemen yanına bu hesapla irtibatlı
olarak cari hesap programımızda bir cari hesap kartı takip edilecekse, bu cari kartın kodu
buraya yazılacaktır. Bu cari hesap kartının kodunun da AKBANK-1345 olduğunu
varsayalım. Aynı satıra devam edecek olursak bu bankanın muhasebedeki hesap
kodunu ve bu hesaba tahsil için senet veriyorsak ilgili Tahsil Senetleri Hesabının yine
Muhasebe Kodunu belirleyeceğiz. Bankanın Muhasebe Kodunun 102 001 ve ilgili Tahsil
Senetleri Hesabının da 121 004 olduğunu kabul edersek bu örnekte yapılan tanım
ekranda şu şekilde görünecektir;
AK-1345 AKBANK-1345 102 001

121 004

Bu bölümde tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tüm tanımlar kayıt edilir.
BANKA KREDĐ / TEMĐNAT KODLARI
Aynen Banka Cari Hesaplarında olduğu gibi doldurulacaktır. Tek farkı bu bölümde Cari
programında çalışacak paralel bir cari hesap kartı tanımlanması söz konusu
olmamaktadır. KREDĐ HESABI sütununa, Banka Kredileri Hesabının alt hesabı olarak
açılan bankaların muhasebe hesap kodları yazılır. DETAY [E/H] sorusu yine isteğe bağlı
olmak üzere cevap verilir. TEMĐNAT SENETLERĐ sütununa ise Muhasebe Hesap
Planında yer alan Teminat Senetleri Hesabı'nın alt hesabı olarak açılan bankaların
muhasebe hesap kodu yazılır. Detay sütunu belirtilir.

ME.2.4.1.3. Çek/Senet Pozisyonları
Bu bölümde takibi yapılan çek/senetlerle ilgili, sistemde öngörülen pozisyon kodlarına
ilave kodların tanımlanması imkanı verilmiştir. ÇEK/SENET programının el kitabında da
izah edildiği gibi çek/senet pozisyonları, çek ve senetlerin takibatı sırasında çek veya
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senedin o an bulunduğu durumu belirlemek için kullanılan bir parametredir. Örneğin; bir
çek sisteme portföy pozisyonu ile gelir daha sonra bu pozisyon ciro vb. şeklinde değişir.
Sabit pozisyonlar haricinde başka bir çek veya senet kodu (pozisyonu) gerek görülürse
ÇEK POZĐSYONLARI ve/veya SENET POZĐSYONLARI bölümlerinde tanımlanır.
ÇEK POZĐSYONLARI
Bu bölüm, çekin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin;
müşteriden alınan çek portföy pozisyonu ile işleme girer, daha sonra bir satıcıya
verildiğinde ise ciro olarak işlem görür, böylece işlemlere devam edilir, ancak bir önceki
ekranda belirlenen sabit kodların dışında bir işlem yapılması gerekirse o zaman bu
ekranda belirtilen kodlardan (pozisyonlar) bir tanesi seçilebilir. Verilen bu koda karşılık
gelen muhasebe hesap kodu, ekrandaki MUHASEBE KODU hanesine yazılır.
SENET POZĐSYONLARI
Senet pozisyonları da senedin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır.
Đşlem biçimi çek pozisyonları ile aynı şekilde kullanılır.
SABĐT POZĐSYONLAR
Bu bölümde çek/senet takibinde kullanılan pozisyonların kodları yer alır.Bu kodlar isteğe
bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak yaptıkları işlem değişmez.
Portföy, ciro, tahsil gibi standart pozisyon kodları SABĐT POZĐSYONLAR seçeneğinde
tanımlanmış olarak gelmekte ve bu pozisyonlarla birlikte GENEL ĐRTĐBATLAR
bölümünde verilen Muhasebe Hesap Kodları çalışmaktadır. Đstenilirse bu pozisyon
tanımları değiştirilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, portföye çek girişinde sistemde
SABĐT POZĐSYONLAR bölümünde öngörülen portföy pozisyonu değil de örneğin KASA
pozisyonunun kullanılması isteniyorsa bu pozisyonun SABĐT POZĐSYONLAR bölümünde
tanımlanması gerekmektedir. Sabit pozisyonlar ekranı; MÜŞTERĐ ÇEK POZĐSYONLARI,
FĐRMA ÇEK POZĐSYONLARI, MÜŞTERĐ SENET POZĐSYONLARI ve FĐRMA SENET
POZĐSYONLARI olarak dört bölümde incelenir. Bu başlıklar altında yer alan sahalara
pozisyon kodları tanımlanır. Buraya yazılan kodlardan yapılmakta olan işlemle ilgili olanı
Çek/Senet modülü tarafından okunarak çek/senet kartlarındaki pozisyonların en altına
yazılır.

ME.2.4.1.4. Entegrasyon Dosya Tablosu
Bu bölüm, bir şirkette birden fazla bulunan entegrasyon dosyalarının isimlerini saklar. Bu
bölüme girildiğinde ekrana "Entegrasyon Dosya Seçiminde Kullanılacak Dosya Đsimlerini
Giriniz" mesajı gelir. Burada entegrasyon dosya isimleri tanımlanır ve F2 tuşu ile
kaydedilir.
ETA:ENTEGRE Program Modüllerinin ENTEGRE kullanılmaları halinde çeşitli ticari
işlemler değişik program modüllerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıda, kullanılan
modüllere göre işlemlerin hangi modüllerden yapılması gerektiğini gösteren bir tablo
bulacaksınız.
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ME.2.4.2. Đskonto Tablosu
Đskonto tablosu kapsam olarak oldukça geniş tutulmuştur. Cari hesaplar 120 farklı gruba
ayrılmış olup, her grup için 600 ayrı stok grubu belirleme imkanı getirilmiştir. Her kategori
için ise ayrıca beş ayrı iskonto oranı tanımlama olanağı getirilmiştir. Stok ve cari kartların
ait oldukları iskonto kategorileri kartlardaki 1 No'lu Özel Koda bağlı olarak seçilmektedir.
Tablomuz yakından incelenecek olursa belli bir cari hesap özel koduna ve yine belli bir
stok özel koduna bağlı olarak yukarıdan aşağıya dizilmiş beş ayrı iskonto oranı
tanımlama olanağının verildiği görülecektir. Fatura kesilirken belli bir müşteri iskonto
gurubuna ve belli bir mal iskonto grubuna göre iskonto hanesine *1, *2,.. *5 verilerek
tabloda tanımlı iskonto oranlarından istenilen uygulanabilmektedir.
Đskonto tablosunun bir diğer özelliği ise sadece stok kartlarına veya cari kartlarına bağlı
olarak çalışabilmesidir. Örneğin, iskonto sistemimizde sadece cari kartlara göre farklı
iskonto uygulanmaktadır ve bu oran satılan malın cinsine göre değişmemektedir. Böyle
bir durumda tablomuzda Stok Özel Kodları bölümü boş bırakılacak ve programımız
iskonto tablosunun sadece birinci yatay bölümü olan ilk beş iskonto satırını Cari Kart
Özel Kodlarına bağlı olarak kullanacaktır. Aynı durumun tersinde ise sadece satılan mal
bazında iskonto yapılacak, cari kart bazında ayrım uygulanmayacaksa bu defa Cari Kart
Özel Kodları doldurulmayacak ve programımız bu kez en soldaki sütun üzerinde
belirlenen iskonto oranlarını Stok Özel Kodlarına bağlı olarak kullanacaktır.
Đskonto tablosunun çeşitli bölgelerine ulaşmak için PgUp, PgDn, Home ve End tuşları
kullanılacaktır.

ME.2.4.3. Đşyeri Bilgileri
Bu bölümde işyeri ile ilgili adres ve benzeri sabit bilgiler tanımlanır. Ekranda dört sayfa
halinde görüntülenir. Birinci sayfada genel bilgiler ve gelir vergisi ile ilgili sahalar, ikinci
sayfada kimlik bilgileri ve açıklama girilebilecek sahalar, üçüncü sayfada iş ve ev adresi
bilgileri, son sayfada da beyannameyi veren ve hazırlayan kişiye ait bilgiler yer alır.

ME.2.4.4. Đşyeri Parametreleri
Bu bölümde üzerinde çalışılan şirkete ait Yeni Türk Lirası ile ilgili parametreler
tanımlanır. Ayrıca TL veya YTL olmak üzere farklı bir para birimi ile çalışılan bir şirkete
ait kapanış fişi veya kapanış mizanından çalışılan şirket içerisinde açılış fişi
oluşturulması esnasında borç ve alacak toplamları arasında oluşabilecek olumlu veya
olumsuz fark tutarının işleneceği hesap kodları belirtilir.
Yeni Türk Lirası Đle Çalışma
Üzerinde çalışılan şirkette YTL kullanılıp kullanılmadığı takip edilir. Yeni şirket açılışında
belirtilen TL veya YTL para birimine göre bu saha program tarafından düzenlenir. Ayrıca
TL-YTL ÇEVRĐMĐ işlemi sonrası program tarafından otomatik olarak "E" yapılır. Bu
parametreye, bilgi kayıplarına yol açabileceğinden zaruri olmadıkça kullanıcı tarafından
müdahale edilmemelidir.
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Tutarda Kuruş Hane No [0-9]
Tutar (Toplam) sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Fiyatta Kuruş Hane No [0-9]
Fiyat sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Dövizde Kuruş Hane No [0-9]
Döviz sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Olumlu/Olumsuz Muhasebe Fark Hesabı
TL veya YTL olmak üzere farklı bir para birimi ile çalışılan bir şirkete ait kapanış fişi veya
kapanış mizanından çalışılan şirket içerisinde açılış fişi oluşturulması esnasında borç ve
alacak toplamları arasında oluşabilecek olumlu veya olumsuz fark tutarının ek bir satırda
işleneceği hesap kodları belirtilir. Oluşturulan açılış fişinde borç toplamı fazla ise olumlu
fark hesabı alacaklı olarak çalıştırılır, alacak toplamı fazla ise olumsuz fark hesabı borçlu
olarak çalıştırılır.
Kdv Matrahında Yuvarlama
Bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV
hesaplaması yaparken KDV matrahını bulduktan sonra belirtilen ondalık hane sayısına
göre yuvarlama işlemi yapar KDV tutarını yuvarlama sonrası değeri kullanarak hesaplar.
Parametreye H verilirse ise matraha yuvarlama işlemi yapılmadan KDV tutarı hesaplanır.
Kdv Matrahında Gruplama
Bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV
hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları
ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları
toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her
satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam kDV tutarı bulunur. Đki yöntem arasında
girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.

ME.2.5 . TL-YTL Çevrimi
Bu bölümde belirtilen listeleme aralıklarına uyan şirketlere ait veri dosyalarındaki TL
değerleri YTL'ye çevrilir. Çevrim işlemi fiyat ve tutar sahalarındaki ilgili değerlerden altı
sıfır atılarak gerçekleştirilir.
Daha önce YTL'ye çevrilmiş bir şirketin veya YTL kullanılan bir şirketin çevrim işlemine
kesinlikle dahil edilmemesi gerekir. Çevrim işlemi sonucu oluşan yeni verilerden
hareketle geri dönmek kesinlikle mümkün olmadığından işlem öncesi mutlaka YEDEK
ALINMALIDIR.
Đşleme başlamadan önce 1. değer ve 2. değer şirket bilgisi aralıkları belirtilebilir.
Tutarda Kuruş Hane No [0-9]
Yeni oluşacak tutar (toplam) sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısı belirtilir.
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Fiyatta Kuruş Hane No [0-9]
Yeni oluşacak fiyat sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısını belirtilir.
Dövizde Kuruş Hane No [0-9]
Döviz sahalarında noktadan sonra istenen hane sayısı belirtilir.
Transfer Kontrolü [E/H/S]
YTL'ye çevrilecek şirketlerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Bu parametreye "E"
verilirse şirketlerin kontrolü yapılır ve daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL olarak
açılmış şirketler çevrim işlemine katılmaz. "H" verilirse şirketlerin kontrolü yapılmaz ve
daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL olarak açılmış şirketler tekrar çevrim işlemine
katılır. "S" verilirse şirketlerin kontrolü yapılır ve daha önce YTL'ye çevrilmiş veya YTL
olarak açılmış bir şirket bulunursa, bu şirket için tekrardan çevrim işlemi yapılıp
yapılmayacağına dair kullanıcının onayı alınır.
Şirket Onayı [E/H]
Bu parametreye "E" verilirse listeleme aralıklarına uyan her şirket için çevrim işleminin
yapılıp yapılmayacağına dair kullanıcının onayı alınır. "H" verilirse şirketler için
kullanıcının onayı alınmaz.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-ĐŞLEM tuşu ile TL-YTL
çevrim işlemi başlatılır.

ME.2.6. Devir Değerleri Aktarma
Bu bölümde bir şirketteki stok ve cari kartlarına ait devir değerleri istenilen başka bir
şirkete aktarılır. Yeni yıla geçişte, devir bakiyeli olarak yeni şirkete devir işlemi
yapıldıktan sonra eski şirketteki devir değeri olarak kullanılmış dönem sonu bakiyelerinde
bir değişiklik olduğu takdirde yeni şirketteki devir değerleri anlamsız hale gelecektir. Đşte
bu değişen devir değerlerinin yeni şirkete aktarılarak bakiyelerin güncellenmesi amacıyla
bu işlem kullanılır. Stok ve Cari kartlarının bakiyesiz olarak yeni şirkete aktarılıp yeni
şirkette çalışmaya başladıktan bir süre sonra, eski şirketteki gerçek dönem sonu
değerleri tespit edildiğinde bu değerlerin devir değeri olarak yeni şirkete aktarılması için
de bu işlem kullanılır.
Eski şirketteki devir değerlerini yeni şirkete aktarabilmek için ilk olarak eski şirketteki
bilgiler ara bir şirkete devredilir. Devir işlemi sonrası ara şirkette oluşan devir değerleri de
bu bölümden yeni şirkete aktarılır. Đşlem sonrası istenirse ara şirket iptal edilebilir.
Aktarım esnasında kaynak şirket ile hedef şirkete ait TL veya YTL çalışma şekli program
tarafından kontrol edilir. Şirketler farklı para birimi ile çalışıyorlarsa aktarma işlemi
esnasında TL-YTL veya YTL-TL çevrim işlemi otomatik olarak yapılır.
Kaynak Şirket
Devir değerlerinin alınacağı kaynak şirket (ara şirket) kodu ve bu şirkete ait bilgilerin
bulunduğu bölüm belirtilir. Şirket kodu belirtildiğinde ilgili bölüm program tarafından
PATH/YOL sahasına otomatik olarak taşınır. F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu ile de şirket
seçimi yapılabilir.
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Hedef Şirket
Devir değerlerinin aktarılacağı hedef şirket (yeni şirket) kodu ve bu şirkete ait bilgilerin
bulunduğu bölüm belirtilir. Şirket kodu belirtildiğinde ilgili bölüm program tarafından
PATH/YOL sahasına otomatik olarak taşınır. F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu ile de şirket
seçimi yapılabilir.
Stok Kartları
Bu sahaya "E" verilirse stok kartlarına ait devir değerleri kaynak şirketten hedef şirkete
aktarılır. "H" verilirse aktarılmaz.
Cari Kartları
Bu sahaya "E" verilirse cari kartlarına ait devir değerleri kaynak şirketten hedef şirkete
aktarılır. "H" verilirse aktarılmaz.
Olmayan Kartları Aç
Bu sahaya "E" verilirse aktarım esnasında kaynak şirkette mevcut olup da hedef şirkette
mevcut olmayan stok ve/veya cari kartları program tarafından otomatik olarak hedef
şirkete ilave edilir.
Gerekli bilgiler belirtildikten sonra F2-Devir Aktarma tuşu ile işlem başlatılır.

ME.3. DOS Đşlemleri
Bu bölümün çalışabilmesi için mutlaka AUTOEXEC.BAT dosyasında, DOS komutlarının
bulunduğu bölüm PATH komutunda tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde disket
hazırlama, yedekleme, geri yükleme ve sistem tarihini/saatini belirleme işlemlerini
yapabileceksiniz. Ayrıca KOMUT TANIMLARI bölümüne girerek yukarıda adı geçen
işlemlere ait komutları kendiniz tanımlayabileceksiniz.

ME.3.1. Disket Hazırlama
Bilindiği üzere yeni disketler paketlerinden çıkarıldığı gibi bilgi kaydı için kullanılamaz, bir
defaya mahsus olmak üzere disket hazırlama işlemine tabi tutulmalıdır. F2-DĐSKET
HAZIRLAMA seçeneği yardımı ile dallanacağınız bu bölümde, yedekleme yapılacak
disketlerin hazırlanması işlemi yapılır. Bu ekranda disket hazırlama ile ilgili kısa bilgi
bulunur ve "Disket Hazırlama Đşlemine Başlayacak mısınız?" mesajı yer alır. Bu mesaja
“E” yazılır ve program disketi ilgili sürücüye takılarak ENTER tuşuna basılır. Bu işlemle
beraber disket hazırlama işlemine başlanır. Đşlem sonunda disket tipinin kapasitesi ve bu
diskette elde edilen kapasite ekranda görüntülenir.
Eğer başka bir disket daha hazırlanacaksa yeni disket takılıp “E” ve Enter tuşuna basılır.
Disket hazırlama işlemi bittikten sonra ekrana çıkan mesaja “H” yazılarak programa geri
dönülür.
Disket hazırlama ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus, hazırlanacak disketlerin
disket sürücüsünün kapasitesine tam uyumlu olmasıdır. Bazı disket sürücülerinde,
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normal kapasitesinde kullandığı disketler dışında düşük kapasiteli disketler de
kullanılabilir. Program içinde bu tür sürücülerde düşük kapasiteli disketlerin hazırlanması
için kullanılan uygun komut F8-KOMUT TANIMLARI seçeneğinde tanımlanır.

ME.3.2. Yedekleme
Yedekleme için ise aynı menüden F3-YEDEKLEME seçeneği kullanılacaktır. Bu işleme
başlamadan önce işlemin yarıda kalmaması için yeterli sayıda disket hazırlanmış olması
gerekmektedir.

ME.3.2.1. Hard Diski Yedekleme
Bu seçenekle adından da anlaşıldığı gibi bilgisayarın diskinde bulunan tüm bilgi ve
programlar yedeklenir. Bu bölüme girildiğinde hard diskin yedekleneceğine dair mesaj
ekranı ile karşılaşılır. Yedekleme yapılacak disketi sürücüye taktıktan sonra ekrandaki
mesaja “Evet” yazılır. Bu durumda hard diski yedekleme işlemine başlamak için ENTER
tuşuna basılır ve yedekleme işlemi başlatılır. Yedekleme işleminde ilk disket
yedeklendiğinde sırasıyla 2, 3, 4... disketler takılarak yedekleme işlemine sonuna kadar
devam edilir. Bu işlem genelde hard disk komple silineceği zaman veya hard disk
değiştirileceği zaman kullanılabilir.

ME.3.2.2. Bütün Ticari Sistemi Yedekleme
Bu seçenekle sadece ETA Ticari Sisteminin yüklü olduğu bölümdeki programlar ve bu
bölümün altında açılmış alt bölümlerdeki şirket bilgileri yedeklenir. Bu seçeneğin özelliği
tüm şirketleri ve ETA programlarını toplu olarak yedeklemesidir. Yedekleme işlemi hard
diski yedekleme bölümünde olduğu gibi kullanılır.

ME.3.2.3. Şirket Yedekleme
Bu seçenek ile sadece şirket bazında yedekleme işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde
yedeklenecek şirketin kodu yazılır ve ENTER tuşuna basılarak F2-YEDEKLEME ĐŞLEMĐ
tuşu ile şirket yedekleme işlemine başlanır. Ardından yedekleme işlemine başlanacağına
dair ekrana mesaj gelir. Bu mesaja “E” yazılarak yedekleme işlemine başlanır ve
yukarıda olduğu gibi devam edilir.

ME.3.3. Geri Yükleme
Yedekleme işleminin yapıldığı disketlerin herhangi bir durumda yeniden geri yükleme
işlemi bu bölümden yapılır. Bu bölüm de yedekleme işleminde olduğu gibi HARD DĐSKĐ
GERĐ YÜKLEME, BÜTÜN TĐCARĐ SĐSTEMĐ GERĐ YÜKLEME ve ŞĐRKET GERĐ
YÜKLEME olmak üzere üç bölüme ayrılır. Geri yükleme işlemi aynı YEDEKLEME
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işleminde olduğu gibi kullanılır. Yedek disketleri hangi bölümden yedek alınmışsa GERĐ
YÜKLEME bölümünde de aynı bölümden geri yüklenmesi gereklidir.

ME.3.3.1. Hard Diski Geri Yükleme
Bu seçenekle adından da anlaşıldığı gibi Hard Diski Yedekleme bölümünden alınan
yedeklerin (bilgi ve programların) hard diske geri yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir. F2
tuşu ile bu bölüme girildiğinde ekrana geri yükleme işlemine başlanacağına dair mesaj
gelecektir. Bu mesaja “Evet” yazdıktan sonra 1.yedek disketini sürücüye takıp ENTER
tuşuna basınız. 1. Disket bitiminde program 2. disketi ve sonraki disketleri sırası ile
sürücüye takmanızı ister ve geri yükleme işlemi tamamlanır.

ME.3.3.2. Bütün Ticari Sistemi Geri Yükleme
Bu seçenekle sadece ETA Ticari Sisteminin yedeklenmiş olduğu yedek disketlerinin geri
yükleme işlemi gerçekleştirilir. Geri yükleme işlemi aynı HARD DĐSKĐ GERĐ YÜKLEME
başlığı altında anlatıldığı gibi yapılır.

ME.3.3.3. Şirket Geri Yükleme
Bu seçenek ile sadece şirket bazında yedeklenen disketlerin geri yüklenmesi işlemi
yapılır. Bu bölüme girildiğinde geri yüklemesi yapılacak şirketin kodu yazılır ve ENTER
tuşuna basılarak F2-GERĐ YÜKLEME ĐŞLEMĐ tuşu ile şirket geri yükleme işlemine
başlanır. Ardından geri yükleme işlemine başlanacağına dair ekrana mesaj gelir. Bu
mesaja “Evet” yazılarak geri yükleme işlemine devam edilir.

ME.3.4. Tarih/Saat
F5-TARĐH ve F6-SAAT bölümlerinden sisteme ait tarih ve saat bilgileri düzeltilir.

ME.3.5. Konfigürasyon
Bu tuşa basıldığı zaman program, program konfigürasyonu ile ilgili tüm bilgileri ekrana
döker, “o” tuşuna basılırsa bir önceki menüye dönülür, 1 tuşuna basılırsa yazıcıdan
döküm alınır. Bu bölümün çalışması için KOMUT TANIMLARI bölümündeki PROGRAM
KONFĐGÜRASYONU sahasına “konfgos7” yazılmalıdır.

ME.3.6. Komut Tanımları
Disket hazırlama, yedekleme, geri yükleme, tarih ve saat işlemlerinde kullanılacak
komutlar bu bölümden tanımlanır. Komut tanımları sırasında herhangi bir disk bölümünü
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(şirketi) belirtmek için $p parametresi kullanılır. Tanımlama işlemi bittikten sonra F2KAYIT tuşu ile bilgiler kayıt edilir.

ME.4. Servis Đşlemleri
Bu bölümde ŞĐFRE DEĞĐŞĐKLĐĞĐ, YAZICI TANIMLARI, PATH TANIMLARI, ORTAK
TANIMLAR, RENK TANIMLARI ve KULLANICI TANIMLARI olmak üzere sistemin bakımı
ile ilgili fonksiyonlar yer almaktadır. Programların kendine özgü servis fonksiyonları
kullanım kitaplarının ilgili bölümlerinde yer almakta, modüllere ortak fonksiyonların
açıklamaları ise aşağıda yer almaktadır.

ME.4.1. Şifre Değişikliği
Bu bölüm ANA/MENÜ ŞĐFRELERĐ ve ŞĐRKET ŞĐFRELERĐ olmak üzere iki bölüme
ayrılır.

ME.4.1.1. Ana/Menü Şifreleri
Bu bölümde firma yetkilisine ait ana (master) şifre ve şirket seçmeye kadar kullanılan
menü şifreleri tanımlanır. Programa ana şifre ile girildiğinde programın her bölümüne
rahatlıkla ulaşılabilir.

ME.4.1.2. Şirket Şifreleri
Şirket bazında şifreleme yapılan bu bölüme girildiğinde program şifreleme yapılacak
şirket kodunun girilmesini bekler. Bu ekranda şifrelenecek şirket kodu girildikten sonra
karşınıza ŞĐFRE ADLARI ve ŞĐFRE TANIMLAMALARI olmak üzere iki ayrı bölüm gelir.

ME.4.1.2.1. Şifre Adları
Bu bölüm seçildiğinde karşınıza ilgili şirkete ait 10 ayrı şifre tanımlama ekranı gelir. Bu
ekranda tanımlanan şifre adları sadece tanımlanan şirkete ait olup diğer şirketlerde
çalışmaz, diğer şirketler için de ayrıca tanım yapılması gereklidir. Tanımlanan şifre adları
ŞĐFRE TANIMLAMALARI bölümünde kullanılır.

ME.4.1.2.2. Şifre Tanımlamaları
ŞĐRKET ŞĐFRELERĐ bölümünde tanımlanan şifre adları bu bölümde sadece seçilen
şirket ve şifre için geçerlidir. Diğer şirket ve şifre için ayrıca şifre tanımlanması gereklidir.
Bu bölüme ilk girildiğinde şirket şifreleri bölümünde tanımlanan şifrelerden geçerli olacak
şifre nosu girilir ve ENTER tuşuna basılır. Böylece bu tanımlanan şifre adının geçerli
olacağı bölümler ekranda “E” yazılarak işaretlenir. Her ekranda bir modül ve bölümleri
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bulunur. Diğer modül ve ilgili bölümleri şifrelemek için PgUp ve PgDn tuşları kullanılır.
Şifre ve yetki tanımlarını düzenlemek üzere bu bölüme girebilmek için programa SĐSTEM
ŞĐFRESĐ ile girilmesi gereklidir. Sistem şifresine ilaveten modüllerin de bazı bölümlerinde
şifre kullanımındaki amaç operatörlerin sadece belirli program bölümlerine ulaşması,
kendi işlemleri haricindeki bilgilere ulaşımının engellenebilmesidir.
Bir operatör kendi şifresi ile sisteme girip programı kullandıktan sonra yerini bir diğer
operatöre bırakmadan önce Ana Menüye kadar ESC tuşu ile çıkıp burada bir daha ESC
tuşuna basarak sistemi şifre sorma konumuna getirir ve daha sonra bilgisayarın başına
oturacak kişi ancak kendi şifresi ile sisteme girebilir.

ME.4.2. Yazıcı Tanımları
Bu bölüm, YAZICI TANIM DOSYASI ve KONTROL KOD DOSYALARI olmak üzere iki
bölüme ayrılmaktadır. Şimdi bu bölümleri inceleyelim.

ME.4.2.1. Yazıcı Tanım Dosyası
Yazıcı tanımlarının yapıldığı bu kısımda, kontrol kod dosya adları ve yazıcı cihaz
adlarının saklandığı YAZICI.ETA dosyası tanımlanır. Default satırında yapılan tanıma
F4-YAZDIRMA tuşuyla, diğer satırlara Shift-F4 (Genişletilmiş Yazdırma) tuşu ile ulaşılır.
Đsim
Bu sahanın altında, halihazırda kullanılmakta olan yazıcıyı belirten DEFAULT ve onun
altında da kullanıcının isteğine bağlı olarak belirtebileceği 10 adet isim hanesi yer
almaktadır. Bu hanelere satırların ilgili olduğu açıklamalar yazılabilir.
Cihaz
Kullanılacak yazıcı cihazını belirten ibare yazılır. Buraya yazılacak cihaz isimleri ve
anlamları aşağıda verilmiştir.
PRN : 1.paralel porta bağlı yazıcı
LPT1 : 1.paralel porta bağlı yazıcı
LPT2 : 2.paralel porta bağlı yazıcı
COM1 : 1.seri porta bağlı yazıcı
COM2 : 2.seri porta bağlı yazıcı
DOSYA: Diskte bulunan herhangi bir dosya (Döküme başlamadan
önce program kullanıcıya dosya ismi sorar.)
LPR : USB portuna bağlı yazıcı *1
*1 LPR portuna bağlı yazıcı tanım ve kullanımı aşağıdaki gibidir.
Döküm önce geçici bir dosyaya alınır, daha sonra “yazıcı” adlı bir dosya içinde bulunan
komut satırı kullanılarak bu dosya istenen yazıcıya gönderilir. Bu komut satırı içinde
geçici dosyayı yazıcıya gönderen “ETAUSBPR” adlı özel program bulunmalıdır. Örnek
kullanım “etausbpr –f %s” şeklindedir. Çok kullanıcılı sistemlerde herhangi bir kullanıcı
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dökümü sistemde bulunan herhangi bir yazıcıya göndermek istediği zamansa
aşağıdakiler yapılır.
Kullanıcı menü programı yazıcı tanımları kısmında kullanmak istediği her bir yazıcı için
bir LPR tanımı yapar, burada cihaz/dosya ismi kısmına LPR ibaresinin hemen yanına
istediği bir metin dosyası adını yazar. Program döküm sonrasında komut satırını bu
dosya içinden okur ve uygular. Böylelikle kullanıcı istediği yazıcıya döküm gönderebilir.
Metin dosya adı belirtilmezse daha önceden olduğu gibi “yazıcı” adlı dosya kullanılır. Bu
komut tanım dosyaları yine servis kısmında bulunan “PATH TANIMLARI” kısmında
bulunan yazıcı tanımları parametresinde belirtilen bölümde bulunmalıdır.
Tanım Dosyası
Kontrol Kod Dosyası bölümünde tanımlanan dosyalar bu hanelere yazılır. Program bu
dosya içindeki tanımlara bağlı olarak döküm yapacaktır.
DOSYA ise listeleme aralıklarında belirtilen kıstaslara göre alınacak bilgilerin
dosyalanacağını belirtir. Bu durumda DOSYA, ORTAK PARAMETRELER bölümünde
belirtilen dosya, rapor ve tanımların saklanması istenilen bölümlere kaydedilecektir.
Örnek olarak; dosyanın ismini ETĐKET, yazıcı çıkışını PRN tanımlayalım. Yazıcıdan
çıkartılacak yazı 33 satır olsun ve dar yazı yazsın. Ayrıca kağıdın üst ve alt marjları 28
satıra göre ayarlansın. Bunun için Đsim/Cihaz sütununa ETĐKET PRN, Tanım Dosyası
sütununa kontrol kod dosyaları ekranında tanımlanan ETIKET.ESC yazılmalıdır.
Satır Adedi
Bir sayfada yazılacak satır sayısı belirtilir. Bu sütunda genellikle satır sayısı bir sayfada
60, yarım sayfada 30 olarak kullanılır.

ME.4.2.2. Kontrol Kod Dosyaları
Bu bölüme girildiğinde ekrana “Kontrol Kod Dosyasının Adını Girin!” mesajı gelir. Daha
önceden tanımlanan kod dosyası üzerinde düzeltme yapılacaksa ilgili dosya F6-DOSYA
LĐSTESĐ ekranından seçilir, eğer yeni bir dosya adı altında tanım yapılacaksa bu haneye
dosya adı yazılır ve ENTER tuşuna basılarak Kontrol Kod Dosyası Tanımları ekranına
girilir.
Bu ekranda yazıcıdan alınacak raporların belirli kısımlarına yazıcı escape kodları
verilerek tanımlar yapılır. Bu ekranda Genel Başlangıç, Genel Bitiş, Rapor Adı, ŞirketSayfa No, Saha Başlıkları, Rapor ve Rapor Dip Notu (4 ayrı saha) bölümlerinde kullanıcı
tarafından yapılan tanımlamalar ile yazıcıdan daha gösterişli rapor alınabilir.
Yazıcı kontrol kodları sütununda yazı stillerini tanımlayabilirsiniz. 15 dar yazı 18 ise geniş
yazı yazılmasını sağlar. 27 67 33 beraber yazıldığında tek bir kod olarak kabul edilir ve
bir sayfanın uzunluğu 33 satıra göre ayarlanır.
Bu işlemin sisteme kaydında dikkat edilmesi gereken husus, ilgili kodların ASCII
karşılıklarının rakamsal olarak ekranda tanımlanması gerektiğidir. Örneğin, en çok
kullanılan ve bütün yazıcılarda standart olarak bulunan yazı daraltma kodu CTRL-O,
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kontrol karakterlerinin "ASCII" karşılığı 15 ve CTRL-Q’nun "ASCII" karşılığının 17 olup bu
değerlerin rakamsal olarak ekrana girilip kaydedilmesi gereklidir.

ME.4.3. Path Tanımları
Bu bölümde program modüllerine ait dosyaların, raporların ve bir takım tanımların hard
diskin hangi bölümünde saklanacağını gösteren PATH (Yol) tanımları yer almaktadır. Bu
tanımların hepsi ortak bir dizinde saklanabileceği gibi, her farklı konudaki dosyalar ayrı
dizinlerde de bulundurulabilir. Ancak ETA programlarında birden fazla şirket açılmışsa
VERĐ DOSYALARI path tanımı kullanılmamalıdır. Bu hanelerin boş bırakılması halinde
ise ilgili bilgiler üzerinde çalışılan bölüme yazılacaktır.

ME.4.4. Ortak Tanımlar
Bu bölümde ETA Entegre Program Modüllerine ortak bazı bilgi tanımları yapılmaktadır.
Burada yapılacak herhangi bir değişiklik diğer bölümlere de aksedecektir. Şimdi bu
parametreleri açıklayalım.
Grafik Çalışma
Bu parametre “E” olursa ETA programları grafik ortamda çalıştırılır. Grafik ortamda
çalışabilmek için programın yüklendiği bilgisayar kapasitesinin uygun olması gereklidir.
Görüntülü Çalışma
Bu parametreye “E” denirse grafik ortamda çalışılırken uygun olan yerlerde kullanıcının
seçtiği görüntüler ekrana gelir. Görüntülü çalışabilmek için ekran kartının en az VESA
uyumlu olması gerekmektedir.
Mouse Đle Çalışma
ETA programlarında mouse (fare) kullanabilmek için bu parametreye “E” yazılır.
Parametrenin devreye girebilmesi için ayrıca kullanılacak mouse ile ilgili yazılımın
(mouse.com vb.) işletim sistemine yüklenmiş olması gereklidir.
Türkçe Klavye
Sistemde Türkçe karakterler olup olmadığının seçildiği hanedir.
Türkçe Yazıcı
Yazıda Türkçe karakterlerin bulunup bulunmayacağını belirleyen hanedir.
Küçük Harf
Kullanıcının küçük harf kullanmasına imkan veren hanedir.
Klavye Sil
Fonksiyon tuşlarının görevlerini yerine getirmesini beklemeden ard arda kullanılmasını
veya kullanılmamasını sağlar.
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Raporda Tarih ve Saat
Alınacak raporlarda sistem tarih ve saatinin yazılmasını sağlar.
25 Satır Ekran
Ekran tipine bağlı olarak ekranda kullanılacak satır sayısını belirten hanedir.
Tarih/Saat Göstergesi
Çalışma sırasında ekranın sol alt köşesinde tarih ve saat göstergesinin bulunmasını
veya bulunmamasını sağlar.
Klavye Göstergesi
Ekranın sağ alt köşesinde çıkan NumLock, CapsLock ve Scroll Lock tuşlarının ekrana
gelip gelmemesini sağlar.
Sesli Uyarı
Bu parametre “E” olursa ses tanımlarında yapılan tanımlar kullanılır, “H” olursa
kullanılmaz.
Parada Boşluk
Kullanıcının miktar, fiyat ve tutar sahalarını üçer hane olarak ayırmasını sağlayan
sahadır.
Tutarda Kuruş Hane Sayısı
Tutar (Toplam) sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Fiyatta Kuruş Hane Sayısı
Fiyat sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Dövizde Kuruş Hane Sayısı
Döviz sahalarındaki noktadan sonraki hane sayısını belirtir.
Stok-Cari-Muhasebe Kod Boyu 1-2
Bu sahalarda kodların normalde 20 karakter uzunluğunda olduğunu belirten sayı
bulunmakta, kullanıcı tarafından 20 karakterden daha düşük bir sayı belirlenmesi halinde
ise alınacak raporlarda, ekranda bazı ek bilgilerin de görülmesi mümkün olabilmektedir.
Örneğin, fiyat listesi raporunda STOK KODU hanesi çok yer kapladığından ekranda
STOK CĐNSĐ görünmemektedir. Bu durumda STOK KODU hanesine 15 yazılması
halinde, 5 hanelik STOK CĐNSĐ için yer açılmaktadır. Böylece ekranda stok kodunun
yanında stok cinsini de görebilmeniz mümkün olacaktır.
Yazıcı Test Kodu
Program modüllerinde birtakım bilgilerin yazıcıdan alınması istendiğinde sistem,
yazıcıdan gelen sinyale bakarak yazıcının hazır olup olmadığını kontrol etmektedir. Çoğu
yazıcıdan gelen kod sinyali 144 olduğundan bu haneye 144 kodu yazılmıştır. Fakat bazı
yazıcılarda bu kod değişebildiğinden o yazıcının verdiği sinyal kodu YAZICI EL
KĐTABI'na bakılarak yazılmalıdır. Eğer hiçbir kod yazılmaz ise program modülü yazıcının
hazır olup olmadığı testini yapmayacaktır.
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Mono/Renkli Ekran
Kullanılan ekran mono ise “M”, renkli ise “R” yazılır. Eğer “O” yazılırsa program
kendiliğinden ekran tipini belirler.
Ekran Adresi
Programın ekran üzerindeki adresi hexadecimal cinsinden yazılır. Normalde bu saha boş
olarak kullanılmalıdır.
Đmleç Boy Ayarı
Bu parametreye “E” yazılırsa ĐMLEÇ BOYLARI parametresinde yapılan tanımlar işleme
girer.
Đmleç Boyları
Bu parametre ĐMLEÇ BOY AYARI parametresi “E” olduğu durumda kullanılır. Bu sahada
verilen 3 ayrı değere göre (0-18 arası değer vererek) imleç boyu ayarlanır. Bu iki
parametre grafik ortamda geçerli değildir.
Mesaj Bekleme Süresi
Program içinde çalışma sırasında kayıt, iptal veya hata gibi mesajların ekranda bekleme
süresi (saniye bazında 0-20 arası rakam girilerek) bu parametrede tanımlanır.
Ekran Koruma Bekleme Süresi
Bu parametre program üzerinde çalışmaya ara verildiğinde devreye girer. Bu sahaya
çalışmaya ara verdikten kaç dakika sonra ekranın işleme gireceği tanımlanır.
Hesap Makinası Tipi
Bu sahaya 1 ile 4 arası rakam yazılır. Bu parametre yardımıyla 4 değişik hesap makinesi
tanımlanır. Kullanıcı burada tanımladığı hesap makinesini kullanabilir.
Şerit Çıkacak mı?
Bu sahaya “E” yazılırsa hesap makinesinde şerit çıkar, “H” yazılırsa şerit çıkmaz.
Bilgi Giriş.Oto.Enter
Bu parametreye “E” verildiği zaman balon içinde bilgi girilirken sahanın sonuna
gelindiğinde program otomatik olarak ENTER tuşuna basar ve bir sonraki sahaya
geçilmiş olur, “H” verildiğinde girdi balonundan çıkılmaz, ENTER tuşu beklenir.
Bilgi Gir.Rakam Format
Bu parametreye “E” verildiği zaman balon içinde fiyat, tutar ve döviz gibi rakamsal bilgi
girilirken rakamlar ekrana formatlanarak basılır, böylelikle kullanıcıya rakamları okumada
kolaylık sağlanmış olur.

ME.4.5. Renk Tanımları
Bu bölümde program modüllerinde yer alan yazı, çerçeve, başlık ve diğer görüntülerin
renkleri tanımlanmaktadır. Tanımlayacağınız renk kodlarını F6-RENKLER tuşu yardımı
ile ekrana çıkacak olan çerçeve içinden seçebilirsiniz. Değişiklikler F2-KAYIT tuşuyla
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kaydedilir. Eğer renkleri eski haline çevirmek isterseniz F3-ĐLK DEĞERLER tuşuna
basıp, F2-KAYIT tuşuyla kayıt etmeniz yeterli olacaktır.

ME.4.6. Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı tanımlı beyanname ve diğer dökümlerde kulllanılan “DOCMAGE.EXE” ara
programının kullanılışı ile ilgili parametreler bu ekranda tanımlanır. Aşağıda bu
parametreler
açıklanmıştır.
Bu
parametreler
üzerinde
çalışılan
bölümde
“ETAUSER.DAT” dosyasında saklanırlar; eğer sistemde birden fazla kullanıcı çalışıyorsa
ve bunlar farklı parametreler tanıtmak isterlerse “KULTANIM=dosyaadı” şeklinde çevre
parametresi tanıtmalıdırlar. Bu durumda bilgiler belirtilen dosyaya kaydedilirler.
Grafik arayüz.göster
Yazdırma öncesinde kullanıcıya dökümü görme ve değiştirme imkanı sağlayan
DOCMAGE.programının ekrana gelmesini sağlar
Siyah-beyaz baskı
Bu parametreye Evet girilirse dökümde bulunan tüm renkler iptal edilip siyah beyaz
olarak basılır.
Bilgi dosyasını sil
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında yaratılan ara bilgi dosyası işlem sonrasında
silinir, Hayır verilirse bu dosya ileriki işlemler için saklanır.
Yazıcı adı
Bu sahaya dökümün çıkılması istenen ve sistemde kayıtlı bulunan yazıcının tam adı
yazılır, boş bırakılırsa default yazıcı kabul edilir.
Yazıcı Kullanma Şekli
Bu parametre yazdırma işleminde kullanılan “DOCMAGE” programının çağırılış biçimini
belirler; parametreye 1 verilirse veriler doğrudan doğruya bu programlara aktarılır. Bazı
bilgisayarlarda bir DOS programından (16 bit) bir windows programı (32 bit) çağrılması
hatay yol açar. Bu tip bilgisayarlarda önce bir ara dosya yaratılır. Bu dosya programlarla
birlikte verilen “RUNWIN32.EXE” programı tarafından açılarak içindeki komutlar
uygulanır. Böylelikle sorun giderilmiş olur.
Yazıcı Geçici Dosya Adı
Bu sahaya yukarıda açıklandığı şekilde “RUNWIN32.EXE” programının kullanacağı
geçici dosyanın adı yazılır.
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ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan
tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda hesap planınızı tanımlayacak,
bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenleyecek ve bu hareketlerden doğan defterler,
mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.
Programa girmek istediğinizde muhasebe sisteminizde çalışmak istediğiniz ay ve yıl
sorulacaktır. Muhasebe sisteminiz aynı anda 24 ayın yani iki senenin muhasebe
bilgilerini muhafaza edebilmekte, programın genelinde bir çalışılan ay kavramı
bulunmaktadır. Programın girişinde seçilen çalışılan ay daha sonra operatöre kolaylık
sağlamakta, kısıtlayıcı değil yardımcı bir unsur olmakta zira operatör istediği an çalışılan
ayın dışına çıkabilmektedir.
Çalışılan ay girildikten sonra karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın
Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva etmektedir.
ETA:MUHASEBE programının Ana Bölümleri şunlardır:
F2-HESAP PLANI, muhasebe hesap planının tanımlanması, muhtelif ilave ve
değişiklikler,
F3-MUHASEBE FĐŞĐ, muhasebe mahsup, tahsil, tediye fişlerinin kaydedilmesi,
F4-RAPORLAR, defterler, mizan, bilanço gibi sonuç raporları,
F5-SERVĐS, muhasebe sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız.

M1.1. Hesap Planı
Bu bölümde kullandığınız hesap kod ve isimlerini sisteme kaydedecek gerekli
değişiklikleri yapacak, hesap planınızın dökümünü alabileceksiniz.
Muhasebe, muhasebe hesaplarını bir hesap kodu ve hesap ismi üzerinden takip
etmektedir. hesap kodunun toplam uzunluğu 20 hane olabilmekte, istenilen seviyede
hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı
vardır.

M1.1.1. Yeni Hesap
Hesap planının ne şekilde düzenleneceğini gördükten sonra, hesapların sisteme nasıl
girileceğini görelim. Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümde sisteme kaydedilir.
Karşınıza gelen ekranda ilgili sahalara tanımlanan hesabın HESAP KODU ve HESAP
ĐSMĐ yazılır. Her hesaba iki adet özel kod verilebilir. Dövizli Muhasebe programı
kullanılıyor ise DÖVĐZ ĐSMĐ sahasında döviz tipi belirtilmelidir (Şekil 1).
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ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N AA-12345 YENĐ HESAP
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
HESAP PLANI
ÇALIŞ.AY:02/2002 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

HESAP KODU:102 10
HESAP ĐSMĐ:ĐŞ BANKASI HESABI
HESAP ĐSMĐ:ĐSTANBUL ĐŞ BANKALARI
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
DOVĐZ ĐSMĐ:DOLAR

[1]
[2]

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F5MUAVĐN F6HESAP LĐSTESĐ F8DETAY BĐLGĐ ESC

Şekil 1
Özel kodlar daha sonra rapor ve listelemeleri seçenekli ve esnek şekilde sonuç türetme
imkanı getirecektir.
Yeni açılmakta olan hesapla ilgili bilgiler ekrana yazıldıktan sonra kayıt tuşuna basılarak
bu hesap, hesap planına dahil edilmiş olur. F2 Tuşu kayıt tuşu olarak kullanılmaktadır.
F2 Tuşuna büyük harf (Shift) tuşu ile birlikte basılırsa ekran kayıttan sonra otomatik
olarak temizlenecek ve yeni bir kayda seri olarak geçme imkanı elde edilecektir. Bu
arada unutulmaması gereken bir husus, iki veya daha alt seviyedeki hesapları açarken
bir üst seviye hesabının önceden açılmış olması gerektiğidir. Örneğin, 361 20 hesabını
açmadan 361 20 002 hesabını açamayız.

M1.1.2. Eski Hesap
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşma, tadilat ya da hesabın
iptali gibi işlemler için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesap ismi ve özel kodları
değiştirebilir, hesabı olduğu gibi iptal edebilirsiniz. Ancak iptal edilecek hesap daha önce
çalıştırıldı ise bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde
uyumsuzluk meydana gelir.
Eski hesabı hesap kodu veya hesap ismini kullanarak arayabilirsiniz. Eski hesaba
ulaşabilmek için kodun veya ismin tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, 120 14
gibi bir koda sahip olan bir hesaba 120 1* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak
ulaşabilirsiniz. Kısmi bilgilerle eski kayıtlara ulaşmak için kullanılan özel karakterlerle ilgili
açıklamaları ORTAK bölümde bulacaksınız.
Eski hesaba ulaşmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile elde
edilen hesap listesidir.
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F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanırsanız ekranda bir pencere çıkacak ve hesapları
hangi değerden itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. Burada bir başlangıç değeri
vererek (veya hiç değer vermeden doğrudan Enter tuşuna basarak) ekranda hesap
listesi elde etmek ve bunlardan herhangi birisine ulaşmak mümkündür. Ekranda
görüntülenen hesaplardan herhangi birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile
yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu edilen hesabın üzerine gelince Enter tuşuna basmak
gerekmektedir. Aynı zamanda bu pencere üzerinde PgUp ve PgDn tuşlarını da
kullanabilirsiniz.

M1.1.3. Kasa Hesabı
Kullanacağınız kasa hesaplarını bu bölümde belirtebilirsiniz.

M1.1.4. Hesap Listesi
Bu bölümde sisteme kayıtlı hesapların hesap koduna ve alfabetik sıraya göre iki ayrı
şekilde dökümü alınmaktadır.

M1.1.5. Hesap Aktarma
Hesap Aktarma bölümünde, çalışılan şirkette bulunan hesap planının diğer şirketlere
kopyalanması işlemi yapılır.

M1.2. Muhasebe Fişi
Muhasebe programında fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde üç tip fiş
kullanılmaktadır. Mahsup fişleri; hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp
alacaklandırılması için, kasa tahsil ve kasa tediye fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile
ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece mahsup fişleri
kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin kasa tahsil
ve tediye fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur.

M1.2.1. Yeni Fiş
Sisteme muhasebe fişi kaydı yapmak için bu bölüme girilir, karşınıza gelecek mahsup,
tahsil ve tediye fişi seçeneklerinden biri seçilir. Fiş cinsini seçtikten sonra karşınıza gelen
ekran fişin başlık bilgileri ekranıdır (Şekil 2).
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ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 YENĐ FĐŞ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MAHSUP FĐŞĐ
02/2002 REF.NO:
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
KAYNAK PROGRAM:MUHASEBE
┌─◄ Ctrl-F BÜYÜK EKRAN ►──────────────┬────────────┬────────────┐
│
HESAP KODU
│
AÇIKLAMA
│
BORÇ
│
ALACAK
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘
HESAP:
TL B:
A:
F1YAR.F2KAYIT F3ĐP.F4YAZ.F5MUA.F6HES.L.F7FĐŞ L.F8DETAY PgUp PgDn ESC

Şekil 2
Bu ekrandaki çeşitli sahaları şu şekilde açıklayalım;
Fiş Tarihi
Muhasebe programı istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Son çekilen onaylı
yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur.
Kaydedilecek fişin programa girişte sorulan çalışmak istediğiniz aya ait olması ve bu ayın
fiş dosyasının daha önce SERVĐS bölümünde açılmış olması gereklidir. Eğer başka bir
aya fiş girmek istiyorsanız program buna sizi uyardıktan sonra izin verecektir.
Fiş No
Fiş no serbest bir saha olup ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir.
Fişler işletmenin muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir.
Arzu edilirse Servis/Parametreler bölümünden ilgili tanım yapılarak programın her yeni
fişe otomatik olarak bir numara vermesi sağlanabilir. Fiş no ile ilgili takip edilebilecek bir
başka yol ise numara vermeden fiş kaydedilmesi, bir ayın fişleri girildikten sonra
Servis/Dosya Bakımı bölümünün ilgili alt bölümünde fişlere istenilen düzende numara
verilmesidir.
Yevmiye No
Bu haneye fiş girilirken ulaşılabilmekte, ancak fişin kaydı anında buraya bir numara
verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bir ayın fişlerinin kaydı bittikten sonra yine SERVĐS
bölümünün ilgili alt bölümünde yevmiye numaraları verilmelidir.
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Özel Kod
Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan
kullanıldığında fişlerle ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı
sağlanmış olur.
Kaynak Program
Bu sahaya kullanıcı ulaşamamakta, entegre çalışmada MUHASEBE modülü haricinde
düzenlenmiş fişlerin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Başlık bilgileri girildikten sonra "alt-ok" tuşuna basarak (ya da PgDn) fişin kalemler
sayfasına geçilir. Muhasebe fişi, başlık bilgileri sayfası ve altında maksimum 300
satırdan oluşan fiş kalemleri bölümünden oluşmaktadır. Fişin bütünü içerisinde
beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşabilirsiniz.
Bu iş için kullanılacak tuşlar ve fonksiyonlarını ORTAK bölümde TABLOLARDA TUŞ
KULLANIMI bahsinde bulabilirsiniz.
Şimdi fiş kalemlerinin nasıl doldurulacağını görelim;
Hesap Kodu
Bu haneye çalıştırılacak hesabın kodu yazılarak Enter tuşuna basılır. Burada detaylı
kullanım tarzı ORTAK bölümde verilen özel karakterleri de kullanabilirsiniz. Ayrıca
çalıştırılacak hesaba F6-HESAP LĐSTESĐ seçeneğinden de ulaşabilirsiniz. F6-HESAP
LĐSTESĐ penceresinin kullanılması tamamen eski hesaba ulaşılırken değinildiği gibidir.
Işıklı imlecin üzerinde bulunduğu satırda bulunan hesap koduna ait hesap ismi, ilgili
hesabın yıllık borç/alacak toplamları veya bakiyesi Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
bölümünde bulunan FĐŞTE BAKĐYE parametresine bağlı olarak ekranın altında
görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur.
Açıklama
Fiş kalemleri girilirken istenilen bilgilerin yazılabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu
hanede istenilen açıklama yazılabileceği gibi Servis/Sabit Tanımlar/Fişte Otomatik
Açıklama Alt-Bölümünde tanımlanan açıklamaları alt tuşlar vasıtası ile default olarak
ekrana getirebilirsiniz. Örneğin, mahsup fişine devamlı "xx nolu faturalı mal satışı"
açıklaması yazdığımızı farz edelim. Bu açıklamayı her seferinde yazmamak için FĐŞTE
OTOMATĐK AÇIKLAMA bölümünde Alt-2 tuşunun karşısına yazıp kayıt edelim. Artık her
mahsup fişi keserken fişteki AÇIKLAMA hanesine gelip Alt-2 (Alt tuşu ile beraber 2)
tuşuna bastığımızda bu açıklama ekrana gelecektir.
Açıklama hanesine yıldız "*" verilirse, bir üst satırdaki açıklama kopyalanmış olur.
Böylelikle aynı açıklamanın ilgili muavin defterleri ile kebir sayfalarına iletilmesi
sağlanmış olur. Ayrıca AÇIKLAMA hanesini istediğiniz uzunlukta kullanabilme imkanı
size sağlanmıştır. Örneğin, ilk satıra hesap kodunu yazdıktan sonra AÇIKLAMA
hanesine yazmak istediğiniz açıklama sığmamışsa, ilk satırın devamında borç veya
alacak tutarını yazdıktan sonra, ikinci satırda HESAP KODU sahasını boş bırakarak
AÇIKLAMA hanesine yukarıdaki satırın devamını yazabilirsiniz. Burada unutmamanız
gereken şey, yukarıdaki satırın devamı niteliğindeki AÇIKLAMA sahasının bulunduğu
satırdaki diğer haneleri boş bırakacağınızdır.
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Borç/Alacak
Bu sahalara borç/alacak değerleri yazılır. Bu sahalarda “*” tuşu bir üst satırdaki tutarı
kopyalamakta, aynı haneye "*K" verilirse fiş bu satıra kapatılabilmektedir. Bu sahada “*B”
yazılırsa ilgili hesabın bakiyesi (borç veya alacak) ekrana gelir.
Fiş doldurulduktan sonra F2 tuşuyla kayıt edilmelidir. Eğer fişte bir takım hatalar varsa
kullanıcı uyarılır. F2 tuşuyla fiş kaydedildiğinde tekrar aynı ekran karşınıza gelir. Süratli
fiş girilmesi gereken durumlarda kayıt için Shift+F2 veya Ctrl+F2 tuşlarının kullanımı
daha uygundur. Shift+F2 tuşu kullanıldığında fiş kayıt edildikten sonra yeni fiş ekranına
dönülür, böylece kullanıcı ESC tuşuyla geri dönmek zorunda kalmaz, yeni fiş ekranından
girmek istediği fiş tipini seçebilir. Ctrl+F2 tuşu kullanıldığında ise kayıt yapıldıktan sonra
ekrana aynı tipte (mahsup, tahsilat veya tediye) yeni bir fiş gelir. Bu kayıt şekli aynı tipten
fişleri arka arkaya girmek için çok elverişli bir yöntemdir.
Muhasebe fişinizi doldurduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna bastığınızda eğer
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümündeki FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ
parametresine “E” verirseniz ekrana kendi belirlemiş olduğunuz fiş dizayn listesi
penceresi gelecektir.Bu pencereden istediğiniz “.dfb” dosyasını seçmek suretiyle
muhasebe fişinizi istediğiniz formda kağıda dökebilirsiniz.
Bu bölümde size sağlanan diğer bir kolaylık ise fiş keserken, muhasebe fişi kaleminin
hesap kodu daha önce tanımlanmamışsa bu bölümden yeni bir hesap
tanımlayabildiğinizdir. Yapmanız gereken sadece bu hesaba hangi kodu vereceğinizi
belirlemektir. Fiş doldururken HESAP KODU hanesine belirlediğiniz kodu yazdığınızda
sistem hesap planında bu kodu arayacak ve bulamayınca sizi uyararak bu kod altında
yeni bir hesap açmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Açmak istediğinizde ise size
ekrana çıkan pencereden bu hesabı tanımlama imkanı verilecektir.
Dövizli veya Miktarlı Muhasebe
Dövizli veya Miktarlı Muhasebe opsiyonu kullanılacak ise ve yeni dosya açılırken Miktar
veya Döviz kullanılacağı belirtilirse programın dövizli veya miktarlı çalışması sağlanır.
Aynı anda sadece Miktarlı veya Dövizli Muhasebe seçeneklerinden sadece bir tanesi ile
çalışılabilir, hangisi ile çalışılacağı Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde
bulunan MĐK./DÖV.TĐPĐ: [D/M] hanesinde belirtilir. Bu durumda muhasebe fişi
kalemlerinde Borç/Alacak hanesinin yanında bir de Döviz/Miktar sütunu karşınıza
gelecektir. Bu hane ilgili hesaba aktarılmak istenen Döviz veya Miktar bilgisinin girilmesi
gereken hanedir. Dövizle çalışan şirketler için arzu edilirse Tutar hanesinden Döviz
hanesine ve Döviz hanesinden Tutar hanesine otomatik kur hesaplatması ve kur çevrimi
yapılabilir, bunun için fiş kesilirken hanelerden birini doldurduktan sonra diğerine “*D”
değeri vermek gereklidir. Çevrim için program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistemde
tanımlı tarih göz önüne alınır ve Kur Takibi modülünden ilgili çevrim kur değeri temin
edilir. Çevrim söz konusu satırda tanımlanmış olan muhasebe hesabının DÖVĐZ ĐSMĐ
sahasında belirlenen kur üzerinden yapılır. Arzu edilirse bu kur çevrim işleminin “*D”
vermeden otomatik olarak yapılması sağlanabilir. Bu işlem için Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan DÖVĐZ/TL ve TL/DÖVĐZ KUR ÇEVRĐMĐ
sahalarına “E” veya “K” yazılmalıdır.
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Muhasebe fişi bölümünde son açıklanması gereken kısım birtakım yardımcı tuşların nasıl
kullanılacağı konusudur. Şimdi bu tuşların hangileri olduğunu ve nasıl kullanıldığını
görelim:
SHIFT+F5
Bu tuş yardımıyla çalışılan ay içinde en son işlenen mahsup, tahsil ve tediye fişlerine ait
bilgiler (Fiş Tarihi, Fiş No, Yevmiye No, Özel Kod ve Referans No) bir pencere içinde
ekrana gelir.
CTRL+K
Bu tuş yardımı ile fiş üzerinde Katma Değer Vergisini hesaplayabileceksiniz. Bunun için
KDV'ye esas olan matrahın bulunduğu satıra ışıklı imleci getirip CTRL-K tuşuna
bastığınızda "Kdv’nin Yazılacağı Satırı Đşaretleyin!" uyarısı gelecektir. Işıklı imleci KDV
tutarını yazmak istediğiniz satıra getirerek tekrar CTRL-K tuşuna bastığınızda, eğer
birden fazla KDV tanımlanmışsa ekrana pencere içinde KDV oranları gelir. Ok tuşları
yardımıyla istenilen KDV oranı seçilip otomatik olarak TUTAR hanesine KDV tutarı
yazdırılır.
KDV
oranları
Servis/Sabit
Tanımlar/KDV
Oranları
bölümünde
tanımlanmaktadır.
CTRL+L
KDV'nin hesaplanacağı tutarın içinde KDV de varsa (yani bu tutar KDV'yi de içeriyorsa),
bu durumda ışıklı imleci tutarın bulunduğu satıra getirerek CTRL-L tuşuna bastığınızda
ekrana "Satır Đşaretleme Đşlemini Bitirmek Đçin Esc Tuşuna Basın!" uyarısı gelecektir.
Eğer birden fazla satırın KDV'si hesaplanacaksa, KDV'nin hesaplanacağı diğer satır
üzerinde de aynı işlem uygulanır ve yine aynı mesaj ekrana gelir. ESC tuşuna bastıktan
sonra "Kdv’nin Yazılacağı Satırı Ctrl K/L Đle Đşaretleyin" uyarısı gelecektir. Işıklı imleci,
yazılacak satırın üzerine getirerek CTRL-L tuşuna basarsanız, ilk olarak işaretlediğiniz
tutarın içinden KDV'yi çıkarıp KDV'yi yazılmasını istediğiniz satıra yazacak ve yukarıdaki
tutar da KDV'siz şekli ile düzeltilecektir.
CTRL+R
Fiş üzerindeki herhangi bir satırı başka bir yere taşımak için kullanılır. Taşınmak istenen
satırın üzerine gelinerek CTRL-R tuşuna basılır ve daha sonra bu satırın nereye
yazılması isteniyorsa ışıklı imleç o satıra getirilerek tekrar CTRL-R tuşuna basılırsa satır
taşıma işlemi gerçekleştirilmiş olur.
CTRL+N
Fiş üzerindeki herhangi bir satırı başka bir yere kopyalamak için kullanılır. Kopyalanmak
istenen satırın üzerine gelinerek Ctrl-N tuşuna basılarak satır hafızaya alınır. Işıklı imleç
kopyalanmak istenen satıra getirilerek tekrar CTRL-N tuşuna basıldığında kopyalama
işlemi sona erdirilir. Yazılı olan bir satırın üzerine kopyalama yapılırsa üzerinde
bulunulan satır silinir hafızadaki satır kopyalanır.
CTRL+T
Fiş bölümlerinin (mahsup, tahsil, tediye) TUTAR hanelerinde, istenilen iki rakam arası
tutarları toplar. Bunun için toplamı istenilen ilk satıra ışıklı imleci getirerek CTRL-T
tuşlarına basılır. Daha sonra toplamı alınacak son satıra gelinerek tekrar CTRL-T tuşuna
basıldığında bu iki satır ile beraber arada kalan tüm satırlardaki tutarların toplamı alınır
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ve bu toplam ışıklı imleç yardımıyla işaretlenen başka bir satıra tekrar CTRL-T tuşuna
basılarak yazılır.
CTRL+U
Fişte işaretlenen alandaki hesap kodu aynı olan satırların toplamını alarak ışıklı imlecin
üzerinde olduğu satıra yazarak tek bir satırda toplar.
CTRL+V
CTRL-V tuşları ile işaretlenen iki alan arasında yer alan fiş kalemlerini borç/alacak ve
hesap koduna göre sıralar. Servis/Parametreler bölümünde ilgili haneye “O” yazılırsa
program otomatik olarak sıralama yapar, “S” yazılırsa sıralama için onay ister, boş
bırakılırsa sıralama yapmaz.
CTRL+X
Yukarıda tanımlanan Ctrl tuşları ile yapılan herhangi bir işlem sırasında işlemden
vazgeçme imkanı verir.
Kasa tahsil ve tediye fişlerinde, sırasıyla sadece borç ve alacak şeklinde fiş kalemi
düzenlenebilmekte, kasa hesabı için ayrıca fiş kalemi yazma gereği kalmamaktadır.
Başlık bilgileri ekranında verilen açıklama ile fişin toplamı kadar bir tutarla KASA HESABI
bölümünde belirtilen hesap otomatik olarak çalıştırılmaktadır.
Fiş kaydı sırasında Alt-Menü'den hesap listesi haricinde, fiş listesi, muavin ve detay bilgi
de alınabileceğini hatırlatırız. Muavin ve Detay Bilgi için ışıklı imlecin (cursor) belli hesabı
içeren hesap kodu üzerinde olması gerekmektedir. Đlgili hesap kodunun üzerine gelerek
F5-MUAVĐN tuşuna basıldığında çalışılan ay içerisinde bu hesap koduna ait hareketler
tarih sırasıyla ekrana gelir. F8-DETAY BĐLGĐ tuşunda ise ilgili hesabın aylara göre
toplam borç/alacak değerleri görüntülenir.
CTRL+F6
Fişe özgü muhtelif açıklama bilgilerini kaydetmek amacıyla kullanılır, bu tuşa basıldığı
zaman bir çerçeve içinde her biri 38 karakter genişliğinde olmak üzere 8 sıra bilgi giriş
sahası gelir, kullanıcıyı bu sahalara fişle ilgili açıklama mahiyetindeki bilgileri girer. Fiş
kaydedildiği zaman bu bilgiler fişle beraber dosyaya kaydedilmiş olur. Eski fişe tekrar
girildiğinde bu bilgilere aynı tuşla ulaşılabilir, fiş yazdırma esnasında dizayn dosyasında
gerekli düzenlemeleri yapmak kaydıyla bu bilgiler de döküme alınabilir. Fiş birleştirme
veya başka şirketlerden fiş aktarımı yapıldığı zaman özel açıklama bilgileri kaybolabilir,
bu durumda bilgi giriş işlemi tekrarlanmalıdır.
CTRL+F7
Bu tuşa basıldığında ekrana şablon tanım dosyasının ve yerinin belirtileceği pencere
gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada oluşturulan bilgilerle doldurulur. Aynı fiş
üzerinde birden fazla şablon dosyası kullanılabilir. Bu konu hakkında detaylı bilgi
Servis/Şablon Tanımları kısmında verilmiştir.
SHIFT+F7
Bu tuşa basıldığında ekrana fiş cambazı tanım dosyasının ve yerinin belirtileceği
pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada oluşturulan bilgilerle doldurulur.
Bu konu hakkında detaylı bilgi Servis/Fiş Cambaz Tanımları kısmında verilmiştir.
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M1.2.2. Eski Fiş
Daha önce kaydedilmiş bir fişi ekrana çağırıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm
kullanılır.
Kayıt arama kıstasları ekranındaki sahalardan bir veya birkaçını kullanarak herhangi bir
fişe ulaşabilirsiniz. Arzu edilirse çalışılan ay haricindeki bir fişe ulaşmak ve üzerinde
çalışmak imkan dahilindedir. Fiş no’yu belirtirken daha önce yazdığınız formda olmasına
dikkat edin. Örneğin, M 323 şeklindeki bir fiş no'suna M323 yazarak ulaşamazsınız.
Ekrana çağırdığınız fiş üzerinde dilediğiniz her türlü değişikliği yapıp tekrar
kaydederseniz, sistemde eski fişe ait kayıtlar silinip yerine yenileri kaydedilir.
Eski fişe ulaşırken F7-FĐŞ LĐSTESĐ opsiyonundan da faydalanabileceğinizi hatırlatalım.
Ayrıca bir fiş üzerinde çalışıp kayıt işlemini de tamamladıktan sonra Ctrl-PgUp ve CtrlPgDn tuşları yardımıyla bu fişe en yakın bir önceki veya bir sonraki fişlere ulaşabilirsiniz.

M1.2.3. Fiş Listesi
Bu bölümde, daha önce bahsedildiği tarzda listeleme aralıklarını kullanarak kayıtlı fişlerin
listesini alma imkanı vardır. Liste arzu edildiği şekilde düzenlendikten sonra istenirse
yazıcıdan da alınabilir.
Listeleme aralıkları ekranında tarih belirtilmezse fiş listesi çalışılan ayın başından itibaren
alınır. Çalışılan ayın haricindeki fişlerin listesi alınmak isteniyorsa listeleme aralıkları
ekranında listenin başlangıç tarihinin belirtilmesi gereklidir.
Yazıcıdan alınacak dökümlerde her fişin ayrı sayfaya çıkması istenirse HER FĐŞ YENĐ
SAYFA sahasına “E” verilir.
DETAY LĐSTE sahasına “E” verilirse fiş olduğu gibi dökülür, “H” verilirse sadece
hesapların kebirleri dökülür.
KULLANICI TANIMLI FĐŞ seçeneğine “E” denirse fiş listesinde yazıcıdan basılan fişler
normal fiş listesi formu yerine kullanıcı tanımlı olan “*.dfb” dosyaları yardımıyla basılır.
KIRILMA SEVĐYESĐ sahası boş bırakılırsa fiş kalemi kaçıncı seviyedense tüm üst
hesaplar döküme girer. 0-9 arası bir rakam kullanılırsa sadece baştan belirtilen seviyeye
kadar olan üst hesaplar döküme alınır. Muhasebe fiş ekranındayken yazıcıdan döküm
alındığında SERVĐS bölümünde tanımlanan parametre kullanılır.
BASILAN/BASILMAYAN FĐŞLER sahalarını kullanarak daha önceden bastırılmış ve
bastırılmamış fişleri listeye dahil edebilirsiniz.
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M1.2.4. Açılış / Kapanış Fişleri
Açılış ve kapanış fişlerinin tanımlanacağı bu bölüm kendi içinde AÇILIŞ FĐŞĐ, KAPANIŞ
FĐŞĐ, AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA ve KAPANIŞ FĐŞĐ YARATMA Alt-Bölümlerine ayrılır.

M1.2.4.1. Açılış / Kapanış Fişi
AÇILIŞ FĐŞĐ bölümünde tek tek tüm hesapların açılış değerlerini içeren bir açılış fişi
yaratılır, KAPANIŞ FĐŞĐ bölümünde ise yine hesapları bir sonraki seneye devrederken
mizan değerlerini sıfırlamak için bir sene sonu kapanış fişi yaratılır. Açılış ve kapanış
fişleri normal fişe benzerler,
Açılış ve Kapanış Fişlerinde 30000 satıra kadar giriş yapılabilir. Bu fişler normalde hesap
döneminin ilk veya son gününe kesilmelidir. Bunun haricinde bir tarihi program kabul
etmez. Değişik hesap dönemleri için birden fazla açılış ve kapanış fişi tanımlanabilir.
Listeleme aralıklarında verilen tarih kıstasları bir probleme yol açmaması için hesap
dönemi atlamamalıdır. Açılış ve Kapanış Fişlerinde eski/yeni fiş kavramı yoktur. O yıla ait
Açılış Fişi veya Kapanış Fişi daha önce tanımlanmış ise fişe girerken eski fiş ekrana
çağrılır. Yapılan değişiklikler eski fişe yansıtılır. Açılış/Kapanış fişleri hesap döneminin
ilk/son günü kayıtlı olduğu varsayılarak raporlarda hesaba katılırlar. Açılış ve Kapanış
Fişleri ile miktar veya döviz de belirtilmiş ise bunlar Miktarlı/Dövizli Muhasebe
modulündeki ilgili rapor ve listelerde gözönüne alınırlar.

M1.2.4.2. Açılış Fişi Yaratma
Bu bölümde açılış fişinden farklı olarak bir önceki seneye ait değerlerin bir sonraki
seneye aktarılması için program otomatik olarak açılış fişi yaratır. Bu bölüm KAPANIŞ
MĐZANINDAN FĐŞ YARATMA ve KAPANIŞ FĐŞĐNDEN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA AltBölümlerine ayrılır. Açılış fişi oluşturulurken yeni seneye ait fiş dosyaları açılmış olmalı,
buna karşılık hesap dönemi başlangıcı henüz eski senede bulunmalı, kapanış ve açılış
fişleri açıldıktan sonra hesap dönemi başlangıcı yeni seneye kaydırılmalıdır.
KAPANIŞ MĐZANINDAN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA
Bu bölümde daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan ve bilanço değerlerine
göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümden fiş yaratılırken ilgili şirkette kapanış
fişi kaydedilmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü kapanış fişi mizanı dengeler.
KAPANIŞ FĐŞĐNDEN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA
Bu bölümde ise daha önce yaratılmış olan bir kapanış fişi esas alınarak açılış fişi
yaratılır. Bu durumda mizan değerleri dikkate alınmaz.
Açılış fişi yaratma işleminde kapanış mizanı veya kapanış fişi başka bir şirketten
alınıyorsa şirketlerin TL veya YTL olmak üzere hangi para birimi ile çalıştıkları kontrol
edilir. Şirketler farklı para birimleri ile çalışıyorlarsa uygun şekilde TL-YTL veya YTL-TL
çevrim işlemi otomatik olarak yapılır. Bu çevrim işlemi sonrası fişin borç ve alacak
toplamları arasında dengesizlik oluşursa, programın ana menüsünde yer alan YTL
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PARAMETRELERĐ ekranındaki Olumlu veya Olumsuz Muhasebe Fark Hesap kodları
kullanılarak aradaki farkı dengeleceyecek şekilde fişe bir satır eklenir.

M1.2.4.3. Kapanış Fişi Yaratma
Bu bölümde kapanış fişinden farklı olarak hesaplar için bir kapanış fişi yaratmadan,
program tarafından otomatik olarak kapanış fişi yaratılır. Kapanış fişini yaratma işlemine
başlandığında program otomatik olarak mizan değerlerini döker, mizanı ters çevirip
hesapları dengeleyerek kapanış fişini keser.

M1.2.4.4. Fiş Giriş Kontrolleri
Programda kapsamlı kontroller bulunmasına rağmen yine de zaman zaman ara hesaba
(alt hesabı olan hesap) fiş girişi yapılabilmekte veya bir hesap yıl içinde çalıştıktan sonra
bu hesabın altına bir alt hesap açılabilmekte veya dengesiz fiş kaydedilebilmektedir. Bu
durumda da mizanın borç ve alacak toplamları birbirinden farklı olmakta, muhasebeci
deyişiyle “Mizan Tutmuyor!” durumu meydana gelmektedir. Her ne kadar fiş listesi
üzerinden ara hesaba giriş yapılıp yapılmadığını veya dengesiz fiş olup olmadığını
kontrol edebilme imkanı varsa da bilhassa fiş sayısının kabarık olduğu durumlarda bu
kontrol işlemi uzun sürmekte veya imkansız hale gelmektedir. Programın bu bölümü
listeleme aralıklarına giren tüm fişleri (açılış ve kapanış fişleri de dahil olmak üzere) tarar,
listeleme aralıklarında bulunan KONTROL TĐPĐ parametresine “A” verilirse program ara
hesaba giriş yapılan fiş kalemlerini listeler, “D” verilirse dengesiz fişler borç ve alacak
tutarları ile beraber listelenir, “I” verilirse indeks-data arasında uyumsuzluk olan fişler
listelenir.

M1.2.4.5. Silinen Fişleri Geri Oluşturma
Programı kullanırken kimi zaman silinen bir fişin tekrar geri çıkartılması gerekmektedir.
Bunun için bu bölüm kullanılır. Muhasebe programında eski bir fiş F3-ĐPTAL tuşuna
basılarak silinirse program bu fişi silmeden önce bir kopyasını yedek fiş dosyasına alır.
Bu bölüm yardımıyla da silinen fişler sisteme geri çıkartılır.
Programın bu kısmına girdiğinizde karşınıza fiş listesi listeleme aralıklarına benzer bir
ekran gelir. Bu ekranda muhtelif kıstaslar belirtilerek işleme alınacak fişler belirlenir.
Đşlem öncesinde F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşları yardımıyla işlem aralıklarına uyan
fişler ekrana veya kağıda dökülür. F3-ĐŞLEM tuşuyla ise silinmiş olan fişlerin tekrar
oluşturulması işlemine başlanır.
Ekranda bulunan ĐŞLEM TÜRÜ parametresi normalde “K:KAYIT” modunda olmalıdır. Bu
parametre “S:SĐLME” moduna getirilirse o zaman işlem aralıklarına uyan fişler sisteme
aktarılmadan yedek dosyalarından tamamen silinir, bu bilgilere tekrar ulaşmak mümkün
olmaz. “ONAYLI ĐŞLEM” parametresine “E” verilirse bu durumda işlem görecek her fiş
için işlem öncesinde kullanıcıdan bir onay beklenir.
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M1.3. Raporlar
Bu bölümde muhasebe sisteminizle ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alma
imkanına sahipsiniz. Ayrıca muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı defterler bu
bölümde çekilmektedir. Şimdi sırasıyla bu bölümün Alt-Bölümlerini görelim;

M1.3.1. Defterler
Bu bölüm kendi içinde YEVMĐYE DEFTERĐ, MUAVĐN DEFTER, KASA DEFTERĐ,
DEFTER-Đ KEBĐR ve SAYFA NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılır.

M1.3.1.1. Yevmiye Defteri
Bu bölümün fonksiyonu, verilen tarih aralığındaki yevmiye dökümünü almaktan ibarettir.
Çalışılan aydan bağımsız olarak da yevmiye dökümleri alınabilir.
Listeleme aralıklarında bulunan parametreleri değiştirerek değişik dökümler alınabilir,
bunlar aşağıda açıklanmıştır.
ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N AA-12345 SERVĐS
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
YEVMĐYE DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:02/2002 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TOPLAMI:H
ARA TOPLAM:E
MÜFREDAT:H
DETAY LĐSTE:E
SATIR TOPLA:H
FĐŞ NO:H
HESAP ĐSMĐ 2:H

2.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

DÖKÜM ŞEKLĐ:O [O/S]
KIRILMA SEVĐYESĐ: [ /0-9]
ĐLK SAHĐFE NO:

F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐSTESĐ F7FĐŞ LĐS.

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

M1.3.1.2. Muavin Defter
Bu bölümde listeleme aralıkları ile belirtilen hesapların, muavin dökümleri alınmaktadır.
Muavin defter çekilirken dikkat edilecek hususlar tamamen YEVMĐYE DEFTERĐ bölümü
ile aynıdır.
Muavin defter listeleme aralıkları ekranında; çalışmayan hesapların muavinlerinin
listelenmemesi, her muavinin yeni sayfaya alınması, bakiyesiz hesapların listelenmesi,
fiş no/yevmiye no/referans no sahalarından ekrana veya yazıcıya basılanın kullanıcıya
bağlı olması gibi seçenekler mevcuttur.
ĐLK SAYFA NO sahasına değer girildiğinde defter dökümü ilgili sahada belirtilen sayfa
numarasından itibaren başlar, saha boş bırakılırsa sayfa no verilmez.
Bu ekranda bulunan NAKLĐ YEKÜN sahasına “E” verilirse program hesap dönemi
başından döküm başlangıç tarihine kadar olan borç ve alacak toplamlarını hesaplayarak
dökümün başına ilave eder, aksi takdirde bu değerler 0 olarak alınırlar
BAKĐYE SÜTUNU sahasına 2 verilirse yazıcı çıktılarında bakiye rakamı borç/alacak
şeklinde iki sütun olarak alınır, bu durumda toplam kolon sayısı normalden fazla olduğu
için bu tarz çıktı ancak geniş kağıda dar modda alınabilmektedir.
F8-PARAMETRELER tuşuna basıldığı zaman karşınıza gelen ekrandaki parametreleri
değiştirerek döküme alınacak fişleri kaynak programa göre ayıklayabilir, fiş kalemlerini
sadece borç/alacak şeklinde alabilir veya döküme alınacak kalemler için en az/en fazla
tutar belirtilebilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken husus bu parametrelerin sadece döküme çıkan kalemleri
kontrol ettiği, en başta çıkan kümüle değerlerin (nakli yekün) bu parametrelerden
bağımsız olarak tüm fiş ve fiş kalemlerini içerdiğidir. Bu durumda yukarıda açıklanan
NAKLĐ YEKÜN parametresinin “H” olarak belirtilmesi daha uygun olacaktır.

M1.3.1.3. Kasa Defteri
Kasa Defteri doğrudan kasa fişleri üzerinden çekilmekte ve kasa fişi müfredatını ihtiva
etmektedir. Kasa Hesabını çalıştıran mahsup fişlerindeki kasa hareketleri ise müfredatsız
olarak kasa defterine alınmaktadır. Böylece kasa defterinde kasa fişlerine işlenmiş olan
detay görüntülenmekte, mahsuplardaki kasa kalemleri ise sadece kendi açıklamaları ile
kasa defterine geçmektedir. Birden fazla kasa kullanıldığında KASA HESABI seçeneğine
ilgili kasa kodunu yazmalısınız. Bu hanede default olarak Servis bölümünde tanımlanan
merkez kasa kodu yazılıdır. Bu kodu F7-KASA KODLARI seçeneği ile ekrana gelen
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pencereden seçerek değiştirebilirsiniz. Kasa Defteri dökümünde seçtiğiniz kasa koduna
ait fişlerin yanı sıra bu kodun tüm alt hesaplarına ait kasa fişleri de döküme dahil edilir.
Böylece çeşitli kasalarda yapmış olduğunuz hareketleri ayrı ayrı detay bilgi olarak
görebilirsiniz.
Alınacak dökümlerde her günün ayrı sayfaya çıkması istenirse HER GÜN YENĐ SAYFA
sahasına “E” verilir. ÇALIŞMAYAN GÜNLER sahasına “H” verilirse işlem yapılmamış
günler dökümde yer almaz.
ĐLK SAYFA NO sahasına değer girildiğinde defter dökümü ilgili sahada belirtilen sayfa
numarasından itibaren başlar, saha boş bırakılırsa sayfa no verilmez.

M1.3.1.4. Defter-i Kebir
Defter-i Kebir bölümünde daha önce izah edilen işlemler paralelinde, istenilen tarih
aralığında bakiyesi olan veya olmayan kebir hesapları çekilebilmektedir.
Listeleme aralıkları ekranında tarih verilerek belirtilmezse Defter-i Kebir çalışılan ayda
çıkacaktır, birden fazla ay kapsanacak olursa Defter-i Kebir kesintisiz olarak bütün fişleri
kapsayacaktır.
DETAY LĐSTE sahasına bağlı olarak bir fiş içindeki aynı kebire ait olan kalemler bir borç
ve bir de alacak kalemi olacak şekilde toplanır, Açıklama olarak ta fiş numarası yazılır.
BAKĐYESĐZ HESAPLAR seçeneğine “H” verilirse bakiyesi olmayan hesaplar dökümde
yer almaz.
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR sahasına “E” verilirse işlem yapılmayan hesaplar da listede
yer alır.
Listeleme aralıklarında ekrana ve yazıcıya Fiş No, Yevmiye No sahalarından hangisinin
basılacağı da kullanıcı tarafından seçilebilecektir. Bu değerleri Servis/Parametreler
kısmında default olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca Defteri Kebir listesinde, 32 karakterlik
açıklama hanesinin tamamının ekrana veya yazıcıya çıkması için Ctrl-K tuşu kullanılır.
Ctrl-K tuşuyla ekrana gelen pencereden hesap kod genişliği azaltılarak liste alınır.
Bu ekranda bulunan NAKLĐ YEKÜN sahası ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirtilen
sahalar aynen muavin defter çekiminde olduğuna benzer şekilde çalışır.

M1.3.1.5. Sayfa Numaralama
Bu bölümde, onaylı yevmiye ve kebir gibi defterlerin noterden tasdik edilebilmesi için
sayfaları numaralandırılır.
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M1.3.2. Mizan
Bu bölüm kendi içinde MĐZAN, AYLIK MĐZAN, ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN, AÇILIŞ MĐZANI
VE KAPANIŞ MĐZANI Alt-Bölümlerine ayrılır. Şimdi sırasıyla bu bölümleri inceleyelim.

M1.3.2.1. Mizan
Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Mizan çekebilmek için
mizan ekranında istenen tarih belirtilmelidir. Tarih olarak sadece ay ve yıl belirtilirse söz
konusu ayın sonu itibarı ile mizan değerleri elde edilir. Bu değerler doğrudan ana
dosyadan okunur ve süratle mizan elde edilir. Aktarmalı mizan modunda çalışılıyor ise
mizanı istenilen ayın ve önceki ayların mizan nakillerinin yapılmış olması gerekmektedir.
Anlık mizan modunda çalışılıyorsa herhangi bir ayın mizan nakli işlemine gerek
kalmamakta zira sistem anlık mizan modunda fişlerin kaydı aşamasında mizanı
yaratmaktadır.

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N AA-12345
SERVĐS
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:02/2002 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
TARĐH:
LĐSTE:T
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR:H
BORÇLU HESAPLAR:E
ALACAKLI HESAPLAR:E
BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E
ÇĐFT BAKĐYELĐ HES.:F
HESAP ĐSMĐ 2:H

[S/G/1-10]
[1]
[2]

2.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[S/G/1-10]
[1]
[2]

02/2002 [GG/AA/YYYY] AÇILIŞ FĐŞĐ:E [E/H]
[B/T][BAKĐYE/TOPLAM] KAPANIŞ FĐŞĐ:E [E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[F/T][BAKĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER]
[E/H]

F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP LĐSTESĐ ESC

Mizan istenen tarih olarak belli bir gün verilecek olursa bu günün akşamı itibarı ile mizan
elde edilmiş olur. Bu işlem sırasında mizan istenen günün ait olduğu ayın fiş dosyası
taranır, sonuç olarak bu tarz mizan çekilmesi kıyaslamalı olarak daha fazla zaman alır.
HESAP SEVĐYESĐ sahasıyla istenirse mizan sadece hesaplar bazında değil, aynen
bilançoda olduğu gibi hesap sınıf ve grupları bazında alınabilir. Hesap sınıf ve gruplarını
içeren dosyanın adı "tekduzsg.txt" olup, bu dosya çalışılan bölümde olmalıdır.
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ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR seçeneği ile hesap, bakiyesiz olsa bile çalışmışsa
(borç/alacak sıfırdan farklı, birbirine eşit) listeye dahil edilmektedir.
Özel kodlar kullanıldığında listeleme aralıklarında belirtilen tüm hesaplar (hem kebir hem
de alt hesaplar) toplama dahil edilir. AÇILIŞ MĐZANI parametresi “E” olursa açılış fişinde
kullanılan hesaplar göz önüne alınarak mizan raporunda yer alır, KAPANIŞ MĐZANI
parametresi “E” olursa kapanış fişinde kullanılan hesaplar göz önüne alınarak mizan
raporunda yer alır.
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGICI
hanesindeki tarih sistem tarafından baz kabul edilerek, o tarih ile mizanı aldığınız tarih
arasındaki mizan ekrana veya yazıcıya dökülür.

M1.3.2.2. Aylık Mizan
Aylık mizan aylar itibarı ile çekilmekte, elde edilen değerler sene başından itibaren
toplanan kümüle değerler yerine sadece söz konusu ayın toplam değerleri olmaktadır.
Söz konusu değerler ana dosyadan okunmakta, dolayısıyla diğer bazı işlemlerde olduğu
gibi ya sürekli anlık mizan modunda çalışılıyor olunması ya da muntazam olarak mizan
nakli işleminin yapılıyor olması gerekmektedir.
Aylık mizan alınırken Servis/Parametreler bölümünde tanımlanan HESAP DÖNEMĐ
BAŞLAMA TARĐHĐ sistem tarafından dikkate alınmaz. Yani aylık mizan için listeleme
aralıkları girilirken verilen tarihe göre mizan çıkarılır. Listeleme aralıklarında yer alan
sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı gibidir.

M1.3.2.3. Đki Tarih Arası Mizan
Bu bölümde listeleme aralıklarında belirtilen iki tarih arası mizan görüntülenir. SERVĐS
bölümünde belirlenen HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGIÇ TARĐHĐ sistem tarafından dikkate
alınmaz. Listeleme aralıklarında yer alan sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı gibidir.

M1.3.2.4. Açılış Mizanı
Bu bölümde, sadece Açılış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarları göz önüne alınarak
açılış mizanı ekrana veya yazıcıya dökülür. Ekranda bulunan parametrelere uygun
cevaplar verilerek döküm alınır. AÇILIŞ TARĐHĐ hanesine açılış fişinin kesilmiş olduğu ay
ve yıl yazılır, diğer sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.

M1.4.2.5. Kapanış Mizanı
Bu bölümde, sadece Kapanış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarları göz önüne alınarak,
kapanış mizanı ekrana veya yazıcıya dökülür. Ekranda bulunan parametrelere uygun
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cevaplar verilerek döküm alınır. KAPANIŞ TARĐHĐ hanesine kapanış fişinin kesilmiş
olduğu ay ve yıl yazılır, diğer sahalar MĐZAN bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.

M1.3.3. Bilanço/Gelir Tablosu
Bu bölüm BĐLANÇO, GELĐR TABLOSU, SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU ve SOSYAL
TESĐS GELĐR TABLOSU Alt-Bölümlerine ayrılır.

M1.3.3.1. Bilanço
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257.maddelerinin Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca hazırlanan yeni Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap
Planının Đşleyiş tarzına göre hazırlanan bu bölüm kendi içinde dört bölüme ayrılır.

M1.3.3.1.1. Bilanço Dökümü
BĐLANÇO TANIMLARI bölümünde hazırlanan tanımlara göre, arzu edilen ay TABLO
TARĐHĐ sahasına yazılarak bilanço alma imkanı getirilmektedir. Eğer bilanço
dökümünüzü belirli tarihten itibaren almak isterseniz BAŞLANGIÇ TARĐHĐ kullanarak
istediğiniz sonuca varabilirsiniz.
Birden fazla bilanço tanım dosyası kullanılıyorsa TANIM DOSYASI sahasına bilanço
dökümü sırasında kullanılacak bilanço tanım dosyasının adı yazılır. Birden fazla bilanço
dizayn dosyası kullanılıyorsa TABLO DĐZAYN DOSYASI sahasına bilanço dökümü
sırasında kullanılacak bilanço dizayn dosyasının adı yazılır. Sistemden ayrıntılı veya özet
bilanço alınabilir. Ayrıca 80 kolonluk yazıcılar için Aktif ve Pasif blokları alt alta veya 136
kolonluk yazıcılar için Aktif ve Pasif blokları yan yana döküm alınabilir. Eğer tablonun
sonuna dipnot eklenecekse DĐPNOT DĐZAYN DOSYASI sahasına yazılan dosya, dipnot
dizaynında kullanılır. F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ tuşu üzerinde bulunulan
sahaya bağlı olarak tanım/tablo dizayn/dipnot dizayn dosyalarını bir çerçeve içinde
ekrana getirir, kullanıcı bu listeden seçim yapabilir.
Bilanço dökümünüzde bakiyesiz hesapların bulunmasını istemiyorsanız BAKĐYESĐZ
HESAPLAR parametresinin “H” olması gereklidir. Bilanço dökümünüzle beraber
BĐLANÇO DĐPNOT TANIMI bölümünde hazırlamış olduğunuz dipnot yazdırılacaksa
DĐPNOT BASILACAK MI parametresi “E” olmalıdır. Raporu yazıcıdan alırken ana
başlıkların koyu yazılması istenirse ANA BAŞLIKLAR KOYU parametresi “E” olmalıdır.
Ekrana veya yazıcıya alınacak bilanço dökümünün rakamlarını Bir, Bin, Milyon, Milyar,
Trilyona bölerek küçültülmesi için RAKAM KATSAYISI parametresi kullanılır. Bu
parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır. Bu
bölümde dikkat edilmesi gereken bir husus, Servis/Parametreler bölümünde tanımlanan
HESAP DÖNEMĐ BAŞLANGIÇ TARĐHĐ’nin, çıkarılacak olan bilançonun BAŞLANGIÇ
TARĐHĐ belirtilmemişse ilk tarihi olarak kabul edileceğidir. Yani HESAP DÖNEMĐ
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ ile listeleme aralıklarında belirlenen TABLO TARĐHĐ arasındaki
hareketlerin bilançosu çıkarılacaktır.
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Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alabilirsiniz. Ancak yazıcıya dipnot tanımları ile beraber
liste alınması için "biltabdn.dfb" dizayn dosyasının bulunması gerekir. Bu dosyanın
kullanıcı tarafından değiştirilmemesi gerekir.
Bu bölümde istenirse CARĐ YIL DEĞERLERĐ ileride kullanılmak üzere saklanabilir.
Bunun için F3 tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman program sadece cari yıl değerlerini
bulur ve bu değerleri ilgili hesap aralıklarıyla beraber "btXXY.dat" dosyasında saklar.
(XX:çalışılan yılın son iki rakamı, Y:Çalışılan Dönem) Bir sonraki yıl (dönem) bilanço
çıkartılırken eğer bir önceki yıla ait değerleri içeren dosya bulunmuşsa program
kullanıcıya bu dosyadaki değerleri kullanmak isteyip istemediğini sorar, cevap “Evet” ise
dosyadan bir yıl önceki değerler okunur ve önceki dönem değerleri olarak kullanılır.
Burada dikkat edilecek husus bilanço tanımları yapılırken kullanılan hesap aralıklarının
değiştirilmemesidir, aksi takdirde değer sıfır olarak gelir. Soruya “Hayır” cevabı verilirse
önceki dönem değerleri mizan değerlerinden okunur. Bilhassa kapanış işlemlerinden
önce bu tuş yardımıyla değerler saklanmalıdır. Aksi takdirde hesaplar kapatıldığı için bir
sonraki dönem bilanço çıkartılırken önceki dönem değerleri boş gelir. Saklanan bu
değerler istenirse cari yıl değerleri olarak ta kullanılabilir. Bunun için yukarıdakine benzer
işlem yapılır.
Bilanço dökümü sırasında bir önceki yıla ait değerler istenirse cari yıl açılış fişine
bakarak ta alınabilir. Bunun için çıkan soruya “Evet” demek yeterli olacaktır.

M1.3.3.1.2. Bilanço Tanımı
Bu bölümde yapılan bilanço tanımları, bilanço dökümü bölümünde alınacak bilançoya
baz teşkil etmektedir. Bu bölüme girildiğinde ekrana default olarak "biltablo.dat" dosyası
ismi altında hazırlanmış bilanço tanımları gelecektir. Dilerseniz bu dosyanın ismini arzu
ettiğiniz bir isimle değiştirerek bilanço tanım dosyasını kendi dileğinize göre
tanımlayabilirsiniz. Tanım dosyası yazıldıktan sonra ENTER tuşuna basarak
tanımlamaları yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tanımların ne şekilde sisteme verileceğini
inceleyelim.
1 -Bölüm kodları AKT (Aktif) ve PAS (Pasif) olmak şartıyla belirtilmelidir.
2 -A, Ana Başlık; B, Alt Başlık görevi yapmaktadır. C, Bilançoda yer alacak hesaplar ve
isimleri karşılarına yazılır.
Anlaşılacağı gibi bilanço tanımı mevcut olan hesap planına göre yapılmaktadır. Đlk
satırda BÖLÜM başlığının altında ilk önce AKT (Aktif) hesapların tanımının yapıldığı
görülmektedir. Yanındaki (SATIR KODU başlığı altında) A harfi, ana başlıkların
tanımlanacağını belirtmek için satır koduna yazılır. Yanındaki başlık sütununa da bu
bölüm başlığı yazılmıştır. SATIR KODU başlığının altına hesapların girildiğini gösteren C
harfi yazılmıştır. Pasif hesaplar da bu şekilde tanımlandıktan sonra sisteme F2 tuşuyla
kayıt edilir. Bilanço tanımı sırasında hesap aralığı kebir bazında işleme alınır.
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M1.3.3.1.3. Bilanço Dipnot Tanımı
Bu bölümde bilanço dökümünden sonra ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar
tanımlanır. Ekranda bulunan maddeler ayrı ayrı gerektiği gibi doldurulur. Hesap planında
tanımlanan hesaplarla bağlantısı yoktur. Tanımlar bizzat kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra F2 KAYIT tuşu ile bilanço dipnot tanımları kayıt
edilir. Kayıt edilen bu tanımlar sistemde “biltabdn.dat” dosyasında saklanır.

M1.3.3.1.4. Geçmiş Yıl Değerleri
Bu bölümde bu yıla veya daha önceki yıllara ait bilanço değerleri manual olarak girilebilir.
Bu bölüme girildiği zaman önce hangi tabloya göre değer girileceği, arkasından da hangi
yıla ait değer girileceği birer çerçeve içinde belirtilir. Daha sonra tablo tanımına uygun
olarak bilanço değerlerini girecek şekilde bir ekran gelir. Burada değerler girildikten sonra
F2-KAYIT tuşu ile değerler dosyaya kaydedilir. Bu bilgiler bilanço dökümü sırasında
çıkan sorulara uygun cevaplar verilerek kullanılabilir.

M1.3.3.2. Gelir Tablosu
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257.maddelerinin Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca hazırlanan yeni tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve hesap planının
işleyiş tarzına göre hazırlanan bu bölümde bilançoda olduğu gibi kendi içinde üç bölüme
ayrılır.

M1.3.3.2.1. Gelir Tablosu Dökümü
Bu bölümde bulunan parametrelerin şekli ve kullanılışı bir önceki bölümde anlatılanlara
çok benzer, sadece tanım ve dizayn dosya isimleri değişir. Bu bölümde de istenirse
BĐLANÇO bölümünde anlatıldığı gibi cari yıl değerleri sonraki kullanımlar için saklanabilir.
Burada dosyanın adı "gtXXY.dat" olup benzer şekilde çalışır. Kesin gelir tablosu
oluştuktan sonra ve daha henüz kapatılma işlemlerine başlanmadan önce F3-KAYIT
tuşu yardımıyla değerler dosyaya atılmalıdır.

M1.3.3.2.2. Gelir Tablosu Tanımı
Bu bölümde bilanço tanımlarında olduğu gibi mevcut olan hesap planına göre gelir
tablosu tanımları yapılmakta, yapılan gelir tablosu tanımları gelir tablosu dökümü
bölümünde alınacak listeye baz teşkil etmektedir. Bu bölüme girildiğinde ekrana default
olarak "geltabdt.dat" dosyası ismi altında hazırlanmış gelir tablosu tanımları gelecektir.
Dilerseniz bu dosyanın ismini arzu ettiğiniz bir isimle değiştirerek gelir tablosu tanım
dosyasını kendi dileğinize göre tanımlayabilirsiniz. Tanım dosyası yazıldıktan sonra
ENTER tuşuna basılır ve tanım yapılacak ekrana gelinir. Bu ekranda tanım yapmaya
başlayabilirsiniz. Bu tanımların ne şekilde sisteme verileceğini inceleyelim.
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1 - Bölüm kodları GEL (gelir) veya GĐD (gider) olabilir. Normalde hiçbir fonksiyonu yoktur.
Bilgi olarak kullanılır.
2 - A, Ana Başlık; B, Alt Başlık görevi yapmaktadır. C, Bilançoda yer alacak hesaplar ve
isimleri karşılarına yazılır.
Anlaşılacağı gibi gelir tablosu tanımı mevcut olan hesap planına göre yapılmaktadır. Đlk
satırda BÖLÜM başlığının altında ilk önce bölüm kodu bulunmaktadır. Yanındaki (SATIR
KODU başlığı altında) B harfi, alt başlığın tanımlanacağını belirtmek için satır koduna
yazılır. Yanındaki başlık sütununa da alt bölüm başlığı yazılmıştır. Hesap aralığı
sütununa da kapsadığı hesapların kod aralığı yazılır. SATIR KODU başlığının altına,
hesapların girildiğini gösteren C harfi kullanılır. Gelir tablosu tanımı sırasında hesap
aralığı kebir bazında işleme alınır.
Gelir tablosunda tanımlar yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile mutlaka kayıt yapılmalıdır.
Dilerseniz bu ekranda yapılan tanımları F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz.
Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile hesap listesini ekranda görebilirsiniz.

M1.3.3.2.3. Gelir Tablosu Dipnot Tanımı
Beş sayfadan oluşan bu bölümde gelir tablosu dökümünden sonra ek bilgi olarak
yazdırılması gereken dipnotlar tanımlanır. Ekranda bulunan maddeler ayrı ayrı gerektiği
gibi doldurulur. Hesap planında tanımlanan hesaplarla bağlantısı yoktur. Tanımlar bizzat
kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu
ile gelir tablosu dipnot tanımları kayıt edilir. Kayıt edilen bu tanımlar sistemde
“geltabdn.dat” dosyasında saklanır.

M1.3.3.2.4. Geçmiş Yıl Değerleri
Bu bölümde bu yıla veya daha önceki yıllara ait gelir tablosu değerleri manual olarak
girilebilir. Kullanılışı bilanço bölümünde anlatıldığı gibidir.

M1.3.3.3. Satışların Maliyeti Tablosu
Bu tablo, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarımamül, ilk
madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar.
Bu bölüm kendi içinde tablo dökümü ve geçmiş yıl değerleri alt bölümlerine ayrılır.

M1.4.3.4. Sosyal Tesis Gelir Tablosu
Bu tablo, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hazırlamak zorunda
oldukları özel gelir tablosunu hazırlamakta kullanılır.
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M1.3.3.4.1. Hesap Kod Tanımları
Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider hesap kodları bu ekranda tanımlanır. Her bir grup
için 5 adet hesap kodu belirtilebilir.

M1.3.3.4.2. Diğer Tanımlar
Gelir tablosunun dönem bilgileri, kurum ve sosyal tesis adı, rapor başlığı, dipnotlar,
düzenleme ve onay bilgileri ve dökümde kullanılacak dizayn dosya adı bu ekranda
tanımlanır.

M1.3.3.4.3. Gelir Tablosu Dökümü
Tanım ekranlarında girilen bilgiler kullanılarak gelir tablosu oluşturulur.

M1.3.4. Mali Analizler
Muhasebe programı, kanuni ve yardımcı defterler çekmekten öte muhasebe sisteminizde
kümülatif ve periyodik olarak oluşan toplamlar itibarı ile mali analizler türetme imkanı da
vermektedir. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerini inceleyelim.

M1.3.4.1. Aylık Yevmiye Toplamları
Bu program mizan değerleri paralelinde son 24 ayın aylık yevmiye toplamlarını da
saklamaktadır. Raporlama fonksiyonundan öte yevmiye toplamları ve mizan değerleri
muhasebe sisteminin hatasız kullanılıp kullanılmadığının da kontrol edilmesi imkanını
getirmektedir. Söz konusu raporlardaki herhangi bir aksaklık, geçmiş aylardan birinin
mizan naklinin hatalı ya da eksik olduğunu ifade etmektedir. Mizan değerlerinde olduğu
gibi yevmiye toplamları da sene başından beri yürütülen toplam değerlerden ziyade aylık
toplam borç/alacak değerlerini ifade etmektedir. Klasik anlamda mizan ve yevmiye
toplamlarını elde etmek için YEVMĐYE DEFTERĐ, MĐZAN ve AYLIK MĐZAN bölümleri
kullanılmalıdır.

M1.3.4.2. Mizan Değerleri
Her hesap için 24 aylık aktivite değerleri saklanabilmektedir. Herhangi bir ay için mizan
nakli yapıldığında hesapların aylık borç/alacak toplamları sisteme kaydedilmektedir (ana
dosyaya). Bu bölümde istenilen hesapların son 24 ay itibarı ile aktivitelerini raporlama
imkanı elde edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bahsi geçen mizan
değerlerinin mizan olduğu gibi alışılmış kümülatif mizan değerleri olmadıkları, buna
mukabil bir ay boyunca bir hesabın gördüğü aktiviteyi yansıttıklarıdır. Söz konusu aylık
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değerler sene başından itibaren toplandıklarında alışılmış kümüle mizan değerleri elde
edilmektedir.

M1.3.4.3. Hesap Grafikleri
Mali analizlere görsel bir boyut katmak üzere ETA:MUHASEBE, aylık hesap aktivitelerini
grafikler halinde de görüntülemektedir. Aynı anda üç hesabın aylık veya kümüle
aktiviteleri histogramlar halinde ekrana getirilebilmektedir. Aynı grafik arzu edilirse
yazıcıdan da alınabilmektedir.

M1.3.4.4. Bilgi Raporu
Gün/dönem içinde yapılan işlemlerin kısa bir analizini yapan yönetim bilgi raporudur. Bu
bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranın üst kısmında
dönem tarihinin ve işleme alınacak hesapların belirtildiği kıstaslar bulunur. TARĐH
kıstasları kullanıcı tarafından belirtilmezse sistem tarihi baz alınır. Ekranın alt kısmında
ise döküme alınacak hesaplar çalışma ve bakiye durumlarına göre ayrıca belirlenebilir.
Đşleme katılacak hesaplar yukarıda belirtilen kıstaslara ilave olarak F7-HESAP KODLARI
tuşuna basıldığı zaman gelen ekranda bulunan hesap kodları da baz alınarak belirlenir.
Bu ekranda hesap kodları girilirken wild card (“*” ve “?” karakterleri) kullanılabilir. Böylece
tüm hesap planı yerine sadece bu ekranda belirtilen hesaplar işleme alınır.
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile döküm alınacak sahalar belirlenebilir. F2-LĐSTE, F4YAZDIRMA ve F5-EXCEL tuşları ile döküm alınır.

M1.3.4.5. Hesap Ekstresi
Bu rapor muhasebe hesaplarına ait hareketleri ekstre tarzında görüntüler. Listeleme
kıstasları kullanılarak istenen hesaplar veya işlemler seçilebilir. Döküm istenirse yazıcıya
veya Excel formatında dosyaya atılabilir.

M1.4. Servis
Bu bölüm MĐZAN NAKLĐ, DOSYA ĐŞLEMLERĐ, SABĐT TANIMLAR, KONSOLĐDASYON,
ŞABLON ĐŞLEMLERĐ ve FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI seçeneklerinden oluşur.

M1.4.1. Mizan Nakli
Mizan nakli işlemi, aktarmalı mizan modunda çalışırken bir ay boyunca o ayın fiş
dosyasına kaydedilen fişlerle ilgili bilginin ana dosyaya nakli için kullanılmaktadır. Mizan
nakli işlemleri sadece tek bir ay için değil, işlem aralığına giren tüm aylar için bir defada
yapılabilmektedir. Aylara ait tüm fişler girildikten, mizan ve diğer kontroller yapıldıktan
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sonra mizan nakli yapılır, böylece aylara ait işlemler tamamlanmış olur. Daha sonra yeni
ayların fiş dosyası toplu olarak açılarak yeni ayda çalışmalara devam edilir. Herhangi bir
ayda mizan nakli yaptıktan sonra kayıtlı fişlerde tadilat, ilave ya da iptal söz konusu
olursa ilgili değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar mizan nakli yapılması gereklidir. Bu
ekranda bulunan ĐŞLEM ÖNCELĐĞĐ sahası mizan toplamları alınırken fişler üzerinden mi
yoksa hesaplar üzerinden mi gidileceğini belirler. Buraya “H” yazılırsa hesap planı
gruplar halinde ele alınır, tarih aralığına uyan tüm fişler her grup için bir kere taranır ve
böylece mizan değerleri bulunur. Bu seçenek hesap sayısının az, fişlerin çok olduğu
durumlarda kullanılmalıdır. Bu parametreye “F” yazılırsa her fiş tek tek ele alınır ve
hesaplara işlenir. Bu seçenek fiş sayısının az, buna mukabil hesap sayısının çok olduğu
durumlarda kullanılmalıdır.

M1.4.2. Dosya Đşlemleri
Bu bölümde dosyalarınızla ilgili çeşitli bakım işlemleri yapılır. Bu bölüm de kendi içinde
DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, DOSYA AÇMA/KAPAMA AltBölümlerine ayrılır.

M1.4.2.1. Dosya Bakımı
Bu bölümde muhasebe kayıtlarınızla ilgili kayıtların düzenlenmesi, fişlerin
numaralandırılması, hesapların aktarılması ve hesapların silinmesi işlemleri yapılır.

M1.4.2.1.1. Kayıt Düzeltme
Bu bölümde muhasebe kayıtlarınızla ilgili yevmiye borç/alacak toplamları ve hesap
kodlarının mizan değerlerinin düzeltilmesi işlemleri yapılır.

M1.4.2.1.2. Yeniden Đndeksleme
Data dosyalarındaki bilgilerden hareketle yeni bir hesap planı ve fiş indeks dosyaları
yaratılır. Đndeksleme işlemine başlamadan evvel disk ortamında yeteri kadar boş yer olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Yeniden indekslemenin süresi muhasebedeki kayıt sayısına
bağlı olup dosya boylarına göre zaman zaman uzayabilir. Đndeksleme sırasında herhangi
bir şey olur ve indeksleme işlemi yarım kalırsa en baştan tekrar indeksleme işlemine
başlanabilir. Bu bölüme girildiğinde ekrana HESAP PLANI, FĐŞ DOSYALARI ve YEDEK
FĐŞ DOSYALARI seçimleri gelir. HESAP PLANI dosyasında hesap planı dosyası, FĐŞ
DOSYALARI bölümünde muhasebe fişleri, YEDEK FĐŞ DOSYALARI bölümünde ise
silinmiş olan fişlerin tutulduğu fiş yedek dosyaları yeniden indekslenir ve yeni indeks
dosyaları yaratılır.
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M1.4.2.1.3. Fiş / Madde Numaralama
Bu bölümde fiş dosyaları ve yevmiye maddeleri numaraları belirtilen değerden itibaren
numaralandırılır. Her iki işlemde de ekranın alt kısmında bulunan parametreler
yardımıyla Mahsup-Tahsil-Tediye fişleri seçimli olarak işleme alınabilir veya alınmaz.
FĐŞ NUMARALAMA
Bu bölümde, çalışılan ayın fiş dosyasına kayıtlı fişlerin tekrar numaralanması imkanı
verilmektedir. Fişler numaralanırken fiş tiplerine ayrı numaralar verilebilmekte, arzu
edilirse numaradan önce grup kodu gibi ön takılar da kullanılabilmektedir. Bunun için
BAŞLANGIÇ NO sahasının yanında bulunan rakam silinirse SERVĐS bölümünde
bulunan ortak veya ayrı ayrı fiş sıra noları kullanılır.
YEVMĐYE MADDELERĐ NUMARALAMA
Bu bölümde bir ayın işlemleri bittikten sonra yevmiye madde numaralarının verilmesi
işlemi yapılır. Đlgili aya kayıtlı fişler arzu edilen numaradan (bir önceki ayın son yevmiye
madde nosunu takip edecek şekilde) başlayarak numaralanacaktır.

M1.4.2.1.4. Hesap Nakli
Bu bölümde hesap planında yer alan bir hesabın başka bir hesaba aktarılma işlemi ve
hesap planının yapısının değiştirilmesi işlemleri yapılır.
HESAP NAKLĐ
Bu bölümde hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kodunu değiştirebilirsiniz.
Bunun için yeni hesap kodunun hesap planında daha önce açılmış olması
gerekmektedir. Böylece verilen tarih aralığında eski hesap kodu altındaki tüm işlemler
yeni hesap koduna aktarılacaktır. Bu durumda eski hesap kodunun verilen tarih
aralığında görmüş olduğu işlemler sıfırlanacaktır.
HESAP PLANI YAPI DEĞĐŞĐKLĐĞĐ
MUHASEBE programında MĐKTARLI MUHASEBE ve BÜTÇE modülleri kullanımı ile ilgili
bilgiler dosya yapısında değişiklik gerektirdiğinden sadece bu bölümden değiştirilebilir.

M1.4.2.1.5. Hesap Silme
Bu bölümde verilen bir hesabın alt hesaplarından çalışmamış olanlar silinir. Eğer bir
hesabın alt hesabı varsa bu hesap çalışmamış olsa bile silinmez, ayrıca kullanıcı
ONAYLI ĐŞLEM parametresini kullanarak hesapları silinmeden önce görebilir, gerekirse
bu hesabı silmeden işleme devam edebilir. Fişlerle hesaplar arasında uyumsuzluk
olması durumunda çalışmış hesapların çalışmamış olarak görünmesinden dolayı bu
hesaplar silineceğinden işleme başlamadan önce MĐZAN NAKLĐ yapılması uygun
olacaktır.
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M1.4.2.2. Kapasite Kullanım Raporu
Bu bölüm yardımıyla hesap sayısını, fiş sayısını, toplam hard disk kapasitesini,
muhasebe dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve hard diskte kullanılabilecek boş
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

M1.4.2.3. Dosya Açma / Kapama
Bu bölümde yeni dosya açma ve eski fiş dosyalarının silinmesi işlemleri yapılır.
YENĐ DOSYA AÇMA
Bu bölüm kendi içinde YENĐ HESAP PLANI ve YENĐ FĐŞ DOSYASI Alt-Bölümlerine
ayrılır. Bu bölümlerde yeni hesap planı için dosyalar ve iki değer aralığında belirtilen fiş
dosyaları toplu halde açılmaktadır. Böylece yeni yıla geçildiğinde fiş dosyalarının teker
teker açılması zorunluluğu kalmamıştır. Bu aşamada eğer sistemde daha önce dosya
açılmış ve kayıt girilmiş ise tekrar dosya açılma işlemi sırasında bu kayıtların silineceği
unutulmamalıdır.
ESKĐ FĐŞ DOSYASI SĐLME/KAPAMA
Bu bölüm yardımıyla işi biten eski fiş dosyaları diskten tümüyle silinmektedir. Silme
işlemi sırasında yanlışlıkla istenmeyen dosyaların silinmesini önleyebilmek amacıyla
işlem aralığı yerine özellikle sadece bir tek ayın belirtilmesi tercih edilmiştir.

M1.4.3. Sabit Tanımlar
Bu bölüm; PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, KDV ORANLARI, FĐŞ ÇIKTI
DĐZAYNLARI, FĐŞTE OTOMATĐK AÇIKLAMALAR, GĐDER YERLERĐ ve GELĐR
YERLERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. Şimdi bu bölümleri inceleyelim:

M1.4.3.1. Parametreler
Bu bölümde programın çalışmasıyla ilgili olarak muhtelif düzenlemeleri belirleyen
parametreler yer almaktadır.
Otomatik Fiş Numaralama
Fiş kaydı sırasında fiş numaralarının otomatik olarak verilmesi ve kendiliğinden 1
arttırılması istendiğinde en üstte bulunan parametreler doldurulmalıdır. Mahsup-TahsilTediye fişlerine ortak numara verilecekse en üst sıra, ayrı ayrı numara verilecekse alttaki
3 sıra doldurulmalıdır. Her sırada ÖN TAKI sahası fiş numarasının başında bulunan ön
takıyı, NO hangi numaradan kayıt yapılacağını ve HANE BOYU da rakamın kaç haneli
olacağını (başına "0" ekleyerek) belirler. Örnek vermek gerekirse Ön takı "TAH-F-", no
"13565" ve hane boyu "7" ise fiş numarası "TAH-F-0013565 olur.
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Fiş Kayıt Önceliği
Program fişleri kaydederken tarih sırasında kaydeder, aynı tarihteki fişleri de tiplerine
göre (mahsup-tahsil-tediye) burada belirlenen sırada kaydeder. Aynı tarih ve tipteki fişler
de kendi içlerinde fiş numarasına göre sıralanırlar. Bu bölümde kullanılan sıralama yeni
dosya açılırken belirlenmeli, daha sonra değiştirilmemelidir.
Anlık Mizan
Bu sahaya “E” verildiği takdirde kayıt sırasında Hesap Planı mizan değerlerine yevmiye
toplamlarına otomatik olarak değerler işlenir, böylelikle her türlü defter ve dökümlerin
sürekli olarak güncel konumda olması sağlanır. Programın daha yavaş kayıt yapmasına
neden olur, “H” verilirse hızlanma sağlanır, fakat belirli zamanlarda (döküm almadan
önce) yukarıda açıklanan mizan nakli işlemi yapılmalıdır.
Fişte Đmza Sahası
Bu sahaya “E” yazıldığında muhasebe fişlerinin alt kısmında imza sahası yer alır.
Kebirler Koyu
Kebir hesapların yazıcıdan çıkarken koyu yazdırılması sağlanır.
Fiş Tipi Yaz
Bu saha defterlerde MA/TA/TE gibi fiş tipi belirleyen ibarelerin yer alıp almamasını
belirler.
Fişte Çerçeve
Bu sahaya “E” yazıldığında yalnız ekrandaki muhasebe fişinin çerçeveli olması sağlanır.
Miktar/Döviz Đsmi - Miktar/Döviz Tipi
Bu hanelerde Miktar/Dövizin kısa ibaresi ve bunlardan hangisinin kullanılmak isteneceği
verilecektir (Dövizli veya Miktarlı Muhasebe opsiyonlarından herhangi biri satın
alındığında).
Bütçe Modülü, Maliyet Muhasebesi
Bu sahalar, muhasebe ile birlikte bu modüllerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
Döviz/TL Kur Çevrimi, TL/Döviz Kur Çevrimi
Bu sahalar, Dövizli Muhasebe kullanılırken döviz değerinin TL değerine veya TL
değerinin dövize çevrilmesini sağlar. Bu sahalara “E” verilirse çevirme işlemi otomatik
olarak yapılır, “K” verilirse eğer hedef saha boş ise işlem yapılır, aksi takdirde çevrim
yapılmaz.
Dengesiz Fiş Kaydı
Bu sahaya “H” verilirse dengesiz fiş kaydı yapılamaz.
Fiş No Kontrolü
Bu saha muhasebe fiş numarasının aynı ay içinde daha önce verilip verilmediğini kayıt
öncesinde kontrol eder.
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Fiş Yazıldı Kontrolü
Bu saha muhasebe fişini yazdırmadan fişten çıkılmak istenirse kullanıcıya bir uyarı
verilmesini kontrol eder.
Fiş Çıktı Dizayn Seçimi
Muhasebe fişlerinin kullanıcı tanımlı olarak dizaynının seçilerek düz forma basılmasını
sağlar. Bu sahaya Evet yazıldığında muhasebe fişi ekranında F4-YAZDIRMA tuşuna
basıldığında ekrana fiş dizaynlarının seçim penceresinin gelmesi sağlanır.
Ara Hesaba Fiş Girişi
Muhasebe fişi girişi sırasında ara hesabı olan hesaplara fiş girişi işlemlerinin onaylandığı
sahadır. Bu sahaya “E” yazıldığında bir uyarı mesajı ile ara hesaplara fiş girişi yapılması
sağlanır. Hayır yazıldığında ise ara hesaplara fiş girişleri engellenir. Örneğin 100 Kasa
hesabı, 100 01 Bölge Kasa, 100 01 01 Şube1 Kasa Hesapları olduğunu farz edelim.
Muhasebe fişi keserken ilk iki sıradaki hesaplara giriş yapılırken "Bu Hesabın Alt
Hesapları Mevcuttur!" mesajı çıkar ve bu ara hesaplara fiş girişi yapılamaz. Ara Hesaba
Fiş Girişi sahasına “E” yazıldığında ara hesaplara fiş girişinin yapılabilmesi sağlanır.
Çalışılan Ay Kontrolü
Bu saha, Muhasebe ile entegre çalışan diğer ETA programlarında işlem yapılan ayın
muhasebedeki çalışılan aydan farklı olması durumunda bir uyarı çıkmasını sağlar, “E”
verilirse kayıt işlemine devam izni verilmez, “H” verilirse hiç kontrol yapılmaz, “S” verilirse
kayda devam edilip edilmeyeceği kullanıcıya sorulur.
PgDn tuşu ile geçilen arka sayfada yevmiye defter dökümleri ve ekran seçimleri ile ilgili
diğer parametreler tanımlanır
Yevmiye Onay Tarihi
Son onaylı yevmiyede defter çekiş tarihini belirler. Normal olarak program tarafından
defter çekimi sırasında düzenlenir. Burada belirtilen tarihten daha öncesine fiş girilemez,
girilmiş fişler üzerinde iptal, tadilat gibi işlemler yapılamaz.
Yevmiye Sayfa Genişliği
Bu parametre fiş listesi ve yevmiye defter dökümlerinde borç/alacak hesap kodları
arasındaki kaydırmanın kullanıcı tanımlı olmasını sağlar. Bu sahadaki 132 değeri
borç/alacak sahaları arasındaki 2 karakterlik kaydırmayı gösterir. Bu değer 140'a kadar
arttırılarak kayma miktarı değiştirilebilir. 132'nin altı ve 140'ın üstü değerler geçersizdir.
Kullanıcı tanımlı fiş basımında kullanılan “*.dfb” dosyaları 132 değerine göre
hazırlandığından diğer değerlerde “*.dfb” dosyasının da uygun olarak tadil edilmesi
gereklidir.
Onaylı Yevmiye Borç/Alacak Toplamları
Bu iki saha son onaylı yevmiye defteri çekildiği zaman oluşan yevmiye borç ve alacak
toplamlarını gösterir. Bir sonraki onaylı defter çekiminde belirtilen ilk tarihteki yevmiye
borç ve alacak toplamları buradakinden değişik olduğu takdirde bir uyumsuzluk söz
konusu olduğu için kullanıcı uyarılır.
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Yevmiye Madde No
Buraya bir rakam verildiği zaman her fiş kaydı sırasında fiş yevmiye madde numarası
buradan alınır ve rakam “1” arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa otomatik yevmiye madde
numarası verme işlemi yapılmaz.
Yevmiye Fiş Top.-Ara Toplam-Müfredat-Detay L.-Satır Toplamı-Fiş No-Döküm Şekli
Bu sahalar Raporlar/Yevmiye Defter Dökümü listeleme aralıklarında bulunan aynı
sahaların defaultlarını belirler, böylelikle belli bir tarzda defter çeken bir kullanıcı her
seferinde düzenleme yapmak zorunda kalmaz.
Ekranda/Yazıcıda No
Bazı defter dökümlerinde çıkan fişle ilgili numaranın madde numarası mı, fiş numarası
mı veya referans numarası mı olduğunu belirler. Ekran ve yazıcı için ayrı ayrıdır.
Yevmiye/Kebir Detay Açıklaması
Yevmiye/Kebir/Muavin defter çekimlerinde satır toplama yapıldığı için veya özet defter
çekiminden dolayı zaten satırlar toplanıyorsa o zaman meydana gelen ve sadece toplam
rakam içeren satırın açıklamasının ne olacağını bu saha belirler, buraya yazılan
açıklama kalem açıklaması olarak alınır. Açıklamanın içinde bulunan "#" karakteri fiş
numarasını, "$" işareti madde numarasını, "@" karakteri de referans numarasını
gösteren makrolar olarak kullanılabilir.
Kayıttan Önce Sıralama
Bu parametreye “O” verilirse kayıttan önce hesaplar borç/alacak tipi ve hesap adına göre
kayıttan önce otomatik olarak sıralama işlemine tabi tutulurlar, “S” verilirse kayıt
öncesinde kullanıcıya sıralama yapmak isteyip istemediği sorulur, boş bırakılırsa
sıralama işlemi yapılmaz.
Kayıttan Önce Yazdırma
Bu parametreye “H” verilirse programda fiş kaydedilmeden önce ekrandan yazdırılamaz.
Kasa Ters Bakiye Kontrolü
Kasa fişi kesilirken kasa alacak bakiyesi veriyorsa kayıt öncesinde kullanıcıya uyarı verir.
Kombine Ekran
Bu parametreye “E” verildiği zaman fiş no, tarih gibi bilgilerin bulunduğu ön yüz ile fiş
kalemlerinin yer aldığı arka yüz birleşik olarak çıkar.
Sürekli Dar Ekran
Bu saha bileşik konumda çalışırken arka sayfanın sürekli dar konumda mı çalışacağını
veya ilk 5 satır için dar konumdayken diğer satırlar için geniş konuma mı geçileceğini
belirler.
Borç/Alacak Ayrı Kolon
Bu sahaya “E” verilirse fiş girişi sırasında borç ve alacak kolonlarının ayrı ayrı çıkması
sağlanır, “H” verilirse tutar için bir saha ve tip için de bir saha (B/A) ekrana çıkar.
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Genişleyen Açıklama
Muhasebe fişlerinde satırlarda bulunan açıklama sütununun standart boy olan 38
karakterden az olması durumunda bu parametre yardımıyla sadece giriş yapılırken
açıklama hanesi genişletilebilir.
Toplu KDV Đşlemleri
Bu seçeneğe bağlı olarak yeni fişlerde KDV hesaplama veya ayırma işlemleri ya belli bir
bölge için ya da kullanıcı tarafından belirlenecek satırlar için uygulanır. Toplu KDV
Đşlemine “E” denirse fiş girişi sırasında Ctrl-K veya Ctrl-L tuşuna basıldığı takdirde
hesaplamanın yapılacağı alanın ilk sınırı olarak üzerinde bulunulan satır alınır, alanın
ikinci sınırının belirlenmesi için de altta uyarı çıkar. Đlgili satıra gidilerek tekrar Ctrl-K veya
Ctrl-L tuşuna basılırsa iki sınır arası işaretlenmiş olur, bu sınırlar arasındaki tüm satırlar
farklı renkte ekrana basılırlar, aynı zamanda KDV'nin hesaplanacağı satırın belirlenmesi
için altta uyarı çıkar. KDV'nin yazılacağı satır üzerine gidilerek Ctrl-K (KDV hariç) veya
Ctrl-L (KDV dahil) tuşuna basılarak KDV satırı oluşturulur. SERVĐS’te belirtilen Hesap
Kodu ve Açıklama da bu satıra otomatik olarak alınır. Satır üzerinde herhangi bir bilgi
varsa bu bilgi kaybolur.
Fişte Bakiye
Bu sahaya “H” denirse ışıklı imlecin üzerinde bulunduğu satırda bulunan hesap koduna
ait yıllık borç/alacak toplamları ekranın alt satırında görüntülenir, “E” yazılırsa yıllık
bakiye hesaplanır, yanında BORÇ veya ALACAK ibaresiyle birlikte ekranın alt kısmında
görüntülenir.
Fişte/Yevmiyede Kırılma Seviyesi
Fiş ve yevmiye raporlarında liste alırken listeleme aralıklarında bulunan aynı sahanın ilk
değerlerini belirler. Bu parametre boşluk olarak belirtilirse fiş kalemi kaçıncı seviyedense
tüm üst hesaplar döküme girer. 0-9 arası bir rakam kullanılırsa sadece baştan belirtilen
seviyeye kadar olan üst hesaplar döküme alınır. Muhasebe fiş ekranındayken yazıcıdan
döküm alındığında servisteki parametre kullanılır.
Fiş Seçiminde Detay Liste
Çerçeve içinde alınan fiş listesinin detay veya özet olup olmadığı bu ekranda belirlenir.
Bu parametreler uygun şekilde tanımlandıktan sonra F2 tuşu ile kayıt edilir.

M1.4.3.2. Saha Boyları
Bu bölümde Muhasebe modülünde kullanılmasını istediğiniz saha başlıkları ve bu
sahalar için ayrılacak saha boyları tanımlanır.

M1.4.3.3. KDV Oranları
Bu bölümde kullanılan her KDV yüzdesi için ayrı birer Hesap Kodu ve Açıklama
tanımlama imkanına sahipsiniz. Yeni fiş girişi ekranında Ctrl-K veya Ctrl-L tuşu ile KDV
satırı oluşturulurken bu bölümde belirtilen Hesap kodu ve Açıklama sahası ilgili KDV
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oranına göre bu satıra otomatik olarak gelir. Eğer bulunulan satır üzerinde herhangi bir
bilgi varsa bu bilgi kaybolur.

M1.4.3.4. Fiş Çıktısı Dizaynları
Bu bölümde fiş yazılımı sırasında dizayn dosya seçimlerinde kullanılacak "*.dfb" dosya
adlarının belirlenmesi işlemleri yapılır.

M1.4.3.5. Fişte Otomatik Açıklama
Muhasebe fişlerindeki AÇIKLAMA sahasında kullanılacak sabit metinlerin yazıldığı
bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekrana tahsil, tediye fişleri için sabit birer Kasa
Açıklama sahası ile mahsup fişleri için Alt tuşlarına bağlanan 8 adet açıklama sahası
gelecektir.
Tediye ve tahsil fişleri keserken devamlı kullanılan sabit bir kasa açıklaması varsa ilgili
sahaların karşısındaki otomatik açıklama bölümüne bu metni yazmanız yeterli olacaktır.
Böylece her tahsil veya tediye kesildiğinde sizin açıklama bölümünü doldurmanıza gerek
kalmadan program otomatik olarak bu sahalarda tanımlanan metinleri ekrana
getirecektir.
Mahsup fişlerinde ise kullanıcıya 8 adet açıklama sahası kullanabilme imkanı tanınmıştır.
Kullanıcının isteği doğrultusunda Alt-2, Alt-3,...Alt-9 tuşlarının karşısına istenilen
açıklamalar yazılarak kayıt edildiğinde açıklamalara ancak bu tuşlara basmak suretiyle
ulaşılabilecektir.

M1.4.3.6. Gider / Gelir Yerleri
Bu bölümler ETA:FATURA’dan fatura tipi gider veya gelir seçildiği zaman muhasebe
bağlantısı yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümlere girildiğinde karşınıza gider/gelir
faturasında kullanılacak hesapların tanımlanacağı ekran gelir.

M1.4.4. Konsolidasyon
Bu bölümde başka bir bölümde yer alan muhasebe fiş veya mizan değerlerinin, üzerinde
çalışılmakta olan muhasebe dosyalarına eski değerleri silerek veya üzerine ilave
yapılarak aktarılması işlemi yapılır. Söz konusu işlem birden fazla şirketin konsolide
muhasebesinin tutulması imkanını vermektedir. Bu bölümü kullanırken dikkat edilmesi
gereken husus HEDEF ve KAYNAK bölümlerini doğru tanımlamaktır.
Ayrıca bu bölümde hesap planında yer almayan fakat fiş konsolidasyonu sırasında
kullanılacak hesap program tarafından otomatik olarak açılacaktır. Böylece Hesap Planı
bölümüne geçip yeni hesap tanımlanmasına gerek kalmayacaktır.
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Konsolidasyon işlemlerinde kaynak ve hedef şirketlerin TL veya YTL olmak üzere hangi
para birimi ile çalıştıkları kontrol edilir. Şirketler farklı para birimleri ile çalışıyorlarsa
konsolidasyon işlemine izin verilmez.

M1.4.4.1. Fiş Toplama
Bu bölümde ekranda bulunan işlem aralıkları girilerek kaynak programlardaki birden
fazla Alış/Satış Faturaları, Cari ve Çek/Senetten kesilen aynı fiş cinsine ait muhasebe
fişlerinin ayrı ayrı (Mahsup, Tahsil, Tediye) birleştirme işlemleri yapılır. Ayrıca birden
fazla Kasa Hesabı kullanılması durumunda farklı kasalara ait tahsil ve tediye fişleri kendi
aralarında gruplandırılabilir. Fiş birleştirme işlemi yapıldıktan sonra birleştirilen fişlere ait
fatura, cari ve çek/senet hareketleri yeniden kayıt edilmek istendiğinde "Muhasebe Fişi
Bulunamamıştır-Muhasebe Kaydı Yapılamaz" mesajı ekrana gelir.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce 1. ve 2.değer fiş tarihi aralıkları ve Hedef Tarih
(yeni fişin tarihi) mutlaka yazılmış olmalıdır. Ayrıca yeni oluşturulacak fişte aynı hesap
koduna ait satırların birleşmesi istenirse SATIRLARI BĐRLEŞTĐR parametresine "E",
satırların sıralanması için SATIRLARI SIRALA parametresine "E" yazılır. Fiş birleştirme
sırasında toplanacak fişleri ekranda görerek onaylamak için ONAYLI ĐŞLEM
parametresine “E” yazılır. Tahsil, tediye fişlerine ve kalemlerine açıklama yazmak için
TAHSĐL-TEDĐYE-KALEM AÇIKLAMA sahaları kullanılır.

M1.4.5. Şablon Đşlemleri
Bu bölüm ŞABLON TANIMLARI, ŞĐRKET ŞABLON GĐRĐŞĐ ve OTOMATĐK FĐŞ
YARATMA Alt-Bölümlerinden oluşur.

M1.4.5.1. Şablon Tanımları
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza şablon tanım dosyası isminin ve dosya yerinin girileceği
bir pencere gelir. Daha önceden hazırlanan şablon dosyalarına F7 tuşuna bastığınızda
gelen listeden de ulaşabilirsiniz.
Fiş şablonları ekranı sürekli aynı fişin kesildiği durumlarda aynı kalemleri tekrar tekrar
yazmamak açısından kolaylık sağlar. Bu ekrandaki Hesap Kodu sahasına ilgili hesabın
kodu, AÇIKLAMA sahasına da fişe ait açıklama yazılır. TĐP sahasına hesabın B/A
cinsinden tipi girilir. TUTAR sahasına B/A tutarı yazılır, bu saha istenirse boş da
bırakılabilir. Otomatik fiş yaratma işleminde kullanılacak şablonlarda TĐP ve TUTAR
sahaları mutlaka girilmelidir. Đstenilen şekilde şablon oluşturulduktan sonra F2-KAYIT
tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".sab"
verilmelidir.
Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken CTRL+F7 tuşuna basıldığında ekrana şablon
tanım dosyasının belirtileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyada
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oluşturulan bilgilerle doldurulur. Aynı fiş üzerinde birden fazla şablon dosyası
kullanılabilir.

M1.4.5.2. Şirket Şablon Girişi
Bu bölümde şirketin otomatik fiş yaratma işlemlerinde kullanacağı şablon dosyalarının
bilgileri girilir.
Şablon Açıklaması
Şablon dosyası için bir açıklama girilmek istendiğinde bu saha kullanılır.
Şablon Adı
Bu sahaya şablon dosyasının adı yazılır. Dosya ismini seçerken F7 tuşu da kullanılabilir.
Ayın Günü
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin ayın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o
rakam (1-31 arası) yazılır. Örneğin; her ayın 15’inde fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya
15 yazılır.
Haftanın Günü
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin haftanın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o
rakam (1-7 arası) yazılır. Örneğin; her hafta pazartesi fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya
1 yazılır.
Geçerlilik Tarihi
Bu sahaya şablon dosyasının geçerlilik tarihi yazılır. Bu tarihten sonra bu dosya
kullanılarak fiş kesilmek istendiğinde program uyarı verir.
Son Fiş Tarihi/Son Fiş Ref.No.
Bu sahalara şablon dosyası kullanılarak kesilen son fişin tarihi ve fişi ararken kolaylık
sağlaması açısından bu fişe ait ref.no otomatik olarak gelir. Đstenirse silinebilir.
F2-KAYIT tuşuyla yapılan tanımlamalar kaydedilir.

M1.4.5.3. Otomatik Fiş Yaratma
Bu bölüm yardımıyla önceden hazırlanan şablon dosyaları kullanılarak genel veya
şirketlere özel toplu olarak otomatik fiş oluşturulur.
Tarih/Şirket/Özel Kod aralıkları verilirse bu aralıklarda ve aşağıdaki parametreler
doğrultusunda fiş oluşturulur.
Şirket Onayı
Bu sahaya “E” verilirse otomatik fiş oluşturulacak her şirket için kullanıcıdan onay
beklenir.
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Şablon Dosya Adı
Fiş oluştururken bilgileri kullanılacak şablon dosyasının adı yazılır.
Şablon Dosya Yeri
Yukarıda girilen şablon dosyasının bulunduğu yer belirtilir. 1 verilirse her şirket için aynı
şablon kullanılır ve fişler tamamen aynı olur, 2 verilirse her şirket için farklı şablon
kullanılır.
Đşlem Şekli
Bu sahada fişin ne şekilde kesileceği belirtilir. 1 verilirse fiş aylık, 2 verilirse haftalık, 3
verilirse günlük kesilir. Bu işlemler yapılırken Şirket Şablon Girişi ekranında bu şablon
dosyası için girilen verilere bakılır. Aylık fiş kesilecekse şablon dosyası için AYIN GÜNÜ
sahasında hangi gün belirtilmişse tarih aralıklarındaki ayların o gününe, haftalık fiş
kesilecekse HAFTANIN GÜNÜ sahasında hangi gün seçilmişse tarih aralıklarına giren
haftaların o gününe, günlük fiş kesilecekse tarih aralığındaki her güne fiş kesilir.
Fiş Tarihi
Bu sahaya tarih girilirse ĐŞLEM ŞEKLĐ parametresine ve tarih aralıklarına bakılmaksızın
sadece bu tarihe fiş kesilir.
Fiş Açıklaması
Fişe ait açıklama yazılmak istendiğinde kullanılır. Eğer şablon dosyasında fiş açıklaması
varsa fişte o açıklama yer alır, yoksa bu sahaya girilen bilgi gelir.
Fiş Özel Kodu
Fişe ait özel kod verilmek istendiğinde kullanılır.
F2-FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ tuşuna basılarak otomatik fiş oluşturma işlemine başlanır.

M1.4.6. Fiş Cambaz Tanımları
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza cambaz tanım dosyası isminin ve dosya yerinin
girileceği bir pencere gelir. Daha önceden hazırlanan cambaz dosyalarına F7 tuşuna
bastığınızda gelen listeden de ulaşabilirsiniz. Bu pencereden geçtikten sonra karşınıza
fiş cambazı tanımlayacağınız bir ekran gelir.
TĐP
Bu saha satırın karakteristiğini belirler. 1-10 arası rakam girilir.
1 : Fiş satırı kaydedilecek,
2 : Değişken tanımlanıyor (Tutar Girişi)
3 : IF döngü başı
4 : IF döngü ortası (ELSE)
5 : IF döngü sonu (ENDIF)
6 : Parametre tanımlanıyor
7 : Cambaz açıklaması
8 : Değişken tanımlanıyor (Miktar Girişi)
9 : Değişken tanımlanıyor (Döviz Girişi)
10 : Fiş satırına miktar/döviz girişi
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Tip=8 veya Tip=9 parametreleri aynen Tip=2 parametresi gibi çalışır, sadece ekrandan
bilgi girişi yapılırken formatlama işlemi değişir, miktar veya döviz formatında değer girilir.
SAHA KODU
TĐP sahasına 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır. Bu sahada
değişken/parametre kodu tanımlanır. En fazla 100 farklı değişken tanımlanabilir,
bunlardan yine en fazla 10 tanesine aşağıda belirtildiği şekilde ekrandan değer girilebilir.
Parametrelerin toplam sayısı 5’i geçemez.
HESAP KODU
TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Burada yazılı olan hesap fişe kaydedilir. Bu sahada eğer %1-%2 gibi özel anlam
taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan parametrelerle
değiştirilir. Böylece hesap kodunun tamamının veya sadece muavin kısmının ekrandan
girilebilmesine olanak sağlanır.
Tip=2/8/9: Değişkene, burada yazılı hesap ve B/A sahasında yazılı olan Bakiye tipi
kullanılarak değer atanır. Bu saha boşsa formül sahasında yazılı olan formül kullanılarak
değer atanır.
AÇIKLAMA
TĐP sahasına 1, 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında açıklama bilgisini içerir (38 karakter). Bu sahada eğer %1%2 gibi özel anlam taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan
alınan parametrelerle değiştirilir. Böylece fiş açıklamasına Fatura No, Cari Kodu, Tarih,
Makbuz no gibi değişken bilgiler de otomatik olarak yerleştirilebilir.
Tip=2/8/9: Değişkene ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30
karakter)
Tip=6: Parametreye ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30
karakter)
B/A
TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında satırın B/veya A olarak tipini belirtir.
B
A

: Fişe Borç Kalemi kaydedilir
: Fişe Alacak Kalemi kaydedilir

Tip=2/8/9: Değişkene burada yazılan parametre ve HESAP KODU sahasında yazılı olan
hesap kodu kullanılarak değer atanır.
BT
AT
BB
AB

: Hesaba ait yıllık Borç Toplamı
: Hesaba ait yıllık Alacak Toplamı
: Hesaba ait yıllık Borç Bakiyesi
: Hesaba ait yıllık Alacak Bakiyesi
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BTA
ATA
BBA
ABA

: Hesaba ait aylık Borç Toplamı
: Hesaba ait aylık Alacak Toplamı
: Hesaba ait aylık Borç Bakiyesi
: Hesaba ait aylık Alacak Bakiyesi

FORMÜL
TĐP sahasına 1, 2/8/9, 3 veya 10 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer fişe
kaydedilir. Değerin 0 olması durumunda fişe bu satır kaydedilmez.
Tip=2/8/9: Değişken tanımlanırken bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer bu
değişkene atanır. Eğer değişken tanımlanırken HESAP KODU ve FORMÜL sahalarının
her ikisi de boşsa fiş cambazı çalıştırılınca ekrana bu değişkenin girilebileceği bir balon
gelir.
Tip=3: IF satırı için gerekli olan test tanımlamaları buraya yazılır. Burada belirtilen
değişkenler arasında aşağıda listesi verilen operatörlerden herhangi bir tanesi
kullanılabilir.
> Büyüktür,
< Küçüktür,
>= Büyüktür veya eşittir,
<= Küçüktür veya eşittir,
== Eşittir
!= eşit değildir
Tip=10: Burada belirtilen formül kullanılarak bulunan değer bir üst satırda bulunan
miktar/döviz sahasına atılır.
Notlar:
- Formül sahasında Değişkenler serbest olarak kullanılırlar,
- Formülde değişken dışında her türlü nümerik bilgi, “ + - */ ” operatörleri ve içiçe
istenildiği kadar parantez kullanılabilir.
Fiş cambaz tanımları yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek
kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".cmb" verilmelidir.
Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken SHIFT+F7 tuşuna basıldığında ekrana cambaz
tanım dosyasının seçileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyadaki
tanımlar kullanılarak doldurulur. Aynı fiş üzerinde birden fazla fiş cambazı dosyası
kullanılabilir.
Aşağıda fiş cambaz tanımlarına ait bir örnek ve örnekteki sahaların içeriklerine ait bilgiler
verilmiştir.
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ÖRNEK
TĐP SAHA KODU
--- --------7
6
P1
6
P2
2
D1
2
D2
2
D3
2
D4
1
1
1
1
3
1
4
1
5

HESAP KODU
AÇIKLAMA
B/A
--------------- ------------------ --FĐŞ CAMBAZ AÇIKLAMASI
PARAMETRE 1
PARAMETRE 2
D1.değişken
D2.değişken
333
D3.değişken
BB
D4.değişken
121 001
FĐŞ 1.SATIR %1
B
B
121 002
FĐŞ 2.SATIR
121 003
FĐŞ 3.SATIR
B
101
FĐŞ 4.SATIR
A
IF
201
FĐŞ 5.SATIR
A
ELSE
202
FĐŞ 5.SATIR
A
ENDIF

FORMUL
--------------------

D1*2.0
D1+D2+D3
D1
D2
D3
D4-100.000
D4>=1000000.00
100.000
100.000

Bu örnekte:
7
FĐŞ CAMBAZ AÇIKLAMASI
Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir.
6 P1
PARAMETRE 1
P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan bilgi alınır
6 P2
PARAMETRE 2
P2 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan bilgi alınır
2 D1
D1.değişken
D1 değişkenine fiş kesimi sırasında ekrandan değer alınır
2 D2
D2.değişken
D2 değişkeni D1*2 olarak hesaplanır

D1*2.0

2 D3
333
D3.değişken
BB
D3 değişkenine 333 nolu hesabın Borç Bakiyesi atanır.
2 D4
D4.değişken
D1+D2+D3
D4 değişkeni bu 3 değişkenin toplamı olarak hesaplanır
1
121 001
FĐŞ 1.SATIR %1 B D1
Fişte 121 001 hesaba D1 değeri kadar borç kaydedilir. Bu satıra ait açıklama
sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan 1.parametre değeri ile değiştirilir.
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1
121 002
FĐŞ 2.SATIR
B D2
Fişte 121 002 hesaba D2 değeri kadar borç kaydedilir.
1
121 003
FĐŞ 3.SATIR
B D3
Fişte 121 003 hesaba D3 değeri kadar borç kaydedilir.
1
101
FĐŞ 4.SATIR
A D4-100.000
Fişte 101 hesaba D4 değerinin 100 000 eksiği kadar alacak kaydedilir.
3
IF
D4>=1000000.00
Eğer D4 değeri 1 000 000 dan büyük veya eşitse
1
201
FĐŞ 5.SATIR
A 100.000
Fişte 201 hesaba 100 000 TL alacak kaydedilir.
4
ELSE
Eğer D4 değeri 1 000 000 dan büyük veya eşit değilse
1
202
FĐŞ 5.SATIR
A 100.000
Fişte 202 hesaba 100 000 TL alacak kaydedilir.
5
IF döngüsü burada biter
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ETA:BORDRO; personel bordrolarını ve sigorta işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize
olanak tanıyacak program modülüdür. Söz konusu programda personel kartlarınızı
tanımlayacak, bu kartlarla ilgili işlemler girebilecek, bordro icmali, SGK raporları gibi
sonuç raporları türetebilecek ve işletmenin ihtiyaçlarına göre özel rapor tanımlamaları
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:BORDRO programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA
Ticari Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından
MENÜ programında geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den BORDRO programını seçtikten
sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza çalışılacak ay ve
yılın belirtileceği ekran gelecektir. Bundan sonra “BĐRDEN FAZLA ŞĐRKETTE PUANTAJ
VE RAPORLAMA” seçeneği ekrana gelir. Bu seçeneğe “evet” cevabı verilmesi halinde
tüm listelerin toplu puantaj girişi, toplu netten brüte, toplu ücretlendirme, toplu ücret
değişikliği, aylık devir ve kısmi devir işlemlerinin işlemden hemen önce çıkan bir çerçeve
içinde belirtilen kıstaslar uyan tüm şirketler için ard arda yapılması sağlanır. Böylece bir
şirket üzerinde çalışırken diğer şirketlere ait işlemleri de aynı anda yapabilirsiniz. Çoklu
işlem birden fazla şirket olması durumunda devreye girer. BORDRO programı tanımsız
olan şirketler, işlem aralığına girseler bile listeye dahil edilmezler. Đşlem aralığında
bulunan herhangi bir şirkette BORDRO programı tanımlı ise ve veri dosyaları
bulunamazsa hata oluşur. Bu yüzden şirketlerin içinde veri dosyalarının yanı sıra gerekli
tüm dosyalar bulunmalıdır. Çoklu işlem sırasında işlemin sonunda veya işlemin ESC
tuşu ile kesilmesi halinde çalışılan şirkete geri dönülür. Đşlem sona ermeden Shift+F10 ve
Alt+F10 tuşları ile program değiştirilirse aynı anda işlem yapılan şirkete geçilmiş olur.
Ayrıca aylık ve kısmi devir sırasında çalışılan şirketinkinden farklı bir ayda olan şirketler
bir uyarının ardından işleme sokulmazlar. Diğer işlemlerde bu durum gözönüne alınmaz.
Birden fazla şirkette puantaj ve raporlama seçeneğini belirttikten sonra karşınıza gelen
ekran ANA MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli
seçenekleri içermektedir.
ETA:BORDRO programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-PERSONEL SĐCĐL KARTI, personel sicil kartlarının tanımlanması,
F3-PUANTAJ KARTI, personele ait puantaj bilgilerinin girilmesi,
F4-RAPORLAR, personel kayıtlarınızla ilgili çeşitli dökümler ve analizler,
F5-SERVĐS, personel kayıtlarınız ile ilgili bakım işlemleri ve sabit tanımlamalar,
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F6-ENTEGRASYON, muhasebe ve işletme entegrasyon işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5, F6 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:BORDRO programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

BO.1. Personel Sicil Kartı
Bu bölümde bordrosu düzenlenecek her personelin sicil bilgileri kaydedilip saklanır. Bu
bölümde ayrıca belli aralığa giden personele toplu halde puantaj girişi veya netten brüte
işlemi yapılabilir.
P.SĐCĐL KARTI bölümünde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelir.
Personel sisteminizde yeni bir personelle ilgili sicil kartı açacaksanız YENĐ KART, daha
önce açılmış bir personel sicil kartı bilgileri üzerinde çalışacaksanız ESKĐ KART
seçeneğini kullanacaksınız.

BO.1.1. Yeni Kart
YENĐ KART seçeneği ile ilgili F2 tuşuna bastıktan sonra karşınıza boş bir P.SĐCĐL KARTI
ekranı gelecektir. P.SĐCĐL KARTI ekranı gelecektir. Bu kart birden fazla ekrandan
oluşmakta ve PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılabilmektedir. Kart üzerinde
aynı konu ile ilgili olarak (Giriş Tarihi, Uyruğu vb.) birden fazla saha kullanılabilmektedir.
Farklı bildirge dökümlerinde farklı sahalar kullanıldığı için bu türden tüm sahaların
doldurulması gerekmektedir. Şimdi bu kartın 1.sayfasındaki sahaların doldurulması ile
ilgili detayları görelim.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
YENĐ KART
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
PERSONEL SĐCĐL KARTI
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SĐCĐL NO:
GEL.VER.:E [E/H]
ĐSĐM/SOYAD:
DAM.VER.:E [E/H]
ÖZEL ĐNDĐRĐM:E [E/H]
GÖREVĐ:
CĐNSĐYETĐ:
ĐŞSĐZ.SĐGOR.:E [E/H]
MEDENĐ HALĐ:
ÇOCUK PARASI:E [E/H]
ÇOCUK SAYISI(0-6):
ÖZ.ĐND.SĐG.GÜNLE ORAN.:S [E/H/S]
ÇOCUK SAYISI(6+):
AÇIKLAMA:
[1]
DOĞUM TARĐHĐ:
AÇIKLAMA:
[2]
GĐR.NED.:
GĐRĐŞ TARĐHĐ:
ÇIKIŞ TARĐHĐ:
ÇIK.NED.:
SĐGORTA NO:
ÖZEL KOD:
[1]
MESLEK KODU:
ÖZEL KOD:
[2]
SĐGORTA POZĐSYONU:C [A/B/C/SG/SS/1-3] TABĐ OLD.SĐG.KOLU:01 [01-45]
ÜCRET SEKLI:A [A/G/S]
ĐŞTEN ÇIKIŞ KODU:
[01-25]
BRÜT ÜCRET:
SENDĐKA AĐDATI:
AYLIK NET ÜCRET:
ÖZEL ÖDENEK:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC
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Sicil No
Her yeni personel sicil kartına bir kod verilmesi gerekir. SĐCĐL NO hanesinde yer alacak
bu kod, bölüm kodu ve kişi kodu şeklinde 2 kısımdan oluşacaktır. Burada gözden
kaçırılmaması gereken husus, sicil kartlarını açarken personeli bölüm başlıkları altında
toplama zorunluluğudur.

Örnek 1
01 FABRĐKA BÖLÜMÜ
01 001 FURKAN ÖZTÜRK
01 002 EZGĐ EZGĐN
........... ..........
01 145 CAN KARACA
02 BÜRO BÖLÜMÜ
02 001 AHMET DĐKENCELĐ
02 002 ĐSMET ÖZER
.......... ............
02 079 AYSEL BOSTAN
Yukarıda görüldüğü gibi 01 ve 02 kodları bölümleri, diğer kodlar da gerçek personeli
içerir. Bölüm kartı kaydı yapılırken program uyarı verir.
SĐCĐL NO kısmında yer alan bu bölüm ve kişi kodları istenilen hane genişliğinde olabilir.
Arzu edildiği taktirde kod yapısında harfleri de kullanmanıza olanak verilmiştir.
Örnek 2
Yukarıda görüldüğü gibi 01 ve 02 kodları bölümleri, diğer kodlar da gerçek personeli
içerir. Bölüm kartı kaydı yapılırken program uyarı verir. Nümerik kod kullandığınızda;

Bölüm kodu;
SĐCĐL NO: 01
ĐSĐM/SOYAD: MUHASEBE BÖLÜMÜ
Muhasebe bölümünde çalışan bir personelin kodu ise;

SĐCĐL NO: 01 001
ĐSĐM/SOYAD: ALĐ TÜZÜN
Kod olarak harflerin kullanılması halinde;

Bölüm kodu;
SĐCĐL NO: MUHASEBE
ĐSĐM/SOYAD: MUHASEBE BÖLÜMÜ
Muhasebe bölümünde çalışan bir personelin kodu ise;

SĐCĐL NO: MUHASEBE 001
ĐSĐM/SOYAD: ALĐ TÜZÜN
şeklinde olacaktır.
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Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, herhangi bir personelin kodu kaydedilmeden
evvel öncelikle o bölümün kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Yani 01 kodunun
MUHASEBE BÖLÜMÜ'nü gösterdiğini kabul edersek, ilk yapacağımız iş kodu 01 olan ve
ĐSĐM/SOYAD hanelerine MUHASEBE BÖLÜMÜ yazdığımız bir personel sicil kartını
sisteme kaydetmek olacaktır. Kayıt için kart ekranının Alt-Menüsünde bulunan F2-KAYIT
tuşuna basmanız yeterli olacağı gibi, daha sonra bu bölüm altında çalışan personeli
kaydetmenizde kolaylık sağlamak amacıyla SHIFT(Büyük Harf) tuşuyla birlikte F2 tuşuna
basarak da kayıt yapabilirsiniz. F2-KAYIT tuşuna bastığınızda karşınıza iki mesaj
gelecektir. Bu mesajlardan ilki, kaydetmekte olduğunuz kartın bölüm kartı olduğu ve
personel için bu kart kodunun altında personel kartları açmanız gerektiğine dair bir uyarı
olup hemen arkasından "Devam Etmek Đstediğinizden Emin misiniz?" sorusu sorulur.
Buna evet anlamında "E" tuşuna bastığınızda karşınıza ikinci mesaj çıkacaktır. Bu mesaj
da "Ekrandaki Bilgiyi Kayıt Etmek Đstediğinizden Emin misiniz" şeklindedir. Bu soruya da
evet anlamında "E" girildiğinde kayıt işlemi tamamlanmış olur.
Bölüm kartını sisteme tanıttıktan sonra bu bölümdeki kişilerin personel kartlarını sisteme
kaydetmeye başlayabilirsiniz. Eğer bölüm kartını kaydederken sadece F2-KAYIT tuşunu
kullandıysanız ESC tuşuna basarak bir üst menüye dönmeniz ve tekrar F2-YENĐ KART
seçeneğini kullanmanız gerekir. Bölüm kartının kaydedilmesinde SHIFT+F2 tuşunu
kullandıysanız ekrana yeni kayıt kartı otomatik olarak gelecektir. Şimdi personel sicil
kartındaki çeşitli hanelerin ne şekilde doldurulacağını görelim.
Đsim/Soyad-Görevi-Cinsiyeti-Medeni Hali
Bu sahalara adlarından da anlaşıldığı üzere personelle ilgili bilgiler girilecektir.
Çocuk Sayısı (0-6) ve (6+)
Bu sahaya 0-6 yaş arası ve 6 yaş üstü çocuk sayıları yazılır, bu değerler brüt geliri
etkiler.
Doğum Tarihi
Personelin doğum tarihi bu sahada belirtilir.
Giriş Tarihi
Personelin bu firmada işe giriş tarihini belirler, raporlardan bazılarını etkiler.
Çıkış Tarihi
Personelin işten ayrılması durumunda çıkış tarihini belirler. Kişi işten ayrıldığı zaman sicil
kartı silinmez, program bazı raporlarda çıkış tarihine bakarak bu kişileri listeye dahil
etmez.
Sosyal Güvenlik Sicil No(Sigorta No)
Personelin Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) kayıt numarasını içerir, bununla beraber
T.C.vatandaşları için artık T.C.Kimlik No kullanılmaktadır.
Meslek Kodı
Türkiye Đş Kurumu raporlarında kullanılan MESLEK KODU bilgisi bu sahaya yazılır.
Sigorta Pozisyonu
Bu saha artık kullanılmamaktadır.
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Ücret Şekli
Bu sahada yer alan A/G/S parametreleri sırasıyla brüt ücretin aylık, günlük veya saat
şeklinde belirtileceğini simgeler. Ay ile gün arasındaki oran SERVĐS bölümünde bulunan
aydaki gün sayısında, gün ile saat arasındaki oran ise yine aynı bölümdeki bir günde
saat bölümünde tanımlanmaktadır.
Brüt Ücret/Net Ücret
Personel kartında normalde BRÜT ÜCRET hanesi doldurulur. Eğer NETTEN BRÜTE
hesaplamalar yapılacaksa AYLIK NET ÜCRET hanesi kullanılır. Yalnız NET ÜCRET
hanesinin kullanılabilmesi için daha önce puantaj bilgilerinin girilmiş olması
gerekmektedir. Çünkü program girilen puantaja göre alınacak net maaşı veren brüt ücreti
hesaplar. Net ücret daima aylık ücret olarak değerlendirilmelidir, halbuki hesaplanan brüt
ücret, ücret şekline bağlı olarak aylık, günlük veya saatlik olabilir. Birden fazla kişiye
netten brüte yapılacağı zaman puantaj bölümünde bulunan toplu netten brüte işlemi
kullanılabilir.
Gelir Vergisi
Personelin gelir vergisine tabi olup olmadığı belirtilir.
Damga Vergisi
Personelin damga vergisine tabi olup olmadığı belirtilir.
Özel Đndirim
Bu saha kullanılmaz.
Đşsizlik Sigortası
Personel işsizlik sigortasına tabi ise bu sahaya “E” yazılır. Sigorta kolu kodu 1 olanlara
“E”, diğer gruplara “H” verilmelidir.
Çocuk Parası
Personelin çocuk zammından yararlanıp yararlanmayacağı belirtilir.
Özel Đndirim SĐG.Günle Orantılı
Bu saha kullanılmaz.
Açıklama 1-2
Bu 2 saha muhtelif bilgileri tutmak için kullanılabilir.
Giriş Nedeni
Đşe yeni giren personelin işe alınma nedeni bu sahada belirtilir.
Çıkış Nedeni
Đşten çıkan personelin işten çıkma nedeni bu sahada belirtilir.
Özel Kod 1-2
Bu iki saha ise personel kartlarını listelerken tasnif yapma amacıyla kullanılır.

ETA : BORDRO

91

Tabi Olduğu Sigorta Kolu Kodu
Bu sahaya personelin tabi olduğu sigorta koluna ait kod yazılır. Sigorta kolu kodu "99"
olarak belirtilen personeller Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve E-Bildirge Hazırlanması
bölümlerinde döküme dahil edilmezler. 10/2008 tarihinden önce geçerli olan sigorta kolu
kodu açıklamaları aşağıda gösterilmiştir:
SĐGORTA
KOLU KODU
------01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AÇIKLAMA
--------------------------------------------------------Tüm sigorta kol.tabi olanlar(Aylık Sigorta Prim Bildirgesi)
Sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlar
2098 sayılı kanuna tabi çalışanlar(Deniz, Basım, Azot, Şeker)
Yer altı sürekli çalışanlar
Yer altı gruplu çalışanlar
Yer üstü gruplu çalışanlar
Çırak/stajyer öğrenci olarak çalışanlar
(Bu kod kaldırılmıştır)
Topluluk sigortasına tabi olanlar
Đkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülke vatandaşları
Yüksek öğrenim kurumlarında kısmi istihdam edilen öğrenciler
Geçici 20'nci madde sandıklarında çalışanlar
Tüm sigorta kollarına tabi olup, işsizlik sigortası primi
kesilmeyenler
Libya'da çalışanlar
Anlaşmalı ülke, yabancı uyruklu
%22 oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi
olup, işsizlik sigortası primi kesilmeyenler
Görev malüllüğü aylığı alıp, %22 oranında malüllük, yaşlılık
ve ölüm sigortalarına tabi olanlar
Görev malüllüğü aylığı alıp, malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tabi çalışanlar
Đş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarına
tabi çalışanlar
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde çalışanlar

10/2008 ve daha sonraki tarihlerde geçerli olan sigorta kolu kodu açıklamaları aşağıda
gösterilmiştir:
SĐGORTA
KOLU KODU
AÇIKLAMA
------- ------------------------------------------------------------01
Hizmet akdi ile tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar
02
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar
03
04
05
06
07
3308 sayılı kanunda belirtilen aday.çırak.Çırak ve
mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler.
08
09
10
11
12
Geçici 20.Maddeye tabi olanlar(sadece işsizlik sigortası var)
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14
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18
19

20
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22
23

24
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30
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Tüm sigorta kollarına tabi olup işsizlik sigortası primi
kesilmeyenler
Libya’da çalışanlar

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan
tesis atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü
ve tutuklular
Đstisna akdine istinaden Almanya’ya götürülen Türk işçiler
Türk işverenler tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi
imzalanmamış ülkelere götürülerek çalıştırılan Türk işçileri
Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri
sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler
Harp mamülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife
malüllüğü aylığı alanlardan kısa vadeli sigorta kollarına
tabi olanlar
Harp mamülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife
malüllüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olanlar
Türkiye Đş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan
kursiyerler

4046 sayılı kanun 21.maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı
alanlar
Tüm Sigorta kollarına tabi çalışıp 60 gün fiili hizmet süresi
zammına tabi çalışanlar
Đşsizlik sigortası hariç 60 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Harp mamülleri ile 3713 ve 233 sayılı kanunlara göre vazife
malüllüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olup 60 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Tüm Sigorta kollarına tabi çalışıp 90 gün fiili hizmet süresi
zammına tabi çalışanlar
Đşsizlik sigortası hariç 90 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Harp mamülleri ile 313 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife
malüllüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olup 90 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Tüm Sigorta kollarına tabi çalışıp 180 gün fiili hizmet
süresi zammına tabi çalışanlar
Đşsizlik sigortası hariç 180 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Harp mamülleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife
malüllüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olup 180 gün fiili hizmet süresi zammına
tabi çalışanlar
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olup
Türkiye’de
çalışanlar.Birleşik
Krallıkta
ikamet
edenler
ve Đsviçre vatandaşı olanlardan uzun vadeli sigorta kolunu
tercih edenler
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40
41
42
43
44
45

Birleşik Krallıkta ikamet edenler ve Đsviçre vatandaşı
olanlardan
uzun
vadeli
sigorta
kolunun
uygulanmasını
talep etmeyenler
Kamu Đdarelerinde iş akdi askıda olanlar

Đşten Çıkış Kodu
Bu sahaya personelin işten çıkması durumunda çıkış nedeni ile ilgili kod yazılır. Đşten
çıkış kodu açıklamaları aşağıda gösterilmiştir:
ĐŞTEN ÇIKIŞ
KODU
----------01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AÇIKLAMA
---------------------------------------------------Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
Đş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi
Đş sözleşmesinin haklı nedenlerle işverence feshi
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
Malulen emeklilik nedeniyle
Ölüm
Đş kazası sonucu ölüm
Askerlik
Kadın işçinin evlenmesi
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
Toplu işçi çıkarma
Nakil
Đşyerinin kapanması
Đşin sona ermesi
Mevsim bitimi
Kampanya bitimi
Statü değişikliği
Diğer nedenler

Sendika Aidatı
Bu rakam aslında puantajla ilgili olmakla beraber aydan aya değişmediği için burada da
tanımlanmıştır. Puantaj bölümündeki sendika aidatı ile eşdeğerdedir. Sendika aidatının,
vergi ve kesintileri ne şekilde etkilediği ayrıca açıklanacaktır.
Özel Ödenek
Bu rakam da aslında puantaj bölümüne ait olmakla beraber puantaj giren operatörün bu
bilgiye ulaşmasını önlemek amacıyla buraya konulmuştur. Bu işlem şifre kullanımı ile
sağlanabilir. Buraya yazılan ödenek, brüt bir gelir olup her türlü vergi ve kesintiye tabidir.
Personel sicil kartı ön yüzünde iken SĐCĐL NO hanesine giderek kod değiştirilebilir. Bu
durumda kayıt yapılarak personelin kod değiştirmesi ve hatta bölüm değiştirmesi
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sağlanabilir. Đşten ayrılan bir personele ait sicil kartının en az yıl sonuna kadar
silinmeden saklanması gerekmektedir. Program işten ayrılmış kişileri gerekli olmayan
listelere katmaz. Özel Tanımlı Raporlarda ise bu durum seçenek kullanarak halledilebilir.
Bu ekranın son sahası da belirtildikten sonra PgDn tuşu ile 2.sayfaya geçilir.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
YENĐ KART
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
PERSONEL SĐCĐL KARTI
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SĐCĐL NO:
ADI/SOYADI:
PERSONELĐN
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
BABA ADI:
ĐL:
ĐLÇE:
ANA ADI:
DOĞUM YERĐ:
MAHALLE/KÖY:
DOĞUM TARĐHĐ:
CĐLT NO:
UYRUĞU:
AĐLE SIRA NO:
ĐŞE GĐR.TARĐHĐ:
SIRA NO:
SGK BAŞ.TARĐHĐ:
HÜV.CÜZ.NO:
DAHA ÖNCE SGK:
T.C.KĐMLĐK NO:
ĐLK SOYADI:
VER.KĐM.NO:
EŞĐ:
ÇOCUK:
ÇOCUK:
ÇOCUK:
ĐKAMET.ADRESĐ:
ĐKAMET.ADRESĐ:

DAHA ÖNCE ÇALIŞ.ĐŞYERĐ
ĐLĐ:
ÜNVANI:
ADRESĐ:
ADRESĐ:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC

Baba Adı-Ana Adı-Doğum Yeri-Doğum Tarihi-Uyruğu
Bunlar bilgi sahalarıdır. DOĞUM TARĐHĐ ön sayfadaki doğum tarihi ile aynıdır, tek farkı
buraya yazıyla da yazılabilir.
Đşe Giriş Tarihi
Bu saha ön sayfada bulunan işe giriş tarihi ile aynıdır, tek farkı buraya yazıyla da bilgi
girilebilir.
Sigorta Başlangıç Tarihi
Elemanın Sigorta başlangıç tarihi, normalde işe giriş tarihi ile aynı olmakla beraber
işyerinin SGK'ya geçişinin ileri bir tarihte olması durumunda farklı da olabilir.
Daha Önce Sigortalı mı
Bu sahaya "E" veya "H" yazılmalıdır. Đşçinin daha önce başka bir işyerinde Sigortalı olup
olmadığını belirtir.
Đlk Soyadı
Personelin soyadında değişiklik olmuş ise ilk soyadı bu sahaya yazılır.
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Nüfus Bilgileri
Nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, hane no, cilt no, sayfa no, nüfus hüviyet cüzdan no gibi
bilgilerin yer aldığı sahalardır.
Aile ve Đkamet Bilgileri
Personelin eşi, çocukları ve ikamet adresi ile ilgili bilgiler bu sahalarda tanımlanır.
Eski Đşyeri Bilgileri
Personel daha önce başka bir işyerinde çalışmış ise bu işyerine ait bilgiler bu sahalarda
tanımlanır.
Bu sayfadaki bilgiler doldurularak PgDn tuşuna basıldığında personel sicil kartının
3.sayfasına geçilir. Personel sicil kartının 3.sayfasında ise tazminatlar ve sakatlık
derecelerinin belirtileceği sahalar yer almaktadır.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
YENĐ KART
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
PERSONEL SĐCĐL KARTI
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SĐCĐL NO:
ADI/SOYADI:
TAZMĐNATLAR
TAZ.1 : [E/H]
TAZ.2 : [E/H]
TAZ.3 : [E/H]
TAZ.4 : [E/H]
TAZ.5 : [E/H]
TAZ.6 : [E/H]
NEMA ORANI:
[%]
GÖREV KODU:
SOS.GÜV.KUR.KODU:
16 YAŞINDAN KÜÇÜK:
[E/H]
BĐLGĐLER
ESKĐ HÜKÜMLÜ: [E/H]
NO
SAKAT: [E/H]
YEMEK FĐŞ TUTARI:
YEMEK FĐŞ GÜNÜ:

PERSONELĐN STATÜSÜ
DERECE:
SINIF:
ĐDARECĐLĐK SINIFI:
ĐDARECĐLĐK FARKI:
[YTL/SAAT]
SAKATLIK DERECESĐ: [1/2/3]
SĐG.PRĐM GRUBU: [1/2/3]
ĐŞVEREN SĐGORTA PRĐM ĐNDĐRĐMĐ: [E/H]
ÖZÜRLÜ SĐGORTA PRĐM ĐNDĐRĐMĐ: [ /1/2]
DĐĞER SOSYAL GÜV.KURUM.AĐT
KURUMUN ADI

[1/GÜN]

SĐCĐL/SANDIK

T.C.EMEKLĐ SANDIĞI:
BAĞ-KUR
:
DĐĞER(
) :

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC

Tazminatlar
Puantaj Đşlemleri/Ücretlendirme bölümünden ücretlendirme işleminin yapılabilmesi için
personele ait işleme katılacak tazminatlara "E" verilir. Tazminatların başlıkları ve oranları
Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ücret Cetveli/Saha Adları bölümünden tanımlanır.
Derece-Sınıf-Đdarecilik Sınıfı-Đdarecilik Farkı
Puantaj Đşlemleri/Ücretlendirme bölümünden ücretlendirme işleminin yapılabilmesi için
personele ait bilgiler yazılır. Bu sahalarla ilgili tanımlamalar yine Servis/Sabit
Tanımlar/Ücretler/Ücret Cetveli bölümünden yapılır.
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Sakatlık Derecesi
Bu sahaya kişinin sakatlık derecesi yazılmaktadır. Sakatlık indiriminden yararlanacak
kişiler için sakatlık derecesine göre 1-2-3 numaraları yazılır, indirimden yararlanmayacak
kişiler için ise bu saha boş bırakılmaktadır. Bir personelin sakatlık derecesinden
yararlanabilmesi için öncelikle programın servis bölümünde ilgili sahalara ay içinde gelir
vergisinden muaf tutulacak indirim tutarları yazılmalıdır.
Sigorta Prim Grubu
Bu saha kullanılmaz.
Nema Oranı
Bu saha kullanılmaz.
Görev Kodu-Sosyal Güvenlik Kurumları Kodu
Bu sahalar işçi bildirim listesinde kullanılır. Bu sahalara formda yer alan seçeneklere
göre 1-4 arası rakam yazılır.
16 Yaşından Küçük
Bu sahaya “E” verilmesi durumunda bu kişinin 16 yaş veya daha küçük olduğu belirtilmiş
olur. Bu durumda SERVĐS’te belirtilen Sig.taban, tavan ve asgari ücret değerlerinden 16
yaş ve daha küçükler için olanı işleme girer. Aksi takdirde personel 16 yaşından büyük
kabul edilir.
Eski Hükümlü
Bu sahaya personel hükümlü ise "E" değilse "H" yazılır.
Sakat
Bu sahaya personelin sakatlık durumu söz konusu ise "E" değilse "H" yazılır.
Yemek Fiş Tutarı
Bu sahaya 1 günlük brüt yemek fişi tutarı yazılır.
Yemek Fiş Günü
Bu sahaya ise bir ayda bulunan yemek fiş günü yazılır.
Đşveren Sigorta Prim Đndirimi
Eğer işveren bu personel için Đstihdamı teşvik yasasına uygun olarak prim matrah
indiriminden yararlanacaksa bu sahaya “E” girilir. Yoksa “H” girilir. Bu sahaya “E”
girilebilmesi için birçok parametrenin uyumlu olması gerekmektedir. Program personelin
yaşı veya emekli olup olmadığı gibi bazı parametreleri kontrol etmekle beraber birçok
parametrelerin işveren tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
Özürlü Sigorta Prim Đndirimi
Bilindiği gibi belli sayıdan fazla işçi çalıştıran işyerleri belli bir yüzdeye göre özürlü(sakat)
işçi çalıştırmak zorundadır. Özürlü personel istihdamını teşvik amacıyla işveren sigorta
matrahında kontenjan dahilindeki özürlü personel için SĐGORTA TABANI kadar,
kontenjan harici özürlü personel için SĐGORTA TABANI’nın %50’si kadar bir indirim
yapılabilecektir. Bu saha işverenin bu personel için sakatlık sigorta indiriminden
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yararlanıp yararlanmayacağını belirler. Boş bırakılırsa indirim uygulanmaz, “1” verilirse
ASGARĐ ÜCRET kadar, “2” verilirse bunun yarısı kadar matrah indirimi uygulanır.
T.C Emekli Sandığı
Bu sahaya personel Emekli Sandığı'na tabi ise ilgili kurumca verilen sicil numarası
yazılır.
Bağ-Kur
Bu sahaya personel Bağ-Kur'a tabi ise ilgili kurumca verilen sicil numarası yazılır.
Diğer(
)
Bu sahalara personel Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan başka bir sosyal güvenlik
kurumuna tabi ise bu kurumun adı ve kurumca verilen sicil numarası yazılır.
Bu sayfadaki bilgiler doldurularak PgDn tuşuna basıldığında personel sicil kartının
4.sayfasına geçilir.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
YENĐ KART
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
PERSONEL SĐCĐL KARTI
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ADI/SOYADI:
SĐCĐL NO:
SGK SĐCĐL NO
KONTROL KODU:
UYRUĞU

TC: DĐĞER:
ÜLKE ADI:

POSTA KODU:
EV TELEFON:
CEP TELEF.:

ĐSTĐHDAM DURUMU: [1:Daimi/2:Mevsimlik/
3:Geçici/4:Full-Time/
5:Part Time/6:Diğer]
DĐĞER AÇIKLAMA:
ÖĞ.DURUMU KODU:[1:Đlk/2:Orta/3:Lise/
4:Lisans/5:Okuryazar/
6:Diğer/7:Ön Lisans]
DĐĞER AÇIKLAMA:

SGK AYLIK ALIYORSA DEVAM ET.ĐSTEDĐĞĐ
SĐGORTA KOLU: [1:SGDP/2:Tüm Sig.Kol.]

PERSONELE UYG.KANUN NO:
TERÖRLE MÜCADELE.KAP.: [E/H]

ASG.GEÇĐM ĐND.UYGU.: [E/H]
DĐĞER SOS.GÜV.KURUM.AYLIK ALIYOR MU
EMEKLĐ SANDIĞI:
BAĞ-KUR:
DĐĞER:
ÇALIŞMAYAN/GEL.OL.EŞ: [E/H]
UYGULAMAYA GĐREN ÇOCUK/TORUN: [ADET]
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC

Kontrol Kodu
Bu sahaya personelin sigorta sicil numarasına ait kontrol kodu yazılır.
(Uyruğu) TC-Diğer-Ülke Adı
Bu sahalara personelin uyruğu ile ilgili bilgiler yazılır. Kartın ikinci sayfasında da uyruğu
ile ilgili bilgi belirtilmesine rağmen daha önce de bahsedildiği gibi farklı bildirgelerde farklı
döküm tarzı kullanıldığı için bu sahalardan da ilgili olanının doldurulması gerekmektedir.
Personelin uyruğu T.C. ise sadece TC sahasına "X" yazılmalı, yabancı uyruklu ise Diğer
sahasına "X" yazılmalı ve Ülke Adı sahasına da yabancı ülkenin adı yazılmalıdır.

98

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

Posta Kodu
Bu sahaya personelin ikametgah adresine ait posta kodu yazılır.
Ev-Cep Telefonu
Bu sahalara personelin telefon bilgileri yazılır.
Đstihdam Durumu-Diğer Açıklama
Đstihdam Durumu sahasına peronelin istihdam durumunu belirten 1 ila 6 arası numara
yazılır. Bu sahaya "6" (Diğer) yazılırsa ilgili istihdam durumunu belirten açıklama da
Diğer Açıklama sahasına yazılır.
Öğrenim Durumu Kodu-Diğer Açıklama
Öğrenim Durumu Kodu sahasına personelin öğrenim durumunu belirten 1 ila 6 arası
numara yazılır. Bu sahaya "6" (Diğer) yazılırsa ilgili öğrenim durumunu belirten açıklama
da Diğer Açıklama sahasına yazılır.
SGK'dan Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Devam Etmek Đstediği Sigorta Kolu
Bu sahaya Sigortalı Đşe Giriş Bildirgesi vb. bildirgelerde kullanılmak üzere devam etmek
istediği sigorta kolu yazılır.
(Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alıyor Mu) Emekli Sandığı-BağKurDiğer
Bu sahalardan ilgili olanına aylık alıyor ise Đşe Giriş Bildirgesi vb. bildirgelerde
kullanılmak üzere "X" yazılır.
Bu Personele Uygulanacak Kanun No
Bu sahaya personelin ait olduğu kanuni indirim kodu yazılır. Boş bırakılırsa "00000"
(Herhangi bir kanuna tabi değil) olarak kabul edilir. Kanun kodu açıklamaları aşağıda
gösterilmiştir:
KANUN
KODU
----00000
04325
04369
04382
04747
4747S
05084
85084
04857

AÇIKLAMA
------------------------------------------------------------Sigortalı herhangi bir kanuna tabi değil
Sigortalı olağanüstü hal kanununa tabi
Sigortalı sendika indirimi kanununa tabi
Sigortalı sakatlık indirimi kanununa tabi
Sigortalı borç erteleme indirimine tabi
Sendikalı sigortalı borç erteleme indirimine tabi
Hazine indirimi %100
Hazine indirimi %80
Sigortalı sakatlık, eski hükümlü-terör indirimi kanununa tabi

Terörle Mücadele Kapsamı
Personelin durumu eğer terörle mücadele kapsamına uyuyorsa, bu sahaya E girilir,
yoksa H girilir.
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Asgari Geçim Đndirimi Parametreleri
Bu kısımda bulunan sahalar 01/01/2008’den itibaren uygulamaya giren asgari geçim
indirimi ile ilgili parametreleri içerir. Đlk sahada ilgili personel için asgari geçim
indirimi(AGĐ) uygulanıp uygulanmayacağı belirtilir. Đkinci sahada personelin
çaışmayan/geliri olmayan eşi belirtilir. Son sahaya ise bu indirimden yararlanacak çocuk
sayısı yazılır. Eğer programın servis kısmında bulunan Aile Durumu Bildirimi kısmında
çocuklarla ilgili bilgi girilmişse çocuk sayısı hesaplamasında servis kısmındaki bilgilerden
hesaplanan çocuk sayısı kullanılır, aksi taktirde bu sahada yazılı olan bilgiler kullanılır.
Personel sicil kartında F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bastırılacak
formun belirtileceği bir ekran gelir.
┌───────────────────────────────┐
│
│
│ *F1
Sicil Kartı
│
│ F2
Sigortalı Bildirim Bel. │
│ F3
Đşe Giriş Bildirgesi
│
│ F4
Vizite Kağıdı-Personel │
│ F5
Vizite-Eş/Çocuk(Günlük) │
│ F6
Sağlık Belgesi(6 Aylık) │
│ F7
Sigortalı Hesap Fişi
│
│ F8
Đşyeri Değiştir.Formu
│
│ F9
Đşten Ayrılış Bil.(SGK) |
│ F10 Đşsizlik Prim Listesi
│
│ F11 Đşten Ayrılış Bil (TĐK) │
│
│
└──◄ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────────┘

Bu seçeneklerin her biri kendi içinde düz veya matbu form olmak üzere ikiye ayrılır.
Hangi liste için hangi dosyanın kullanılacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yazdırma
işleminde kullanılan dosyaların uzantıları düz forma baskılarda dfb veya dfj, matbu forma
baskılarda ise mfb veya mfj’dir.

Sicil Kartı
Sigortalı Bildirim Bel.
Đşe Giriş Bildirgesi
Vizite Kağıdı-Personel
Vizite-Eş/Çocuk(Günlük)
Sağlık Belgesi(6 Aylık)
Sigortalı Hesap Fişi
Đşyeri Değiştirme Formu
Đşten Ayrılış Bil (SGK)
Đşsizlik Prim Listesi
Đşten Ayrılış Bil (TĐK)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DOSYA ADI
------------"SICILKAR”
"SGKSIGB "
"SGKISGIR "
"VIZITE "
"VIZITEES "
"SAGBELGE "
"HESAPFIS "
"CIKBELGE "
“SGKISAYB”
"ISPRIML "
"TIKISAYB"

Bu çıktılarla ilgili saha kod numaraları "bordro.txt" dosyasında verilmiştir.
Döküm öncesinde çıkan son ekranda dökümün kaç nüsha olacağı belirtilir.
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BO.1.2. Eski Kart
Sistemde daha önce açılmış bir personel sicil kartına kayıtlı bilgileri görmek, yazıcıdan
bastırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKĐ KART bölümünü
kullanacaksınız.
Eski kartı, SĐCĐL NO veya ĐSĐM/SOYAD sahalarını kullanarak arayabilirsiniz. Eski karta
ulaşabilmek için, ilgili bilgilerin tamamını bilmek zorunda değilsiniz. Kısmi bilgilerle eski
kayıtlara ulaşmak için kullanılan özel karakterlerle ilgili açıklamaları ORTAK BĐLGĐLER
bölümünde bulacaksınız. F5-ARAMA tuşuyla eski kartları sırasıyla görmek ve istenen
karta ulaşmak da mümkündür.
Eski kartı ekrana çağırdıktan sonra herhangi bir haneyi değiştirip F2-KAYIT tuşuna
basarsanız, sicil kartınız yeni haliyle sisteme kaydedilmiş olacaktır.
F3-ĐPTAL tuşuna basarak sisteme daha önce kaydedilmiş bir kartı silebilirsiniz. F4YAZDIRMA tuşu ise ekranda görülen bilgilerin yazıcıdan dökümünün alınmasını sağlar.
F5-DĐĞER ĐŞLEMLER
Bu tuşa basıldığında ekrana karta ilişkin muhtelif işlemlerin listesi dörtlü bir seçenek
halinde gelir.
┌─────────────────────────────┐
│
│
│ *F1
Netten Brüte
│
│ F2
Brütten Nete
│
│ F3
Kıdem Tazminatı
│
│ F4
Đhbar Tazminatı
│
│ F5
Kart Ek Bilgiler
│
│
│
└──◄ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►────────────┘

Bu ekranda iken F1-NETTEN BRÜTE tuşuna basıldığında kartta tanımlanan aylık net
ücretin brütü hesaplanarak karttaki brüt ücret hanesine yazılır. Bu işlemin yapılabilmesi
için puantaj bilgilerinin girilmiş olması gereklidir. F2-BRÜTTEN NETE tuşuna
basıldığında ise puantaja ve kişinin sicil kartında yazılı ücret bilgilerine göre alacağı brüt
ve net gelirler hesaplanıp çerçeve içinde ekrana çıkar.
┌──────────────────────────────────┐
│
│
│ BRÜT ÜCRET:
1 000
│
│ ÜCRET ŞEKLĐ:AYLIK
│
│ BRÜT GELĐR:
1 000
│
│
NET GELĐR:
716.50
│
│
│
└──◄F1YARDIM ESC ►─────────────────┘

F3-KIDEM TAZMĐNATI tuşuna basıldığında ekrana kanunen kıdem tazminatı almaya
hak kazanmış olan personele ödenecek tazminatın hesaplandığı bir ekran gelir. Aylık
ücretin dışında tazminata esas olacak matrahın hesaplanmasında kullanılacak daha
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başka prim, ödenek vb. eklentiler de varsa bunlar ilgili sahalara doldurulur, bu durumda
program kıdem tazminatı tavanını da gözönüne alarak personele ödenecek kıdem
tazminatını hesaplar. F2-KAYIT tuşuna basıldığında bu bilgiler o personelin kartına
kaydedilmiş olup, tekrar girildiğinde ekrana aynı bilgiler gelir, iptal edilmek istenirse F3ĐPTAL tuşu kullanılır. F4-YAZDIRMA tuşu ile döküm yazıcıdan alınır. Bu işlem sırasında
kullanılacak dizayn dosyasının adı “kthesabi.dfb” olup, bu dosya ile ilgili detaylı açıklama
“bordro.txt” dosyasında verilmiştir.
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ SĐC.NO-AD/SOYAD:01 002
-MELĐHA YURTSEVER
│
│
GĐRĐŞ TARĐHĐ:16/10/2002 ÇIKIŞ TARĐHĐ:11/12/2008│
│
ÇALIŞ.SÜRE: 6/ 65 [YIL/GÜN] AYLIK ÜCRET:
172
│
│
│
│
EKLENTĐ ADI
YILLIK TUTAR
│
│
[1] PRĐMLER
│
│
[2] TAZMĐNATLAR
│
│
[3] ĐKRAMĐYELER
│
│
[4] SOSYAL YARDIM
│
│
[5] DĐĞER
│
│
│
│
KIDEM TAZMĐNATI MATRAHI: 12.57
[GÜNLÜK]
│
│
KIDEM TAZMĐNATI TAVANI: 16.29
[GÜNLÜK]
│
│
UYGULANACAK TAZ.MATRAHI: 12.57
[GÜNLÜK]
│
│
HER YIL ĐÇĐN GÜN SÜRESĐ:30 [GÜN]
│
│
KIDEM TAZMĐNATI TUTARI:
2 330
│
│
DAMGA VERGĐ ORANI: 0.48 [%]
│
│
DAMGA VERGĐ TUTARI:
11.18
│
│
ÖDENECEK KIDEM TAZMĐNATI:
2 318.91
│
│
│
└──<F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA ESC >─────────┘

F4-ĐHBAR TAZMĐNATI tuşuna basıldığında ekrana işveren tarafından görevine son
verilmiş olan personele ödenecek ihbar tazminatının hesaplandığı bir ekran gelir. F2
tuşuyla kayıt yapılır, iptal için F3 tuşu kullanılır. F4-YAZDIRMA tuşu ile döküm yazıcıdan
alınır. Bu işlem sırasında kullanılacak dizayn dosyasının adı “ithesabi.dfb” olup, bu dosya
ile ilgili detaylı açıklama “bordro.txt” dosyasında verilmiştir.
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
SĐCĐL NO:01 002
│
│
AD/SOYAD:MELĐHA YURTSEVER
│
│ GĐRĐŞ TARĐHĐ:16/10/2002
│
│ ÇIKIŞ TARĐHĐ:20/12/2008
│
│
ÇALIŞ.SÜRE: 6/ 2/ 4 [YIL/AY/GÜN]
│
│
AYLIK ÜCRET:
377 15
│
│
│
│ KANUNĐ ĐHBAR SÜRESĐ:60 [GÜN]
│
│
ÖDENEK NO:15 [1-15]
│
│
TAZMĐNAT TUTARI:
754 31
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA ESC ►────┘
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F5-KART EK BĐLGĐLER uşuna basıldığında ekrana gelen ekranda ise üzerinde çalışılan
personele ait detaylı adres, askerlik ve diğer bazı bilgiler gelir. Bu bilgiler muhtelif bildirge
ve beyannamelerde kullanılırlar

BO.2. Puantaj Đşlemleri
Bu bölümde sisteme kaydı yapılmış personelle ilgili puantaj bilgileri girilecektir. Personele
puantaj girilmesi işlemi iki türlü yapılabilir. Bunlardan birincisi, tek tek puantaj kartlarını
çağırıp işlemek(PUANTAJ KARTI), diğeri de birden fazla personele belli bir ödenek veya
çalışma süresini toplu halde işlemektir(ÇOKLU PUANTAJ). PUANTAJ ĐŞLEMLERĐ
bölümü ayrıca TOPLU NETTEN BRÜTE, ÜCRETLENDĐRME ve ÜCRET DEĞĐŞĐKLĐĞĐ
seçeneklerini içerir. Birinci seçenek hariç geri kalan tüm seçeneklerde BĐRDEN FAZLA
ŞĐRKETTE PUANTAJ ve RAPORLAMA parametresine “E” verilmesi durumunda tüm
şirketler işleme alınır.

BO.2.1. Puantaj Kartı
Bu bölüme girildiğinde sistem puantaj bilgisi girilecek personelin SĐCĐL NO'sunu veya
ĐSĐM/SOYAD'ını sorar. Şimdi belli bir personelin puantaj bilgilerinin nasıl girildiğini
inceleyelim.
Puantaj kartının çalışma sahaları normal, hafta sonu, genel tatil, izinli, yıllık izinli, hafta
tatil mesaisi, resmi tatil mesaisi, dini bayram mesaisi, diğer mesai ve normal fazla mesai
olmak üzere 10 grupta toplanabilir. Personelin ay içinde kullandığı ücretsiz izin süresi
ÜCRETSĐZ ĐZĐNLĐ hanesine, ücretli izin süresi ise YILLIK ĐZĐNLĐ hanesine yazılır. Bu
gruptaki DĐĞER MESAĐ hanesine SERVĐS bölümünde DENĐZCĐLĐK sahasına "evet"
yazılmış ise denizcilerin yurtdışında kaldıkları süre yazılır. Her 10 grup da kendi içinde
gün ve saat olmak üzere iki kısma ayrılır. Her grup için gün ve saat aynı anda verilebilir,
bunlar arasındaki dönüşüm çarpanı ve fazla mesai katsayıları SERVĐS bölümünde
belirlenir. Bu on gruptan ilk 5 tanesi normal kazanç, geri kalan 5 tanesi ise fazla mesai
kazancı adı altında toplanırlar. Bu kazançlardan elde edilen brüt gelir toplamı her türlü
vergi ve kesintiye(SERVĐS bölümünde belirtilen parametrelere uymak kaydıyla) tabidirler.
ĐKRAMĐYE sahası SERVĐS'teki seçime bağlı olarak gün veya YTL olarak verilebilir.
Đkramiye tutarından tasarrufu teşvik fonuna katkıda bulunulmaz, çünkü bu ödenek sürekli
elde edilen bir gelir değildir. Bunun aksi durumlarda ikramiye ödenek olarak verilebilir.
SĐG.GÜN hanesi, SGK raporlarına ve Sigorta primine esas olacak parametredir. Sigorta
ile ilgili tüm hesaplamalarda ve diğer birçok hesaplamada çarpan olarak devreye girer.
Normal çalışan bir kişide 30 olarak verilmelidir. Bu haneye "*" verilip enter tuşuna
basılırsa kolaylık olması açısından normal gelirlerin gün kısımları toplanır, sonuç 30'dan
büyükse 30'a indirilir ve bu sahaya yazılır. Sigorta gün olarak 30'dan büyük bir rakam
manual olarak yazılabilir.

ETA : BORDRO

103

SENDĐKA AĐDATI, elde edilen brüt gelirden sendika için kesilecek olan kısımdır. GelirDamga-Sigorta ve diğer matrahlara etkisi SERVĐS bölümündeki parametrelere bağlı
olarak değişir.
G.V.IND[1] ve [2], Gelir Vergisi matrahından mahsup edilecek özel indirimleri simgeler.
Gelir Vergi matrahında normal indirimlerin dışında(Sig.primi, tasarruf, asgari geçim
indirimi) ayrıca özel indirim yapılması gerekirse(sakatlık indirimi, göçmen indirimi vs.)
gelir vergi indirim sahaları 1 ve 2 kullanılabilir.
EKSĐK GÜN NEDENĐ [01-13], personelin ilgili ayda 30 günün altında çalışması
durumunda, çalışmadığı gün veya günlerle ilgili mazeretinin kodu yazılır. Birden fazla
mazereti içeren durumlarda ise birden fazla seçeneğine ait kod ("12") yazılacaktır. Bu
seçenekler dışında olan bir durum ortaya çıkması halinde ise diğer seçeneğine ait kod
("13") yazılır. Eksik gün nedeni ile ilgili kodlar ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir:
EKSĐK GÜN
NEDENĐ KODU
----------01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

AÇIKLAMA
-----------------------------Đstirahat
Ücretsiz izin
Disiplin cezası
Gözaltına alınma
Tutukluluk
Kısmi istihdam
Puantaj kayıtları
Grev
Lokavt
Genel hayatı etkileyen olaylar
Doğal afet
Birden fazla
Diğer

Puantaj kartının sağ bölümünde ÖDENEKLER ve KESĐNTĐLER bölümleri, SERVĐS
bölümünde tanımlanacak PRĐM, YOL, YEMEK vs. gibi ödeneklerin ve AVANS,
TELEFON vs. gibi kesintilerin girileceği bölümlerdir. Bu bölümlerdeki tanımlamalar
tamamen işletmenin gereksinimleri doğrultusunda yapılacaktır.
Ödenekler, ismi ve başlığı olmadan hesaba katılmaz. Ödenekler brüt olarak girilmelidir,
bunlarda netten brüte işlemi yapılamaz. Benzer şekilde ücretlerden yapılacak kesintiler
de kesintiler başlığı altındaki hanelere girilebilir. Bunların da vergi ve kesintileri ne şekilde
etkileyeceği SERVĐS bölümünde belirtilmiştir.
Bir personelin puantaj bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT tuşu ile bu bilgiler sisteme
kaydedilir. F2 tuşuna büyük harf(Shift) tuşu ile birlikte basılırsa yeni bir karta atlanır, F2
tuşuna Ctrl tuşu ile birlikte basılırsa dosyada bir sonraki personelin kartına geçilir, benzer
şekilde F2 tuşuna Alt tuşu ile birlikte basılırsa dosyada bir önceki personelin kartına
geçilir.
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Puantaj girişi sırasında F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak puantaj bilgileri yazıcıdan
alınabilir. Çıktı dizaynı sabit olup kullanıcı tanımlı değildir. Ayrıca puantaj girişi sırasında
personel sicil kartı bilgilerini F8-DETAY BĐLGĐ penceresi yardımıyla görebilirsiniz.

BO.2.2. Çoklu Puantaj
Bu bölümde bir grup personelin puantaj kartlarına aynı anda aynı puantaj bilgilerinin
işlenmesi olanağı getirilmiştir. Bu bölüm görüntü olarak tekli puantaja çok benzer, tek
farkı personel sicil no ve ismi bilgilerinin olmayışıdır.
Bu ekranda toplu halde kaydedilecek bilgiler ekrana girilir, aynı anda birden fazla saha
doldurulabilir. SĐG.GÜN hanesine istenirse "*" verilebilir. Bu durumda normal kazanca ait
5 tane sahanın sicil karttaki son durumları toplanır, sonuç 30'dan büyükse 30'a indirilir ve
SĐG.GÜN hanesine yazılır.
EKSĐK GÜN NEDENĐ sahasına "0" verilirse listeleme aralıklarına uyan personellerin
puantaj kartlarındaki EKSĐK GÜN NEDENĐ sahası boşaltılır.
F2-ÇOKLU PUANTAJ tuşuna bastığınız zaman karşınıza gelecek pencerede
belirleyeceğiniz değerler personelin puantaj kartlarına işlenecektir. Boş bırakılan sahalar
üzerinde işlem yapılmaz, yani kartta daha önceden bilgi varsa bu bilgiler bozulmamış
olur.
Örneğin, bordrodaki tüm çalışanların puantaj kartında yer alan SĐG.GÜN hanesine 30
yazmak istediğinizde, tek tek kendi puantaj kartlarına yazmaktansa ÇOKLU PUANTAJ
işlemini kullanmak daha uygun olur. Bu taktirde ÇOKLU PUANTAJ KARTI'nın SĐG.GÜN
hanesine 30 yazıp F2-ÇOKLU PUANTAJ tuşuna basmanız ve daha sonra tüm personel
için bu bilgiyi gireceğiniz için F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basmanız yeterlidir. Boş
bırakılan sahalar üzerinde işlem yapılmaz, yani kartta daha önceden bilgi varsa bu
bilgiler bozulmamış olur. ÇOKLU PUANTAJ işlemi puantaj bilgilerinin kartlara işlenmesi
olanağı verdiği gibi istenmeyen bilgilerin silinmesi olanağını da taşır. Puantaj kartlarında
belli bir bilginin silinmesi için ilgili haneye "0" yazarak ÇOKLU PUANTAJ işlemini
yapmanız yeterli olur.

BO.2.3. Toplu Netten Brüte
Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin Netten Brüte hesaplanması işlemi
gerçekleştirilmektedir. Daha önce de açıklandığı gibi TOPLU NETTEN BRÜTE işleminin
doğru bir şekilde gerçekleşmesi için puantaj bilgilerinin daha önce girilmiş olması
gerekmektedir. Aksi taktirde hesaplanan BRÜT ÜCRET rakamları yanlış olacaktır.
Netten brüte işlemi sadece brüt ücret hesabında kullanılır, ödeneklerde netten brüte
işlemi uygulanmaz. Netten brüte hesaplama işlemi için F2-NETTEN BRÜTE ĐŞLEMĐ tuşu
kullanılır.
Yine bu ekranda F3-YEMEK FĐŞĐ HESABI tuşu ile yemek fişi hesaplama işlemi de
yapılır. Bu işleme başlamadan önce personel sicil kartının 3.sayfasında günlük fiş tutarı
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ve bir aylık yemek fişi günü yazılmalı, Servis/Sabit Tanımlar/Vergiler/Vergi Đade
ekranında Yemek Fişi Muafiyeti, Yemek Fişi Ödenek ve Kesinti Saha No’ları
tanımlanmalıdır. Ayrıca yine Ücretler/Ödenekler ve Kesintiler ekranlarında YEMEK FĐŞĐ
sahaları tanımlanır. ÖDENEKLER ekranında Yemek Parası, Gelir Vergisi ve Damga
Vergisi sahaları “evet”, diğer sahalar “hayır”; Kesintiler ekranında sahalar “hayır”
olmalıdır. Personel sicil kartında tanımlanan günlük yemek fişi tutarını aylık brüt tutara
çevirerek ödenek ve kesinti rakamlarını ilgili personelin puantaj kartında yer alan Yemek
Parası sahasına kayıt eder. Bu sırada program brüt üzerinden Damga Vergisi ve Gelir
Vergisini keser. Yemek parası nakit olarak veriliyorsa YEMEK PARASI ÖDEME TĐPĐ
parametresine "1" yazılır, bu durumda yemek parasından sigorta kesilir. Yemek parası
fiş olarak veriliyorsa bu parametreye "2" yazılır, bu durumda ise yemek parasından
sigorta kesintisi yapılmaz.
F4-ÖDENEK NETTEN BRÜTE tuşuna basıldığı zaman listeleme aralıklarına uyan her
kart için ekranda bulunan ödenek numarasında bulunan ödenek tutarı net kabul edilerek
bu değerin brütü hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır. Đşlem istenirse birden fazla ödenek
nosu için tekrarlanabilir. Yalnız aynı ödenek nosu için yapılmadan önce değerler tekrar
net olarak değiştirilmelidir, aksi taktirde ödenek tutarı büyür.

BO.2.4. Ücretlendirme
Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ücret Cetveli
kısmında belirtilen Saha Adları, Saha Sabitleri ve Ücretler bölümlerinde bulunan
parametre ve değerlere bağlı olarak ücretlerinin hesaplanması ve bunların kartlara
işlenmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemin doğru olarak çalışabilmesi için
personel sicil kartlarının 3.sayfasında bulunan muhtelif parametrelerin de her personel
için ayrı ayrı olmak kaydıyla uygun biçimde doldurulması gerekmektedir.

BO.2.5. Ücret Değişikliği
Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin brüt veya net ücretleri toplu halde
değiştirilebilir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları gelir. Bu aralıkları
kullanarak ücret değişikliği yapılacak personeli belirleyebilirsiniz. Ekranın alt kısmında
yer alan BRÜT ÜCRET ve NET ÜCRET sahalarının yanlarında ikişer adet saha vardır.
Bunlardan birincisi(ÖNCEKĐ) değiştirilmek istenen değeri, ikincisi(SONRAKĐ) ise yeni
yazılacak değeri belirtir. Eğer ÖNCEKĐ sahalar boş bırakılırsa kıstaslara uyan tüm
kartlar, doldurulursa sadece BRÜT veya NET ÜCRETĐ bu sahada bulunan değerle aynı
olan kartlar işleme alınır. SONRAKĐ sahalardan sadece içinde değer olanlar kartlara
işlenirler.

BO.3. Raporlar
Bu bölümde personel kayıtlarınızla ilgili çeşitli dökümleri alma olanağını bulacaksınız.
Ekranın 80 kolon genişlik kısıtlaması dolayısı ile ikinci derecede bazı sütunların ekran
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dökümlerinde yer almadığını göreceksiniz, söz konusu sütunlar yazıcı dökümlerinde elde
edilecektir.
Her raporun dökümünden önce karşınıza bir listeleme aralıkları ekranı gelir. Listeleme
aralığını ekranının kullanım detayları ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir.
Raporlarda bazı çıktılar sabit olup kullanıcı tarafından değiştirilemez, bazıları ise düz
forma baskı "*.dfb" ve matbu forma baskı "*.mfb" dosyaları kullanarak belli koşullara göre
düzenlenebilir. Herhangi bir editör yardımı ile dizayn değiştirilebilir. Dizayn dosyalarında
özel sahalar kullanılırsa bu sahalar program tarafından o sahaya gelmesi gereken
değerlerle değiştirilir, "*.dfb" ve "*.mfb" dosyaları program tarafından iki yöntemle
okunmaktadır. Önce şirket datalarının olduğu alt bölümde aranır, aranan dosya burada
bulunamazsa o zaman çalışılan bölüme bakılır. Böylece herhangi bir şirket için özel
dizayn yapma olanağı sağlanmış olmakla beraber istenirse şirketler arasında ortak bir
dizayn kullanma olanağı da sürdürülmüş olur.
Özel sahalar \xxyyzz veya \xxxyyzz ile belirtilirler. Burada xxx veya xx saha numarası, yy
sahanın başlangıç karakteri, zz ise kaç karakter alınacağını gösterir, "*.dfb" ve "*.mfb"
dosyaları hakkında detay bilgi programla birlikte verilen "bordro.txt" dosyasında bulunur.

BO.3.1. Bordro Raporları
Bu bölüm ĐCMAL ve ÜCRET PUSULASI şeklinde iki Alt-Bölümden oluşmuştur. Şimdi bu
Alt-Bölümleri inceleyelim.

BO.3.1.1. Bordro Đcmali
Bu rapor, puantaj kartlarında hazırlanmış olan personelin puantaj bilgilerini verir. F2LĐSTE tuşuna basıldığında standart bordro icmal dökümü alınır. Ekrandan elde edilen
rakamlar toplu rakamlar olup, detay rakamlar için yazıcı dökümleri kullanılacaktır.
Yazıcıdan döküm almak istenildiğinde ise kullanıcıya rapor dizaynını seçme ve istenilen
bilgilerin eklenebilmesi olanağı tanınmıştır.
Döküm almadan evvel rapor dizaynlarını seçmek için F3-RAPOR DĐZAYNI tuşuna
basılır. Ekrana gelen pencereden raporda yer alması istenmeyen sahalar Ctrl+D (Ctrl
tuşu ile birlikte D tuşu) tuşlarına basılarak silinir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
BORDRO ĐCMALĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└──────┌──────────────────────────────────────────────────────┐─────┘
│
TOPLAM SAHA RAKAM │
│ SAHA KODU
SAHA BAŞLIĞI
[E/H] BOYU KATS. │
│ A2
│
│ 0
SĐCĐL NO
H
8
│
│ 1
ADI SOYADI
H
20
│
│ 2
SGK NO
H
8
│
│ 3
BRIM UCRET
E
10
│
│ 4
UCR.Ş.
H
6
│
│ 47
SĐG.GUN
E
7
│
│ 78
BRUT GELIR
E
10
│
│ 79
SĐG.MATRAH.
E
10
│
│ 84
SĐG PRIMI
E
10
│
│ 85
GELIR VER.
E
10
│
│ 93
ĐŞSĐZ.PRĐM
E
10
│
│ 86
DAM.V.
E
5
│
│ 87
YASAL KES.
E
10
│
│ 90
KES TOP.
E
10
│
└──<F1YARDIM F2KAYIT F4SAHALAR PgUp PgDn ESC >──────────────┘
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC

Burada 100 ayrı kolona kadar tanımlama yapılabilir. Bu dosyanın adı “icmal.dfb”dir. Saha
tanımlamaları F4 tuşu ile görülebilir. Bu tanımlar özel tanımlı sahalardakinden farklıdır.
Tanımların bulunduğu dosyanın adı "icmal.txt"dır. Sahalar eğer karakter özellikli ise
soldan, eğer nümerik özellikli ise sağdan verilen boyda alınır. Sahalar arasında bir
karakter boşluk bırakılır. Bu dizayn sadece yazıcıya basma esnasında kullanılır,
ekrandan alınan dökümlerde gözönüne alınmaz. Bir satırın toplam genişliğinin yazıcı
marjını aşmamasına dikkat edilmelidir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
BORDRO ĐCMALĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└──────┌─────────────────┌───────────────────────────────────────┐──┘
│
│
SAHA KODLARI
│
│ SAHA KODU
│
1-999
Belirtilen Saha.
│
│ A2
│
A1-A999 Aralık verme.
│
│ 0
SĐCĐL│
S1-S999 Satır atlama
│
│ 1
ADI S│
M
Metin yazdırma
│
│ 2
SĐG N│
│
│ 3
BRIM │
│
│ 4
UCR.Ş│
SAHA NOLARI
│
│ 47
SĐG.G│
[0] Personel Sicil No
│
│ 78
BRUT │
[1] Adı Soyadı
│
│ 79
SĐG M│
[2] Sigorta No
│
│ 84
SĐG.P│
[3] Brüt Ücret
│
│ 85
GELIR│
[4] Ücret Şekli
│
│ 93
ĐŞSĐZ│
[5] Normal gün süre
│
│ 86
DAM.V│
[6] Normal saat süre
│
│ 87
YASAL│
[7] Haf.sonu gün süre
│
│ 90
KES T│
│
└──◄F1YARDIM F2KAY└──◄<1YARDIM PgUp PgDn ESC >────────────┘
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F5DĐĞER F6KART L. F8PUAN.PgUp PgDn ESC

Bordro icmali ile ilgili bilinmesi gereken önemli husus, icmalin elde edilebilmesi için
herhangi bir ücret hesaplama işlemine gerek olmadığıdır. Đcmalin elde edilmesi için
puantaj kartlarına puantaj bilgilerinin girilmiş olması yeterlidir. Aynı ay içinde birden fazla
bordronun çıkarılması durumunda, önce ilk bordronun puantajı girilecek, ilgili bordro
icmali alınacak, daha sonra SERVĐS bölümünden KISMĐ BORDRO DEVRĐ yapılacaktır.
Bu işlemle ay boyunca saklanması gereken kümüle değerler saklanacak ve aynı ay
içindeki ikinci bordronun puantaj bilgileri girilerek ikinci bordro çıkarılabilecektir. Ay
içindeki bütün bordrolar çıkarıldıktan sonra AYLIK BORDRO DEVRĐ işlemi yapılır.

BO.3.1.2. Ücret Pusulası
Ücret pusulası esasen bordro icmali ile benzer bilgiler taşımakta, hatta daha kapsamlı
bilgilerin yer alması ile bazı işyerlerindeki uygulamaya uygun olarak her personele ücreti
ile ilgili bir pusula verilmesi olanağını getirmektedir. Ücret pusulası bordro programındaki
dizaynı üzerinde değişiklik yapılamayan tek rapordur. Standart olarak tanımlanmış rapor
dizaynında döküm alınabilmektedir.
Bu raporda listeleme aralıkları ekranında TOPLAM SAYFASI seçeneği, tüm personelin
zarfını bastıktan sonra bordronun en sonunda toplam sayfasının basılıp
basılmayacağının belirtildiği sahadır.

BO.3.2. SGK Raporları
Bu bölüm SGK'nın talep ettiği dökümleri elde etmek için kullanılacaktır.
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BO.3.2.1. Aylık Döküm
Bu bölümde her personel için ayrı ayrı olmak kaydıyla sigorta prim bilgileri
listelenmektedir. Personele ait Sicil No, Đsim/Soyad, Sigorta No, Sigorta Pozisyonu,
Çalıştığı gün, Sigorta Matrahı ve Toplam Prim gibi bilgiler ekranda veya yazıcıdan
dökülür.

BO.3.2.2. Giriş / Çıkış Bildirgeleri
Bu bölüm GĐRĐŞ BĐLDĐRĐM LĐSTESĐ, ÇIKIŞ BĐLDĐRĐM LĐSTESĐ, DĐZĐ PUSULASI ve
EKSĐK GÜN BĐLDĐRĐM LĐSTESĐ Alt-Bölümlerinden oluşur.

BO.3.2.2.1. Giriş Bildirim Listesi
Bu bölüm listeleme aralıklarında bulunan bildirim ayına bakarak o ay giriş yapan
personelin listesini verir. Yazıcı çıktısı dizaynı için "girbil.dfb" ve "girbil.mfb" dosyaları
kullanılır. Bu dizaynlarla ilgili saha kod numaraları "bordro.txt" dosyasında verilmiştir.

BO.3.2.2.2. Çıkış Bildirim Listesi
Bu bölüm listeleme aralıklarında bulunan bildirim ayına bakarak o ay çıkış yapan
personelin listesini verir. Yazıcı çıktısı dizaynı için "cikbil.dfb" ve "cikbil.mfb" dosyaları
kullanılır. Bu dizaynlarla ilgili saha kod numaraları "bordro.txt" dosyasında verilmiştir.

BO.3.2.2.3. Dizi Puzulası
Bir iş yerinde bir ay içinde 2 veya daha fazla kişinin SGK'lı olarak işe başlaması
durumunda SGK kurumuna verilen işe giriş belgeleri dizi pusulasının alındığı rapordur.
Bu rapor kullanıcı tanımlı olarak hazırlanabilir. Kullanılan dizayn için "dizipus.dfb" ve
"dizipus.mfb" dosyaları kullanılır. Çıkan liste SGK noya göre sıralanmış halde ve işe ilk
defa veya tekrar girenler için tasnif edilmiş olarak basılır.

BO.3.2.2.4. Eksik Gün Bildirim Listesi
Ay içinde 30 günden az çalışan personellerin SGK’ya bildiriminin yapılabilmesi için
gerekli dökümün alındığı rapordur. Bu rapor kullanıcı tanımlı olarak hazırlanabilir.
Kullanılan dizayn için "SGKEKGUN.dfb" ve " SGKEKGUN.mfb" dosyaları kullanılır.
Çıkan liste SGK noya göre sıralanmış halde basılır.
EKSĐK GÜN KONTROLÜ parametresinin [E] olması durumunda, ay içinde eksik gün
çalışan personellerden, puantaj kartında EKSĐK GÜN NEDENĐ belirtilmemiş kişiler
döküme dahil edilmez, [H] olması durumunda edilir.
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AYLIK GÜN SAYISI parametresine, eksik gün kontrolünde baz alınacak ay içindeki gün
sayısı belirtilir. Ay içindeki toplam Sig.günü, belirtilen gün sayısından az olan kişiler
döküme dahil edilir.
ĐŞYERĐ SAHĐBĐ parametresinin "1" olması durumunda yazıcıya dökümde,
Đşverenin/Aracının veya Sig.Dev.Alanın Adı Soyadı/Ünvanı ve Đşyeri Adresi bölümlerine,
PRĐM BELGESĐ PARAMETRELERĐ ekranının 1. sayfasındaki ĐŞVERENE ait bilgiler
basılır. "2" olması durumunda ise ARACIYA/SĐGORTALIYI DEVĐR ALANA ait bilgiler
basılır.

BO.3.2.3. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
01/05/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinin
20'nci maddesine istinaden daha önce sigortalılarla ilgili olarak işverenlerce düzenlenen
"Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi", "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu" ve "Dört
Aylık Sigorta Primleri Bordrosu" belgeleri yerine, bilgilerin tek belge olarak yer aldığı
"Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" düzenlenecektir.
(Đşyerinde 7'den fazla sigortalı çalıştıran işverenlerce bu belgenin E-BĐLDĐRGE
HAZIRLAMA bölümünden XML dosyası oluşturularak SGK kurumunca belirtilen şekilde
internet ortamından ilgili kuruma transfer edilmesi gerekmektedir.)
Bu bölümde tamamen SGK kurumunca ön görülen yeni düzenlemeye uygun olarak Aylık
Prim ve Hizmet Belgesini teşkil edecek belge türü(sigorta kodu) ve kanun no gruplarına
göre PRĐME ESAS KAZANÇLAR TOPLAMI, sigorta kollarına göre PRĐM TUTARLARI ve
personel bilgileri ayrıntılı bir şekilde ekran veya yazıcıdan elde edilmektedir.
Kanunen belge türü(sigorta kodu) ve kanun numarası farklı olan personeller için farklı
belgeler düzenlenmesi gerektiğinden TABĐ OL.SĐG.KODU ve KANUN NO
parametrelerine döküme çıkması istenen personellere ait belge türü (sigorta kodu) ve
kanun numaraları yazılır.
SĐG.TABAN ALTI parametresinin [E] olması durumunda,ay içindeki Sigortaya tabi
kazançlar toplamı Sigorta tabanının altında kalan kişiler döküme dahil edilir, [H] olması
durumunda edilmez.DĐĞERLERĐ parametresinin [E] olması durumunda ise,yukarıdakinin
aksine kazançları tabana eşit veya tabanın üzerinde olan kişiler döküme dahil edilir,[H]
olması durumunda edilmez. SĐG.Tabanının altındaki kişilerle üstündeki diğer kişiler ayrı
ayrı döküm alındığında, tabanın altındaki kişiler için SĐG.TABAN ALTI parametresi [E],
DĐĞERLERĐ parametresi [H] olmalı, tabanın üstündeki diğer kişiler için ise SĐG.TABAN
ALTI parametresi [H], DĐĞERLERĐ parametresi [E] olmalıdır.
SĐG.GÜN OLMAYANLAR parametresinin "1" olması durumunda puantaj kartında
SĐG.GÜN sahası boş olan personeller SĐG.TABAN ALTI grubu ile birlikte döküme çıkar.
"2" olması durumunda ise DĐĞERLERĐ grubu ile birlikte döküme çıkar.
SĐG.GÜN/KAZANÇ OLMAYANLAR parametresinin "H" olması durumunda sig.gün ve
kazancın 0 olması durumunda personel döküme dahil edilmez, “E” olması durumunda bu
kontrol yapılmaz personel bilgileri döküme çıkar.
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BĐLDĐRGE TÜRÜ parametresinin "1:NORMAL" olması durumunda işveren sigorta
teşvikinden yararlanmayan veya teşvikten yararlanmasına rağmen ücretli izin kullanmış
olan personel döküme dahil edilir, ikinci durumda döküme sadece ücretli izne ait gün ve
matrah tutarları çıkar. Eğer bu parametre “2:4447” ise döküme sadece 4447 sayılı
işveren sigorta teşvik kanununa uygun personel dahil edilir. Bu parametrenin “3:5510”
olması durumunda ise döküme sadece 05510 no’lu kanuna uygun (%5’lik işveren sigorta
prim indirimi) personel dahil edilir.
Brüt ücreti Sig.Tabanının altında olan personeller ile üstünde olan diğer personellerin
ayrı ayrı dökülmesi gerekmektedir. Brüt ücreti Sig.tabanının altında olan personellere ait
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ön yüzüne sigortalı bilgilerini bozmayacak biçimde
"Sigortalıların günlük prime esas kazançları 18.32 liradır" şeklinde kaşe basılacaktır.
(18.32 YTL 2008 yılı Mayıs ve Haziran ayları için geçerlidir.)
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ekran dizaynı sabittir, yazıcı çıktıları
"SKGAPHIZ.DFB" ve " SKGAPHIZ.MFB " dosyaları kullanılarak değiştirilebilir.

ise

BO.3.2.4. E-Bildirge Hazırlama
01/05/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinin
20'nci maddesine istinaden daha önce sigortalılarla ilgili olarak işverenlerce düzenlenen
"Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi", "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu" ve "Dört
Aylık Sigorta Primleri Bordrosu" belgeleri yerine, bilgilerin tek belge olarak yer aldığı
"Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" düzenlenecektir.
Đşyerinde 7'den fazla sigortalı çalıştıran işverenlerce bu belgenin XML dosyası
oluşturularak SGK kurumunca belirtilen şekilde internet ortamından ilgili kuruma transfer
edilmesi gerekmektedir. (Đşyerinde 7 ve daha az sigortalı çalıştıran işverenler de isteğe
bağlı olarak bilgilerini internet ortamından gönderebilmektedir.)
Bu bölümde tamamen SGK kurumunca ön görülen yeni düzenlemeye uygun olarak Aylık
Prim ve Hizmet Belgesini teşkil eden bilgiler XML dosyası olarak oluşturulmaktadır.
Belgenin kağıda dökülerek SGK kurumuna verilmesinden farklı olarak belge türü(sigorta
kodu) ve kanun numarası farklı olan personeller için tek bir XML dosyası
oluşturulduğundan TABĐ OL.SĐG.KODU ve KANUN NO parametreleri normalde boş
bırakılmalıdır. Ancak belge türü(sigorta kodu) ve kanun numarasına göre farklı XML
dosyası oluşturulmak istenirse personellere ait belge türü (sigorta kodu) ve kanun
numaraları yazılmalıdır.
SĐG.TABAN ALTI parametresinin [E] olması durumunda,ay içindeki SGK'ya tabi
kazançlar toplamı SĐG.tabanının altında kalan kişiler dosyaya dahil edilir, [H] olması
durumunda edilmez. DĐĞERLERĐ parametresinin [E] olması durumunda ise,
yukarıdakinin aksine kazançları tabana eşit veya tabanın üzerinde olan kişiler dosyaya
dahil edilir, [H] olması durumunda edilmez. Sig.Tabanının altındaki kişilerle üstündeki
diğer kişiler için ayrı dosya oluşturulduğunda, tabanın altındaki kişiler için SĐG.TABAN
ALTI parametresi [E], DĐĞERLERĐ parametresi [H] olmalı, tabanın üstündeki diğer kişiler
için ise Sig.TABAN ALTI parametresi [H], DĐĞERLERĐ parametresi [E] olmalıdır.
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SĐG.GÜN OLMAYANLAR parametresinin "1" olması durumunda puantaj kartında
SĐG.GÜN sahası boş olan personeller SĐG TABAN ALTI grubu ile birlikte dosyaya
aktarılır. "2" olması durumunda ise DĐĞERLERĐ grubu ile birlikte dosyaya aktarılır.
SĐG.GÜN/KAZANÇ OLMAYANLAR parametresinin "H" olması durumunda sig.gün ve
kazancın 0 olması durumunda personel döküme dahil edilmez, “E” olması durumunda bu
kontrol yapılmaz personel bilgileri döküme çıkar.
BĐLDĐRGE TÜRÜ parametresinin "1:NORMAL" olması durumunda tüm personel
beyannameye katılır, eğer bu parametre “2:4447” olursa sadece işveren sigorta prim
teşvikine uygun personel beyannameye katılır.
Brüt ücreti Sig.Tabanının altında olan personeller ile üstünde olan diğer personellere ait
dosyaların internet üzerinden ayrı ayrı transfer edilmesi gerekmektedir. ("sgk.gov.tr"
internet adresindeki ilgili bölümden XML dosyaları transfer edilirken, Sig.Tabanının
altındaki personellere ait XML dosyası transferinde ilgili ekranda bulunan 5073 SAYILI
KANUNA TABĐ kutucuğu işaretlenmeli, Sig.Tabanının üstündeki personellere ait XML
dosyası transferinde ise bu kutucuk boş bırakılmalıdır.) Böyle bir durum söz konusu ise 2
farklı yol izlenebilir. Birinci seçenekte Sig.Tabanının altındaki personellere ait XML
dosyası oluşturulup internet üzerinden transfer işlemi tamamlandıktan sonra
Sig.Tabanının üstündeki personellere ait XML dosyası oluşturulup bu dosyanın da
internet üzerinden transferi gerçekleştirilir. Bu durumda oluşturulan XML dosyalarının adı
önemli değildir, aynı isimle oluşturulabilir. Fakat XML dosyalarının bilgisayarda yedekleri
saklanmak istenirse sadece son transfer edilen XML dosyası mevcut olduğundan ilk
dosya saklanamayacaktır. Đkinci seçenekte ise Sig.Tabanının altındaki ve üstündeki
personeller için farklı isimlerle XML dosyaları oluşturulduktan sonra bu dosyaların
internet üzerinden transfer işlemi gerçekleştirilir.
F2-XML HAZIRLAMA tuşu ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler XML dosyası
olarak oluşturulur. F2 tuşuna basıldığında ekrana gelen mesaja "Evet" denildikten sonra
bir pencere içerisinde XML dosyasının adı ve oluşturulacağı bölüm sorulur. Dosya ismi
bölümüne Servis/Sabit Tanımlar/Đşyeri Parametreleri/Prim Belgesi Parametreleri
bölümünün 2. sayfasındaki E-BĐLDĐRGE DOSYA ADI sahasında belirtilen dosya adı
XML uzantılı şekilde ön değer olarak gelir. Dosya adı veya oluşturulacağı bölüm istenirse
değiştirildikten sonra ENTER tuşuna basılarak XML dosyası oluşturulur. (Dosya adı
verilirken ".xml" uzantısı hariç en fazla 8 karakter uzunluğunda bir isim verilmelidir.
Örnek: e-bil.xml, bildirge.xml, c:\eta7\demo\e-bil.xml vb.)
F3-TXT HAZIRLAMA tuşu ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ait bilgiler TEXT dosyası
olarak oluşturulur. F3 tuşuna basıldığında ekrana gelen mesaja "Evet" denildikten sonra
bir pencere içerisinde TXT dosyasının adı ve oluşturulacağı bölüm sorulur. Dosya ismi
bölümüne Servis/Sabit Tanımlar/Đşyeri Parametreleri/Prim Belgesi Parametreleri
bölümünün 2. sayfasındaki E-BĐLDĐRGE DOSYA ADI sahasında belirtilen dosya adı TXT
uzantılı şekilde ön değer olarak gelir. Dosya adı veya oluşturulacağı bölüm istenirse
değiştirildikten sonra ENTER tuşuna basılarak TXT dosyası oluşturulur. (Dosya adı
verilirken ".txt" uzantısı hariç en fazla 8 karakter uzunluğunda bir isim verilmelidir.
Örnek: e-bil.txt, bildirge.txt, c:\eta7\demo\e-bil.txt vb.)
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Oluşturulan TXT uzantılı dosya vasıtası ile "sgk.gov.tr" internet adresinden temin
edilebilen E-Bildirge hazırlama ile ilgili Excel dosyası üzerine veriler yüklenebilir. Bu
işlem için Excel dosyası açıldıktan sonra Yüklenecek Text Dosya Adını Giriniz bölümüne
ilgili Text dosyanın oluşturulduğu bölüm ve dosya adı belirtildikten sonra TEXT DOSYA
YÜKLE butonuna basılır.
UYARI:XML ve TXT dosyası oluşturulurken belirtilen bölümde aynı isimli dosya varsa
bu dosya silinerek üzerine yeni dosya oluşturulur. Her dosya oluşturma işleminde aynı
dosya ismi veriliyorsa ve eski dosyaların yedeklerinin saklanması isteniyorsa dosya
oluşturma işleminden önce eski dosyaların farklı bir bölüme/ortama yedeklerinin alınması
gerekmektedir.
Oluşturulan XML dosyasının internet üzerinden SGK kurumuna gönderilmesi hakkında
yardımcı bilgiler için BO.6. EK BĐLGĐLER bölümünde bulunan BO.6.7. kısmına bakınız.

BO.3.3. Diğer Raporlar
Bu bölümden aylık sicil bilgileri listesini, kıdem ve ihbar tazminatı raporları ile yıllık izin
raporunu alabilirsiniz.

BO.3.3.1. Sicil Bilgileri Listesi
Bu liste sisteme tanıtılmış olan personelin SĐGORTA NO, VERGĐ KARNE NO, BĐRĐM
ÜCRET gibi sicil bilgilerinin dökümünü verir. Ekranın sağ tarafında yer alan kısaltmaların
anlamları ise sırasıyla şöyledir.
C
I Cinsiyeti
N

M
E
D

Medeni Durumu

C
SP
S 6 YAŞ ÜSTÜ ÇOC. IO
2
GZ

C
S 0-6 Yaş Çocuk sayısı
1

Sigorta Pozisyonu

U
C
R

Ücreti

A
G Asgari Geçim Đndirimi
I

BO.3.3.2. Kıdem Tazminatı Raporu
Bu rapor listeleme aralıkları yardımıyla kıdem tazminatı alan personeli listeler. Listeye
eklenmek veya listeden çıkarılmak istenen sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu
kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana gelen pencereden listede yer alması istenmeyen
sahaların karşısına “0” rakamı yazılır.
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BU AY ÇIKANLAR sahasına “E” verilirse listeye çalışılan ayda kıdem tazminatı alarak
işten ayrılan personelin listesi gelir. ÖNCEDEN ÇIKANLAR sahasına “H” verilirse listede
çalışılan aydan önce kıdem tazminatı alarak işten çıkan personel yer almaz.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.3.3. Đhbar Tazminatı Raporu
Bu bölümde listeleme aralıkları yardımıyla ihbar tazminatı alan personel listelenir. Listeye
eklenmek veya listeden çıkarılmak istenen sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu
kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana gelen pencereden listede yer alması istenmeyen
sahaların karşısına “0” rakamı yazılır.
BU AY ÇIKANLAR sahasına “E” verilirse listeye çalışılan ayda ihbar tazminatı alarak
işten ayrılan personelin listesi gelir. ÖNCEDEN ÇIKANLAR sahasına “H” verilirse listede
çalışılan aydan önce ihbar tazminatı alarak işten çıkan personel yer almaz.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.3.4. Yıllık Đzin Raporu
Bu bölümde listeleme aralıkları yardımıyla son bir yıl içinde(çalışılan ayla beraber 13 ay)
kullanılan yıllık izin gün sayıları listelenir. Listeye eklenmek veya listeden çıkarılmak
istenen sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. En sonda bulunan TOPLAM
sahası ekrana çıkan değerlerden bağımsız olarak toplam yıllık izin gün sayısını verir.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.4. Özel Tanımlı Raporlar
ETA:BORDRO program modülü, değişik işletmelerin farklı ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak hazırlanmış olup, sadece personel bordrosu ve vergi iadesi modüllerini
değil, aynı zamanda çeşitli amaçlara hizmet eden raporları da içermektedir. Đşte bu
raporlar, işletmenin ihtiyaçlarına göre, ÖZEL TANIMLI RAPORLAR bölümünde
tanımlanır ve elde edilir. Bu kısımda ÖZEL TANIMLI RAPORLAR genel olarak
açıklanacak, ayrıntılı bir örnek ise bu kitapçığın sonunda verilecektir.

BO.3.4.1. Özel Rapor Tanımı
Bu bölümde yeni bir rapor tanımlayacağınız gibi daha önce tanımlamış olduğunuz rapor
üzerinde düzeltme de yapabilirsiniz.
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BO.3.4.1.1. Yeni Tanım
Rapor tanımı 2 sayfadan oluşur. Đlk sayfada raporun tamamını etkileyen parametreler
bulunur. 2.Sayfada ise her personel için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. Her yeni
personel geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
ÖZEL TANIMLI RAPORLAR
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
RAPOR DOSYA ĐSMĐ:
RAPOR BAŞLIĞI:
SAYFA BOYU:
YAZICI ESC.SEQ.:
SADECE TOPLAM:
BÖLÜM ARA TOP.:
ŞĐRKET BĐLGĐLERĐ:
SIRALAMA SAHASI:
KONUT FONU KONT.:
TAS.FONU KONT.:
ÇALIŞMA KONTROLÜ:
PUANTAJ KONTROLÜ:
RAKAM TĐPĐ:
BAŞLIK BASILACAK:
NET ÖDENEN KONT.:

[E/H]
[E/H]
[E/H]
[S/I/U/B/N/M/P/O]
[E/H]
[E/H]
[0/1/2]
[E/H]
[0-10]
[E/H]
[0/+/-]

BĐTĐŞ DOSYASI:
SAYFA/ARA TOPLAM:
ŞĐRKETLER TOP.:
RAKAM KATSAYISI:
KIDEM TAZ.ALANLAR:
ĐHBAR TAZ.ALANLAR:
HER BÖL.SAYFA BAŞI:
HER ŞĐR.SAYFA BAŞI:

[ /S/A]
[E/H]
[1/2/3]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4SAHALAR PgUp PgDn ESC

Rapor dosyasındaki sahaların nasıl tanımlanacağını tek tek inceleyelim.
Rapor Dosya Đsmi
Bu saha dosyanın ismini belirler. Dosya uzantısı olarak ".fmt" kullanılır.
Rapor Başlığı
Bu saha raporun başlığını verir. Toplam 30 karakter genişliğindedir. Rapor başlığı olarak
dosya tarzında uzun bir metin verilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli parantezler
içinde yazılır. Örnek: "[tasarruf.txt]" Bu durumda "tasarruf.txt" dosyası data dosyalarının
olduğu bölümde bulunmalıdır.
Sayfa Boyu
Saha ismi yanıltıcı olmakla beraber kaç personelde bir sayfa başı yapılacağını belirler.
Yani kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç kişi çıkacağını belirleyip
buraya yazmak zorundadır. Bu saha boş bırakılırsa sayfa başı yapılmaz.
Yazıcı Escape Sequence
Yazıcıdan çıktı alınırken yazı modunu düzenlemek için yollanması gereken karakterlerin
ondalık karşılıklarının yazıldığı sahadır. Örneğin, bu haneye 15 yazdığımızda, yazıcıdan
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alınacak rapordaki harf ve rakamlar arasındaki boşluk azalacak, 18 yazdığımızda ise
genişleyecektir.
Sadece Toplam
Bu sahaya "E" denirse liste alınmaz , sadece en son toplam satırı çıkar.
Bölüm Ara Toplam
Bu sahaya "E" denirse sıralama yapılmadan liste alındığı zaman bölüm değiştikçe ara
toplam alınması sağlanır.
Şirket Bilgileri
Bu sahaya "E" denilirse her sayfanın başına sabit bir formda çalışılan şirketle ünvan,
adres, SGK no gibi bilgilerin gelmesi sağlanır.
Sıralama Sahası
Bu saha listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Buraya yazılacak
karaktere göre sıralama aşağıda belirtilen değerlere göre yapılır. Sıralama yapılırsa ara
toplam alınmaz.
S:
I:
U:
B:
N:
M:
P:
O:

Sigorta Sicil No
Đsim
Birim Ücret
Toplam Brüt gelir
Net ücret
Đşverene maliyet
Sigorta Pozisyonu+Sigorta No
Bölüm Kodu hariç Sicil No

Konut Fonu Kontrolü
Bu saha kullanılmaz.
Tasarruf Fonu Kontrolü
Bu saha kullanılmaz.
Çalışma Kontrolü
Bu sahaya yazılan değer personelin çalışma durumuna göre listeye alınıp alınmamasını
sağlar.
0: Herkes
1: Sadece bu ay çalışanlar
2: Son dört aylık dönem içinde çalışanlar

Puantaj Kontrolü
Bu kontrole "E" denirse sadece puantaj girilen personel listelenir.
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Rakam Tipi
Bu sahaya yazılan parametre listede çıkan tutarların yazılma şeklini belirler.
0: xxxxxxxxx formunda
1: xxx xxx xxx formunda
2: xxx,xxx,xxx formunda
3/4/5/6/7/8/9/10: Banka sistemleri için özel format

Detaylı bilgi için BO.6. EK BĐLGĐLER bölümünde bulunan BO.6.5. kısmına bakınız.
Başlık Basılacak
Bu sahaya "E" denirse listenin en başına saha başlıkları bir sıra halinde basılır.
Net Ödenen Kontrolü
Bu sahaya yazılan parametre personelin eline geçen ücret durumuna göre listeyi belirler.
0: Tüm personel
+: Ücreti pozitif olanlar
-: Ücreti negatif olanlar

Bitiş Dosyası
Bu saha yazılan dosya içinde bulunan bilgiler aynen başlık dosyasında olduğu gibi
listenin sonuna basılır. Dosya ismi köşeli parantez içinde yazılmalıdır. Bu sahada yazılı
olan bilginin en sonuna “T-“ ibaresi yazılırsa raporun en altında bulunan ve toplamları
veren satırdan önce bir satır boşluk bırakılmaz.
Sayfa/Ara Toplam
Bu sahaya S(sayfa toplamı) yazılırsa her sayfa sonunda sayfa toplamı alınır, en sonda
genel toplam bulunmaz. A(ara toplam) yazılırsa her sayfa bitiminde o ana kadar olan
toplamı veren ara toplam yazılır, en sonda yazılan toplam genel toplamı verir. "S" veya
"A" haricinde bir şey yazılırsa sayfa sonu toplamı alınmaz. Sayfa toplamı alındığı
durumlarda ise bölüm ara toplamı alınamaz.
Şirketler Toplamı
Evet yazılırsa birden fazla şirketin dip toplamlarını verir.
Rakam Katsayısı
Bu katsayı tutar formundaki sahalarından 3 veya 6 sıfır atılmasına yarar. 2 verilmesi
durumunda değer 1’e 3 verilmesi durumunda ise tutar 1 00’a bölünür, çıkan sonuç
küsuratlı ise yuvarlama yapılır. Rapor sonunda bulunan toplamlarda yuvarlanmış
değerlerin toplamları yer aldığından toplamda hassasiyet gereken raporlarda bu katsayı
1 olmalıdır. Katsayı boş bırakılırsa 1 kabul edilir. Rakamlardan 3/6 sıfır atılarak ücret
bordrosu düzenlenmesi durumunda bordronun sağ üst köşesine BĐR/BĐN YTL ibaresi
yazılmalıdır.
Kıdem Tazminatı Alanlar
Bu sahaya “E” verildiğinde sadece kıdem tazminatı alanlar listeye dahil edilir, “H”
denildiğinde kıdem tazminatı alanlar listeye dahil edilmez, boş bırakıldığında tüm kartlar
işleme girer.
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Đhbar Tazminatı Alanlar
Bu sahaya “E” verildiğinde sadece ihbar tazminatı alanlar listeye dahil edilir, “H”
denildiğinde ihbar tazminatı alanlar listeye dahil edilmez, boş bırakıldığında tüm kartlar
işleme girer.
Her Bölüm Sayfa Başı
Bu sahaya “E” verildiğinde bölüm değiştikçe sayfa başı yapılır.
Her Şirket Sayfa Başı
Bu sahaya “E” verildiğinde çoklu şirket içeren listelerde her şirket bitiminde sayfa başı
yapılır.
ARKA SAYFA BĐLGĐLERĐ
Tanım dosyasının arka yüzünde kolonlar halinde toplam 360 satıra kadar sahalar
bulunur. Her sıra listede bir kolonu gösterir.
Saha Kodu
Buraya 1 ile 999 arasında bir sayı veya özel anlamı olan karakterler konur. Her sayı
bordroda bir değere karşılık gelir. Sayıların bordroda neye karşılık geldikleri F4-SAHA
KODLARI tuşu ile görülebilir. Annn nnn sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satır başını, "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 personel için basılır.
Toplam
Listenin sonunda bu kolon için toplam alınıp alınmayacağını gösterir.
Saha Boyu
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Sayısal sahalarda
sağdan, alfa sayısal sahalarda ise soldan alınır.
Rakam Katsayısı
Bu katsayı ön sayfada açıklanan aynı adlı sahanın kolonlara uyarlanmış şeklidir., bu
saha boş bırakılırsa ön sayfadaki katsayı kullanılır, 1-2-3 değerlerinden herhangi birisi
yazılırsa bu rakam katsayı olarak kullanılır.
Tüm bunların daha iyi anlaşılabilmesi için kitapçığın sonundaki örneğe bakınız.

BO.3.4.1.2. Eski Tanım
Özel Raporlar bölümünden F3-ESKĐ TANIM tuşuyla dallanacağınız bu bölümde, daha
önce tanımladığınız rapor dosyasının ismini vererek, bu rapor üzerinde çeşitli
düzeltmeler yapabilirsiniz.
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BO.3.4.2. Özel Rapor Dökümü
Özel rapor dökümünü alabilmeniz için daha önce ÖZEL RAPOR TANIMI bölümünde
raporu tanımlamalı ve bu bölümde verilen rapor dosyası ismini girmelisiniz. F6-DOSYA
LĐSTESĐ tuşuna basarak ekrana çıkan pencereden ışıklı imleci istediğiniz dosyanın
üzerine getirerek enter tuşu ile ekrana kopyalayabilirsiniz. Böylelikle karşınıza çıkan
menüden, çeşitli listeleme aralıklarına göre, F2-LĐSTE seçeneğini seçerek dökümü
ekrandan alabileceğiniz gibi F4-YAZDIRMA seçeneğini ile yazıcıdan da alabilirsiniz.
Gerek ekrana ve gerekse yazıcıya döküm alınırken ekran ve yazıcı marjlarının
aşılmaması rapor tanımı esnasında dikkat edilmesi gereken bir konudur.
SĐG.TABAN ALTI parametresinin [E] olması durumunda,ay içindeki Sigortaya tabi
kazançlar toplamı Sig.tabanının altında kalan kişiler döküme dahil edilir,[H] olması
durumunda
edilmez.
DĐĞERLERĐ
parametresinin
[E]
olması
durumunda
ise,yukarıdakinin aksine kazançları tabana eşit veya tabanın üzerinde olan kişiler
döküme dahil edilir,[H] olması durumunda edilmez.Bu iki parametre istenirse aynı anda
kullanılabilir.
SĐG.GÜN OLMAYANLAR parametresinin "1" olması durumunda puantaj kartında
SĐG.GÜN sahası boş olan personeller SĐG.TABAN ALTI grubu ile birlikte döküme çıkar.
"2" olması durumunda ise DĐĞERLERĐ grubu ile birlikte döküme çıkar.

BO.3.5. Tik Raporları
Bu bölümde Türkiye Đş Kurumu Tarafından istenen çeşitli evrak ve dökümanlara hazırlık
raporları yer alır.

BO.3.5.1. Aylık Đşgücü Çizelgesi
Bu döküm işyerine geçen aydan devreden, bu ay giren, bu ay çıkan ve sonraki aya
devreden personel sayılarını KADIN-ERKEK ve işgücü türüne göre gruplanmış olarak
verir. Ayrıca kısmı zamanlı çalışanların toplam çalışma saatleri ve YERALTI/SUALTI’nda
çalışanların sayılarını da verir. Rapor yazıcıdan alınırken servis/dizayn dosya adları
kısmında belirtilen dosya adları kullanılarak dfb veya mfb tarzında dizaynlı olarak
alınabilir. Bu rapor alınırken dikkate alınması gereken hususlar aşağıdadır.
Sicil Kartında Özürlü(Sakat), Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Kapsamında işe
alınanlar sahalarından herhangi bir tanesine işaret konulmuşsa personel ilgili gruba
alınır. Eğer bu sahalardan birden fazlası işaretlenmişse program herhangi birini doğru
kabul eder. Bu sahaların her üçü de işaretli değilse karttaki Đstihdam Durumu sahasına
bakılır. Bu sahada 2:Mevsimlik veya 3:Geçici belirtilmişse bildirgede Belirli Zamanlı
satırına yazılır, 5:Part Time belirtilmişse Kısmi Zamanlı satırına yazılır, geri kalan tüm
seçenekler veya boş Belirsiz Süreli satırına yazılır.
Kadın- Erkek ayrımı sicil kartı ilk sayfada bulunan Cinsiyet bilgisine göre yapılır.
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Kısmi zamanlı iş sözleşmesine göre çalışanların çalışma saatleri toplamı bilgisi, sicil
kartında Đstihdam Durumu sahasında 5:Part Time yazılı olan personelin puantaj
kartlarındaki günlerin ve saatlerin 1 günde saat parametreleri kullanılarak yapılan
dönüşüm sonucu bulunan değerlerin toplamıyla oluşur.
Bir kişinin YERALTI veya SUALTI’nda çalışıp çalışmadığı sicil kartı son sayfada bulunan
Đstihdam Durumu Diğer Açıklaması sahasında yazılı ibareye göre belirlenir. Bu sahaya
büyük harflerle ve bitişik olarak YERALTI veya SUALTI yazılmışsa bu kişi Özürlü
statüsünde olmamak kaydıyla bu şekilde çalışmakta sayılır.

BO.3.5.2. Đşe Alınanlar Çizelgesi
Bu bölümde listeleme aralıkları yardımıyla çalışılan(ekranda belirtilen) ay işe giren
personel listelenir. Listeye eklenmek veya listeden çıkarılmak istenen sahalar varsa F3SAHA BOYLARI tuşu kullanılır.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.5.3. Đşten Çıkartılanlar Çizelgesi
Bu bölümde listeleme aralıkları yardımıyla çalışılan(ekranda belirtilen) ay işten
çıkan(çıkartılan) personel listelenir. Listeye eklenmek veya listeden çıkarılmak istenen
sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.5.4. Giren / Çıkan Raporu (Excel Bağlantısı)
Bu bölümde listeleme aralıkları yardımıyla çalışılan(ekranda belirtilen) ay işe giren ve
işten çıkan(çıkartılan) personel belli bir formatta listelenir. Listeye eklenmek veya listeden
çıkarılmak istenen sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.
Bu raporda ayrıca F5-EXCEL tuşu kullanılarak, veriler Türkiye Đş Kurumu internet
sitesine doğrudan atılacak şekilde bir excel dosyasına atılabilir.
Eğer programa girişte BĐRDEN FAZLA ŞĐRKETTE PUANTAJ VE RAPORLAMA
parametresi işaretlenmişse excel dosyası belirtilen tüm şirketler için ayrı ayrı olmak
kaydıyla toplu halde oluşturulurlar.

BO.3.6. Asgari Geçim Đndirimi Raporları
Bu bölümde Asgari geçim indirimi ile ilgili rapor ve dökümler yer alır.
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BO.3.6.1. Aylık Asgari Geçim Đndirimi Raporu
Bu dökümde ilgili personele uygulanan ve sadece bu bordroya ait AGĐ değerleri listelenir.
Döküme çıkması istenen sahalar F3-SAHA BOYLARI tuşu ile belirlenir. F2-LĐSTE tuşu
ile ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır. Raporda bulunan AGĐ
bilgilerinin hesaplanması ile ilgili detaylı bilgi yardımın ek kısmında verilmiştir.
Ekranda bulunan listeleme kıstaslarında “ĐŞTEN ÇIMIŞ OLANLAR” parametresine E
verilirse işten çıkmış olan personel diğer kıstaslara uymak kaydıyla döküme dahil edilir.,
H verilirse döküme dahil edilmezler.

BO.3.6.2. Aylık Asgari Geçim Đndirimi Raporu
Bu bölümde listeleme aralıklarına uyan personele ait ve yıllık AGĐ değerleri görüntülenir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus bu değerlerin personelin yararlandığı değil, fakat
yararlanabileceği azami değerleri dökmesidir. Listeye eklenmek veya listeden çıkarılmak
istenen sahalar varsa F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan,
F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıdan liste alınır.

BO.3.6.3. Aylık Asgari Geçim Đndirimi Bordrosu
Bu bölümde AGĐ uygulaması ile ilgili olarak yıllık çekilmesi gereken AGĐ BORDROSU
dökülür. F4 veya F5 tuşları kullanılarak döküm düz forma(*dfb) veya matbu forma(*.mfb)
yazdırılabilir. Bu dökümlerde kullanılacak sahalara ait detaylı bilgi “bordro.txt”
dosyasında verilmiştir.

BO.4. Servis
SERVĐS bölümü, sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ve sabit tanımlara
ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

BO.4.1. Devir Đşlemleri
Bu bölüm AYLIK BORDRO DEVRĐ ve KISMĐ BORDRO DEVRĐ bölümlerini içermektedir.
Her türlü raporlar alındıktan sonra devir yapılarak bir sonraki çalışma dönemine geçiş
yapılır. Devir işlemiyle personel sicil kartlarında kümüle değerler oluştuğundan bu işlem
geriye dönüşü olmayan bir işlemdir. Bu sebeple her türlü raporun ve bilginin eksiksiz
alındığından emin olunmalı ve mutlaka bordro bilgilerinin yedeği alınmalıdır.
Ay içinde sadece tek bordro düzenlendiği işletmelerde her bordronun puantajı yapılıp
bordro icmali, hesap pusulaları, SGK raporları gibi ilgili dökümler alındıktan ve bordro
dosyaları yedeklendikten sonra AYLIK BORDRO DEVRĐ yapılmalıdır. Devir sırasında
önce yeni çalışma ayı sorulur, bu ayın normalde çalışılan ayı takip eden ay olması
gerekir, bunun haricinde bir tarih verilirse program uyarı verir. Bu durum sakıncalı olup
gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Aylık bordro devri yapılırken sistemin size soracağı
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"Devirden Önce Dosyaların Yedeğini Almak Đstiyor musunuz?" sorusuna mutlaka “evet”
şeklinde cevap vermelisiniz. AYLIK BORDRO DEVRĐ yapıldıktan sonra bir önceki ayın
bordro ve diğer dökümlerini yapabilirsiniz. Bu sebepten bordro dosyalarının yedeklerinin
alınması ve saklanması önemlidir. Geçmiş ayların dökümlerine ihtiyaç duyulduğunda ilgili
ayın dosyaları bilgisayara yüklendikten sonra kullanılabilir, ancak yedek dosyaları
sadece görmek içindir, bu yedek dosyalarında düzeltme yapılarak tekrar aylık devir
işlemi yapılamaz. Bu soruya “hayır” yanıtı verilirse geriye dönüş olanağı kalmaz. Alınan
yedek sabit diskinizin bir bölümüne kayıt edilmektedir. Yani sizden yedek almak için
disket istemeyecektir.
Devir işlemine başlarken yıllık devirle yıl içinde toplanan kümüle gelir vergisi matrahı
sıfırlanır. Bunun sıfırlanması özellikle gelir vergi diliminin doğru hesaplanması açısından
önemlidir. Devir sırasında puantaj bilgileri seçenekli olarak sıfırlanabilir. Sıfırlama
yapılması istenirse puantaj kartındaki bilgilerden sendika aidatı haricindeki tüm bilgiler
sıfırlanır.
KISMĐ BORDRO DEVRĐ ise aynı ay içinde birden fazla bordronun düzenlendiği
işletmelerde kullanılır. Bu devir normal devir gibi işlem yapar, fakat bir sonraki aya geçiş
yapılmadığı için ay içindeki kümüle değerler her kart için toplanır. Bu değerlere KAYIT
DÜZELTME bölümünden ulaşılabilir. Bu işlemle ay boyunca saklanması gereken kümüle
değerler saklanacak ve aynı ay içindeki ikinci bordronun puantaj bilgileri girilerek ikinci
bordro çıkarılabilecektir. Birden fazla bordronun düzenlendiği durumlarda önce ilk
bordronun puantajı girilecek, ilgili bordro icmali alınacak, daha sonra KISMĐ BORDRO
DEVRĐ yapılacaktır. KISMĐ BORDRO DEVRĐ yapılırken tıpkı AYLIK BORDRO
DEVRĐ'nde olduğu gibi birtakım sorular sistem tarafından sorulur. Bu soruları da
dikkatlice okuyup cevap vermeniz gerekmektedir.
Kısmi devir sırasında listeleme aralıkları kullanılarak belli bir grup personel için devir
işlemi yapılabilir. Kısmi devir işleminde mükerrer ödeme ve kesintilere yol açmamak için
çocuk parası-asgari geçim indirimi-sendika aidatı gibi sahalara ait ana parametreler de
"H" olmalıdır.
Ay içindeki bütün bordrolar çıkarıldıktan sonra AYLIK BORDRO DEVRĐ işlemi yapılır.

BO.4.2. Dosya Bakımı
Bu bölümde bordro dosyaları ile ilgili çeşitli işlemler yapılmaktadır, bunlar aşağıda
özetlenmiştir.

BO.4.2.1. Kayıt Düzeltme
Kayıt düzeltme bölümü kendi içinde KART BĐLGĐLERĐ, SĐGORTA MATRAHLARI,
ĐŞSĐZLĐK SĐGORTASI PRĐMLERĐ ve AĐLE DURUMU BĐLGĐLERĐ olmak üzere alt
bölümlere ayrılır. Kayıt düzeltme bölümü ile ilgili bilinmesi gereken özel bir husus, her
personelle ilgili sistemde saklanan aylık ve yıllık kümüle bilgilere bu bölümden
ulaşılmasıdır. Bu olanak özellikle vergi matrahlarında düzeltme gerektiğinde ve sistemin
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sene ortasında kullanılmaya başlanması durumunda gerekmektedir. Sene ortasında
kullanıma başlandığında sisteme o ana kadar oluşmuş kümüle matrahlar bu bölümden
girilecektir.

BO.4.2.1.1. Kart Bilgileri
Bu bölümde son 4 aylık Sigorta Dönemi içinde olmak kaydı ile geçmiş aylara ait çalışılan
birim ve kazanç bilgileri düzeltilir. Ayrıca sene başından itibaren yürütülen gelir vergisi
toplam matrah ve kısmi bordrolara ait toplam değerler de buradan düzeltilir. Bu bölüm üç
sayfadan oluşmuştur. 1.Sayfadaki bilgilerin açıklaması aşağıdaki gibidir.
KUMÜLE DEĞERLER
Gelir Vergi Matrahı
Çalışılan yıl içinde 1.aydan başlayarak o aya kadar daha önce alınmış olan ücretlerin
gelir vergi matrahlarını gösterir.
Gelir Vergi Toplamı
Çalışma yılı boyunca ödenen gelir vergi toplamını gösterir.
Asgari Geçim Đndirim Toplamı
Çalışma yılı boyunca alınan asgari geçim indirimi tutarlarını gösterir.
Artık Para
SERVĐS bölümünde de açıklandığı gibi ücret ödemelerinde ödenemeyecek kadar ufak
meblağların bir sonraki bordroya devredilmesi gerekmektedir. Bu saha daha önceden
devredilen meblağı gösterir. Ara bordrolarda da çalışır. Normalde negatif olmaması
gerekir.
SĐG GÜN VE MATRAHLARI
Devir bölümünde de anlatıldığı gibi aylık devir yapıldığı zaman o aya ait SĐG.gün ve
matrahları 3 ay için saklanır. Aylık devir sırasında yeni bir 4 aylık döneme geçiliyorsa bu
bilgiler sıfırlanır.
BĐR ÖNCEKĐ BORDRODA KAYITLI
SĐG Gün, Matrah, Adı Soyadı
Aylık devir sırasında personele ait sig.gün, sig.matrahı ve adı soyadı bilgileri bu
sahalarda saklanır. Personelin bu bilgilerinde bir önceki aya göre değişiklik olup olmadığı
kontrolü sağlanır.
BU AYDA DAHA ÖNCEKĐ BORDROYA AĐT DEĞERLER
Bu kısımda ay içinde daha önce ara devir yapılmış ise buna ilişkin ara devir değerleri yer
alır.
Özel Đnd.Gün Toplamı
Toplam Sig.ünü
Sigortaya Tabi Ücretler Toplamı
Uygulanan Sig.Tabanı
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Uygulanan Sig.Tavanı
Đşçi Sig.Primi
Đşveren Sig.Primi
Aylık Kümüle Net Ücret
Ücretli Đzin Günü
Ücretli Đzin Matrahı
Đşçi Đşsizlik Sigorta Primi
Đşveren Đşsizlik Sigorta Primi
Asgari Geçim Đndirimi Tutarı
Gelir Vergisi Tutarı
Kayıt düzeltme ekranında PgDn tuşuna basıldığı zaman bu kişiye ait son 1 yıllık Sig.gün
Sig.matrah, izin gün ve asgari geçim indirimi tutarlarına ulaşılır.
Tekrar PgDn tuşuna basılarak ulaşılan son sayfada tavanı aşan Sigorta prim
matrahlarından çalışılan aydan önceki 2 aya ait toplam ve kalan tutarları görüntülenir. Bu
ekranda ayrıca bu ayda daha önce çıkarılan ara bordrolara ait ücretler ve primlere ilişkin
Sigorta prim matrahları yer alır.

BO.4.2.1.2. Sigorta Matrahları
Bu bölümde son 1 yıllık dönemde hesaplanmış olan maaş ve ücretlerden kaynaklanan
sigorta matrahı ile prim ve ikramiyelerden kaynaklanan sigorta matrahları görüntülenir ve
düzeltilebilir. Bu değerler üzerinde değişiklik yapılırsa bir önceki bölümde bulunan toplam
sigorta değerlerinin de düzeltilmesi gerekmektedir.

BO.4.2.1.3. Đşsizlik Sigortası Primleri
Bu bölüme girildiğinde karşınıza kart arama ekranı gelir. ARAMA tuşuna basarak veya
F6-KART LĐSTESĐ tuşu kullanılarak istenilen karta girildiğinde ekrana devir yapıldıktan
sonra program tarafından oluşturulan ay/yıl-çalışılan gün-prime esas kazanç-işçi ve
işveren işsizlik sigorta prim tutarlarının. yer aldığı değerler gelir. Bu ekranda ayrıca
puantaj kartında Sig.Gün sahası 30’dan az ise aradaki fark gün(eksik gün), eksik gün
nedeninin kodu ve açıklaması da bulunur. Program son üç yılın değerlerini saklar.
Herhangi bir düzeltme yapıldıktan sonra KAYIT tuşuna basılarak değerler kaydedilir.

BO.4.2.1.4. Aile Durumu Bildirimi
Bu bölüme girildiğinde karşınıza kart arama ekranı gelir. ARAMA tuşuna basarak veya
F6-KART LĐSTESĐ tuşu kullanılarak istenilen karta girildiğinde her personel için AĐLE
DURUMU BĐLDĐRĐMĐ dökümünde kullanılacak sahaların girilebileceği bir ekran gelir. Bu
ekranda farklı sayfalar halinde personelin kendisi, eşi ve 10 adede kadar çocuklarla ilgili
bilgiler girilebilir. Sayfalar arasında geçiş PgUp ve PgDn tuşları ile sağlanır. Farklı bir
personele geçiş için Ctrl+PgUp ve Ctrl+PgDn tuşları kullanılabilir. Değerler girildikten
sonra F2-KAYIT tuşuna basılarak kaydedilir. Bu ekrandaki bilgiler F4 veya F5 tuşları
kullanılarak düz/matbu forma bildirim şeklinde bastırılır. Bildirimde kullanılacak sahalar
“bordro.txt” dosyasında verilmiştir.
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BO.4.2.2. Kapasite Kullanım Raporu
Bu bölümde bordro kayıt sayısı, toplam sabit disk kapasitesi, bordro dosyalarının
kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve sabit diskte kullanılabilecek boş alan rakamları
ekranda görüntülenir.

BO.4.2.3. Yeni Dosya
Bu bölümde (varsa) daha önceden açılmış olan tüm bordro dosyaları silinir ve yeni
baştan açılır. Normalde program yeni yüklendiği zaman bir defaya mahsus olmak üzere
kullanılır.

BO.4.2.4. Eski Dosya Silme
Bu bölümde ise aylık devir sırasında alınmış yedek bordro dosyaları sistemden istenirse
tamamen silinerek diskte yer açılması sağlanır. Tamamen silinmiş bir dosyaya daha
sonra ulaşmak hiçbir şekilde mümkün olmadığından ilgili aya ait tüm işlemler
tamamlanmadan dosya silme işlemi yapılmamalıdır. Üzerinde çalışılan aya ait dosyalar
silinemez.

BO.4.2.5. Yeniden Đndeksleme
Yeniden indeksleme işlemi data dosyalarındaki bilgilerden hareketle yeni bir indeks
yaratır. Đşleme başlamadan önce disk ortamında yeteri kadar boş yer olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yeniden indeksleme işleminin süresi kayıt sayısına bağlı olup, büyük
dosyalarda uzayabilir. Herhangi bir sebeple indeksleme işlemi yarım kalırsa en baştan
başlanabilir.

BO.4.2.6. Geçmiş Aylara Dönme
Bu bölüm geçmiş aylardan istenilen ayın bilgilerini çeker. Bu işlemin yapılabilmesi için
istenilen dönemin devir işlemleri yapılırken yedeğinin alınmış olması gerekir. Đstenilen
aya ait dosyalara geri dönüldüğünde arada girilen tüm bilgiler ve devir bilgileri kaybolur.

BO.4.3. Sabit Tanımlar
Programa ilk defa veri girişi yapılacağı zaman(dosyalar yeni açılıyor) en önce yapılması
gereken işlem SERVĐS bölümünde bulunan Sabit Tanımların doldurulmasıdır. Sistemde
kullanılacak bir takım bilgilerin tanımlandığı bu bölümün Alt-Bölümlerini inceleyelim.
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BO.4.3.1. Vergi Parametreleri
Bu bölüm 4 alt bölümden oluşmuştur.

BO.4.3.1.1. Vergi Parametreleri-1
Bu bölümde sigorta dilimleri ve bordronun hesaplanmasında kullanılan bazı parametreler
bulunur.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
VERGĐ PARAMETRELERĐ-I
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BĐR AYDA GÜN : 16.00
0
1
BĐR GÜNDE SAAT: 17.50 [NORMAL]
BĐR GÜNDE SAAT: 18.50 [FAZLA]
2
DAMGA VERGĐSĐ :
SABĐT SĐG.K.(ĐŞV.):
SABĐT SĐG.K.(ĐŞÇĐ):

29.60 [%]

3
19.00 [YTL]
20.00 [YTL]

AYLIK DEVĐR.YEDEK ALMA:E [E/H/S]

4
5
6

ÇOCUK PARASI DEĞERLERĐ (ÇOCUK BAŞINA YTL)
0-6 YAŞ
6 YAŞ ÜSTÜ
ÇOCUK YARDIMI:
23.00 7 10
26.00
GEL.VER.MUAF.:
24.00 8 11
27.00
SĐG.MUAFĐYETĐ:
25.00 9 12
28.00
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Bir Ayda Gün
Aynı anda değişik ücret birimlerinin Aylık/Günlük/Saatlik veya değişik çalışma sürelerinin
Gün/Saat olması durumunda aydaki normal gün sayısının 30 olarak alınması ücret
hesaplanmasında sorun yaratabilir. Bu gibi durumlarda aydaki gün sayısı bir ayda gün
hanesine doğrudan doğruya yazılabilir. Bu hane eğer boş bırakılırsa o ay kaç gün
çekiyorsa bu değer kullanılır. Ocak 31, Şubat 28 veya 29, Mart 31, Nisan 30 vb.
Bir Günde Saat
Bu sahalar personelin hem gün ve hem de saat olarak çalıştığı zaman çevrim katsayısı
olarak kullanılır. Bunlardan normal olanı mesai zam oranlarından ilk 5 tanesi için(normalhafta sonu-genel tatil-izinli ve yıllık izinli) fazla olanı ise son 5 tanesi için (hafta tatili-resmi
tatil-dini bayram-diğer ve fazla mesai) için kullanılır. Bu rakamlar normal olarak 7.5-8
olmalıdır.
Damga Vergi Yüzdesi
Bu değer damga vergisi matrahı ile çarpılarak çıkan rakam damga vergisini verir.

ETA : BORDRO

127

Sabit SĐG.Kesintileri
Bu sahalara yazılan değerler işçi ve işveren için ay içerisinde kesilecek Sigorta
primlerine eklenir.
Aylık Devir Sırasında Yedek Alma
Bu sahaya "E" verilirse aylık devir işlemi yapılırken program bordro dosyalarının yedeğini
kendiliğinden alır, "S" verilirse bu işlem için kullanıcıdan onay beklenir, "H" verilirse
yedek alma işlemi yapılmaz.
Çocuk Parası/Muafiyeti/SĐG.Muafiyeti
Personel sicil kartında belirtilen 0-6 yaş ve 6-yaş üstü çocuk sayısı ile ilgili çocuk paraları
çarpılarak çıkan rakam personelin brüt gelirine ilave edilir. Bu ekranda belirtilen Vergi
Muafiyeti ve SĐG.Muafiyeti değerleri toplam en fazla 2 çocuğa kadar olmak kaydıyla
çocuk sayıları ile çarpılarak gelir vergisi ve sigorta matrahlarından istisna kısımlar
hesaplanır. Burada dikkat edilecek husus, tüm bu matrah ve istisnaların bordro
parametreleri bölümünde belirtilen seçeneklere bağlı olarak anlam kazanmasıdır.

BO.4.3.1.2. Vergi Parametreleri-2
Bu bölümde kupür analiz değerleri ve muhtelif parametreler sisteme tanıtılmaktadır.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
VERGĐ PARAMETRELERĐ-II
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
KÜPÜR ANALĐZĐ ĐÇĐN DEĞERLER
100 00
0 25
20 00
0 10
10 00
0.05
5 00
0.01
ARTIK PARA:
0 50
1 00
0.00
KESĐLECEK KÜSURAT:
0
0 50
0.00
AVANS KESĐNTĐSĐ NO:
[1-15]
DAMGA VERGĐSĐ: 0.75 [%]
YEMEK FĐŞĐ PARAMETRELERĐ
GEL.VER.MUAFĐYETĐ :
7 00 [1/GÜN]
SĐG.MUAFĐYETĐ
:
0 84 [1/GÜN]
YEM.FĐŞĐ ÖDENEK NO:
[1-15]
YEM.FĐŞ.KESĐNTĐ NO:
[1-15]
ĐHBAR TAZ.ÖDENEK NO:
[1-15]
KIDEM TAZMĐNAT TAVANI:
49 51
[YTL/GÜN]
HER TAM YIL ĐÇĐN GÜN SÜRESĐ:30 [GÜN]
KIDEM TAZ.DAMGA VERGĐ ORANI: 0.60 [%]
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Kupür Analizi
Maaş dağıtımı sırasında hangi meblağdaki paradan kaç
hesaplayabilmek amacıyla bu sahalara yazılan kupürler kullanılır.
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Artık Para
Net ödemelerde yapılan yuvarlama tutarıdır. Yani ay içerisinde yapılan ödemelerde
küsuratlı olan rakamın düz rakam haline getirilerek geri kalan tutarın bir sonraki aya
devredilmesi sırasında kullanılan tutardır.
Kesilecek Küsurat
Her hesaplama sonunda oluşan değer, bu sahada verilen değerin katı olacak şekilde
kesilir.
Avans Kesinti No
Personele ay içinde verilmiş olan avansların kaydedildiği kesintinin saha numarası, 1-15
arasında olmalıdır. Bir sonraki saha ise avans kesintisine uygulanacak damga vergi
yüzdesini belirtir.
Yemek Fişi Muafiyeti
Personel sicil kartlarında tanımlanan Günlük Yemek fişi tutarının Gelir Vergisi ve Sigorta
kesintisinden muaf olacak kısmı bu hanelere tanımlanır.
Yemek Fişi Ödenek No
Yemek Fişine ait puantaj ekranındaki ödenek saha nosu tanımlanır.
Yemek Fişi Kesinti No
Yemek Fişine ait puantaj ekranındaki kesinti saha nosu tanımlanır.
Đhbar Tazminatı Ödenek No
Hesaplanan ihbar tazminatının yazılacağı ödenek nosu bu sahaya yazılır.
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem tazminatına etki edecek olan günlük tavan bu sahaya yazılır.
Her Tam Yıl Đçin Gün Süresi
Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için hesaba katılacak gün bu sahaya yazılır.
Normalde 30 olarak girilmelidir, işveren isterse bu rakamı arttırabilir, fakat azaltamaz.
Kıdem Tazminatı Damga Vergi Oranı
Kıdem tazminatında hesaba katılacak olan damga vergisi oranı bu sahaya yazılır.

BO.4.3.1.3. Vergi Parametreleri-3
Bu bölümde 01/05/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Đşlemleri
Yönetmeliğine uygun olarak belge türlerine(sigorta grup kodu) göre işçi, işveren vb.
kesinti oranları sisteme tanıtılmaktadır. Bu ekran birden fazla sayfadan oluşmaktadır.
PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılır.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
VERGĐ PARAMETRELERĐ-III
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
GRUP
SGDP
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ĐŞVER.

AÇIKLAMA
Tüm Sigorta Kollarına
SGDP Tabi Olanlar
2098 sayılı Kanun
Yer Altı Sürekli Çalı
Yer Altı Gruplu Çalış
Yer Üstü Gruplu Çalış
Çırak Stajyer Öğrenci

19.50
22.50
21.50
21.50
21.50
21.50

Topluluk Sigortasına
Đkili Sos.Güv.Söz.Olm

20.00
19.50

ĐŞÇĐ

14.00
7.50
14.00
14.00
14.00
14.00
4.00

14.00

ĐŞ KZ. ANALIK HASTA. MALUL.

1.50

1.00

11.00

1.50
1.50
1.50
1.50

1.00
1.00
1.00
1.00

11.00
11.00
11.00
11.00
4.00

1.50

1.00

11.00

20.00
30.00
22.00
22.00
22.00
22.00

20.00
20.00

F1YARDIM F2KAYIT PgUp PgDn ESC

BO.4.3.1.4. Vergi Parametreleri-4
Bilindiği gibi 01/10/2008 tarihinden itibaren işçi ve işverene ait SĐG.prim yüzdelerinde
kavramsal olarak değişiklik yapılmıştır. Bu durumda yüzdelere ait başlıklar tamamen
değişmiştir. Bu nedenle yeni kullanılacak sig.prim oranları için ayrı bir başlık açılması
uygun görülmüştür. Bu ekrandan bulunan kolonların açıklamaları aşağıdaki gibidir. Đşçi
ve işverene ait toplam SĐG.yüzdeleri bir önceki ekrandan farklı olarak bu tabloda yer
almamaktadır, ilgili kolon değerlerinin toplanmasıyla bulunacaktır. Bu ekran birden fazla
sayfadan oluşmaktadır. PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılır.(Şekil 15/B)
Kolon Açıklamaları aşağıdaki gibidir:
ĐŞV-UV:ĐŞVEREN UZUN VADELĐ SĐGORTA KOLLARI
ĐŞÇ-UV:ĐŞÇĐ UZUN VADELĐ SĐGORTA KOLLARI
ĐŞV-KV:ĐŞVEREN KISA VADELĐ SĐGORTA KOLLARI
ĐŞV-GS:ĐŞVEREN G.S.S.
ĐŞÇ-GS:ĐŞÇĐ G.S.S.
ĐŞV-SG:ĐŞVEREN SGDP
ĐŞÇ-SG:ĐŞÇĐ SGDP
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
SERVĐS
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA 2007
VERGĐ PARAMETRELERĐ-IV
ÇALIŞ.AY:01/2009 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
GRUP
AÇIKLAMA
ĐŞV-UV ĐŞÇ-UV ĐŞV-KV ĐŞV-GS ĐŞÇ-GS ĐŞV-SG ĐŞÇ-SG
01 Tüm Sigorta Kollarına
11.00
9.00
1.00
7.50
5.00
02 SGDP Tabi Olanlar
1.00
22.50 7.50
03
04
05
06
07 Çırak Stajyer Öğrenci
1.00
08
09
10
11
12 Geçiçi 20.Madde tabi
13 Đşsizlik Primi Kesilme. 11.00
9.00
1.00
7.50
5.00
14 Libyada Çalışanlar
11.00
9.00
1.00
15
F1YARDIM F2KAYIT PgUp PgDn ESC

BO.4.3.2. Ücretler
Mesai Zam Oranları, Ödenekler, Kesintiler ve Ücret Cetveli ile ilgili sabit tanımlamaların
yapıldığı bu bölümün Alt-Bölümlerini inceleyelim;

BO.4.3.2.1. Mesai Zam Oranları
Bu bölümde mesai zam oranları ve parametreleri ile birlikte ödenekler tanımlanır. Mesai
zam oranları toplam 10 ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlardan üstteki 5 tanesi normal
çalışmayı, alttaki 5 tanesi ise fazla mesaileri gösterir. Normal çalışmalarda buraya
yazılacak değerlerin 1 olması gerekir. %50 Zamlı durumlarda 1.5, %100 zamlı
durumlarda ise 2 yazılır. Bu katsayıların nasıl kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır. Önce
kişinin saat ücreti bulunur, bu işlem aylıklı çalışanlarda aylık birim ücretin önce bir aydaki
gün sayısına bölünerek günlük ücretin bulunması, daha sonra bu ücretin bir günde saate
bölünerek saat ücretinin hesaplanması şeklindedir. Günlük çalışanlarda ise birim ücretin
bir günde saat rakamına bölünmesi ile yapılır. Bulunan saat ücreti ilgili zam oranı
çalışılan saat ile çarpılarak her grubun karşılığında oluşan gelir hesaplanır. Oluşan bu
gelir aynı ekranda bulunan tabloya bağlı olarak çeşitli vergi ve kesintilere tabi tutulur.
Bunlar Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisidir. Son kolonda bulunan saat ücreti
farkı personelin almakta olduğu normal saat ücretine ilave olarak bazı mesai türlerinde
fazladan ödenen saat ücretini belirtir.

BO.4.3.2.2. Ödenekler
Ödenekler ise bu çalışma dışında kalan ve genelde ayrı ayrı verilen kazançları belirtir.
Burada dikkat edilecek husus, eğer bir ödeneğin başlığı tanımlanmamış ise puantajda
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ödenek verilse bile bu ödeneğin işleme katılmayacağıdır. Bir defada toplam 15 ayrı
ödenek tanımı yapılabilir. Her ödeneğin vergi ve muafiyetle ilgili açıklamaları aşağıda
verilmiştir.
SGK.[E/H] hanesi bu ödeneğin Sigorta matrahına katılıp katılmayacağını belirler.
GELĐR VERGĐSĐ [E/H] bu ödeneğin Gelir Vergi Matrahına katılıp katılmayacağını belirler.
Bu hane "E" ise ayrıca bu ödeneğin belli bir bölümünün vergiden muaf olması muafiyet
oranı ile sağlanabilir. Gelir Vergisi [E/H] seçeneğinin "H" olması durumunda muafiyet
yüzdesinin bir anlamı yoktur. Her ödenek için YTL bazında muafiyet tanımlanmışsa,
yazılan tutar (ödeneğin kendi tutarından az olmak kaydıyla) gelir vergi matrahından
düşülür. YTL bazında muafiyet sahası boş bırakılırsa, o zaman yüzde bazında muafiyet
sahası kullanılır. Aynı anda her iki sahanın tanımlanması durumunda yüzde muafiyeti
çalışmaz.
DAMGA VERGĐSĐ [E/H] seçeneği bu ödeneğin damga vergisi matrahına katılıp
katılmayacağını belirler.
ORANTILI ÇOKLU PUANTAJ hanesine "E" verilirse çoklu puantaj sırasında (bkz. çoklu
puantaj) ilgili sahaya yazılan ödenek her personele uygulanırken SĐG. günle
orantılanarak rakam bulunur. Bu seçeneğin "H" olması durumunda ise verilen ödenek
herkese çalışma gününe bağlı olmaksızın uygulanır.
SĐG.MUAFĐYETĐ hanesine ödenekten sigorta kesiliyorsa sigorta kesintisinden muaf
tutulacak kısmı yazılır.
ÖDEEK PRĐM MĐ [E/H] seçeneği bu ödeneğin tipinin prim olduğunu, yani normal ücret
olarak varsayılmayacağını belirler.

BO.4.3.2.3. Kesintiler
Bu bölümde aynen ÖDENEKLER bölümünde olduğu gibi, kullanıcı tarafından sisteme
ALINAN AVANSLAR, DĐSĐPLĐN CEZASI, ĐCRA, MAL BORCU gibi personelin almış
olduğu maaştan kesilen muhtelif kesinti başlıkları tanıtılmaktadır. Eğer başlık yok ise o
kesinti işleme katılmaz. Her ödeneğin hizasında bulunan Sigorta, Gelir Vergisi ve Damga
Vergisi seçenekleri bu kesintinin ilgili matrahlarda bir azalmaya yol açıp açmayacağını
belirler.

BO.4.3.2.4. Ücret Cetveli
Bu bölüm de kendi arasında SAHA ADLARI, SAHA SABĐTLERĐ ve ÜCRETLER AltBölümlerine ayrılır.
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SAHA ADLARI
Bu bölümde, TAZMĐNAT adı başlığı altında yer alan sahalarda, personelin diğer
personele göre farklı yönleri(Yabancı Dil, vb.) tanımlanır ve o farka göre maaşa etki
edecek oran yazılır. Burada 6 çeşit tazminat adı ve oranı girilebilir.
Đdarecilik Sınıfı, Adı başlığı altında üst düzey idare sınıfları (Genel Müdür, Müdür, Müdür
Yrd. vb.) ve YTL. cinsinden saat başına tutar yazılır. Ücret Sınıfı, Adı başlığı altında ise
alt düzey idareci sınıflar (Usta, Kalfa, Çırak vb.) sıralanabilir. Sendika Katsayısı, başlığı
altında ise tüm personel için uygulanacak sendika oranı yazılır.
SAHA SABĐTLERĐ
Saha Adları ekranında tazminat adı altında tanımlanan sahalar ve idarecilik farkı bu
ekrana gelir. Hangi mesailerde, hangi tazminatların ve idare farkının dahil edileceğini
belirtmek için bu bölüm kullanılır.
ÜCRET CETVELĐ
Alt düzey personel sınıflarının belli derecelere göre günlük ücretlendirilmesi bu ekrandan
girilir. Burada yapılan işlemler bittikten sonra, yapılan tanımların hangi personel için
geçerli olacağını belirtmek için personel sicil kartının 3.sayfasında DERECE, SINIF,
ĐDARECĐLĐK SINIFI ve ĐDARECĐLĐK FARKI girilir. Bu işlem de yapıldıktan sonra Puantaj
Kartı Alt Menüsünde yer alan ÜCRETLENDĐRME bölümü çalıştırılır.

BO.4.3.3. Bordro Parametreleri
Bordro parametreleri kendi içinde ĐCMAL PARAMETRELERĐ ,SĐGORTA VERGĐ
YÜZDELERĐ,
ASG.GEÇĐM
ĐND.PARAMETRELERĐ
ve
ĐSTĐHDAM
YASASI
PARAMETRELERĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

BO.4.3.3.1. Đcmal Parametreleri
Bu bölümde, genelde bordro icmalinde göz önüne alınması gereken sabit bilgiler yer
almaktadır. Bazı parametreler personel sicil kartlarında da yer almasına rağmen, burada
verilen tanımlar önceliğe sahiptir. Söz konusu tanımlar pratikte şu şekilde
kullanılmaktadır; örneğin, herhangi bir ara bordro icmalinde Asgari Geçim indirimi tatbik
edilmeyecek ise puantaj kartlarındaki bilgilere dokunulmadan buradan bordro genelinde
Asgari Geçim indirimi hesabı iptal edilebilir. Kısaca açıklamak gerekirse, BORDRO
PARAMETRELERĐ bölümünde yer alan bazı bilgilerin karşısında Hayır anlamında "H"
var ise sistem ilk önce bu bölümü dikkate alacaktır. Eğer bu bilgilerin karşısında EVET
anlamında "E" var ise bu taktirde de sistem kişilerin personel sicil kartlarındaki bilgileri
öncelikle göz önüne alacaktır. Bordroda default olarak tanımlı parametrelerin bilinçsiz
olarak değiştirilmesi bordronun yanlış çıkmasına sebep olabilir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
ĐCMAL PARAMETRELERĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SĐGORTADA TABAN:E [E/H/O]
SENDĐKA KESĐNTĐSĐ :E [E/H]
ÖZEL ĐNDĐRĐM:E [E/H]
SEN.K.SĐG MATRAHI.:H [E/H]
ĐKR.SĐG.MAT.TABĐMĐ:E [E/H]
SEN.K.GELĐR VERGĐ.:H [E/H]
ÇOCUK PARASI:E [E/H]
SEN.K.DAMGA VERGĐ.:H [E/H]
ÇOC.PAR.GELĐR VER.:E [E/H]
ÖZEL ĐNDĐR.SĐG GÜN:E [E/H]
ÇOC.PAR.DAMGA VER.:E [E/H]
SĐG.PRĐMĐ YUKARIYA:H [E/H]
VERGĐDE LĐRA KESME:H [E/H]
ÖZEL OKUL BORDROSU:E [E/H]
ĐKR.BORD.ÖDEN.EKLE:E [E/H]
YILLIK ĐZĐN.ORANTI:H [E/H]
DENĐZCĐLĐK FĐRMASI:H [E/H]
ĐKRAMĐYE SAAT ÜCR.:H [E/H]
ĐKRAMĐYE YTL:H [E/H]
SĐG.HESAP.YENĐ TĐP:E [E/H]
SĐGORTA ÇAL.GÜN.O.:E [E/H]
RESMĐ KURUM(15-14):H [E/H]
ÖZEL ÖDENEK:E [E/H]
GELĐR VER.DÜZELTME:E [E/H]
ÖDENEKLER:E [E/H]
KESĐNTĐLER:E [E/H]
YIL.ĐZĐN.GEL.VERG.:H [E/H]
ÖZEL PRĐM SĐSTEMĐ:H [E/H]
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şimdi icmal parametrelerinin nasıl doldurulacağını görelim. Programı kullanırken en çok
dikkat edilmesi gereken husus bu bölümde bulunan parametrelerin doğru olarak
doldurulmasıdır. Her parametrenin ne olduğu aşağıda açıklanmıştır.
Sigortada Taban
Bu parametreye "E" verilirse Sig.matrah hesaplarında Servis/Sabit Parametreler/Bordro
Parametreleri kısmında tanımlanan AYLIK SĐG.TABAN değeri uygulamaya sokulur, "H"
verilirse taban uygulaması yapılmaz. SĐG.Taban hesabında aşağıda belirtilen Sigortada
Çalışılan Güne Göre Ortalama parametresi de ayrıca uygulanır.”O” (otomatik) seçeneği
ise;ana menüde daha önce tanımlanmış olan SĐGORTADA TABAN parametresini baz
alarak, bir personelin o ayki kazancının taban rakamından az olup olmadığını kontrol
eder ve SGK ile ilgili raporlar alınırken TABAN ÜCRET ALTINDAKĐLER - TABAN ĐLE
AYNI veya TABANDAN YÜKSEK ÜCRETLĐLER ayrımı yapılabilmesini sağlar.
Özel Đndirim
Bu saha kullanılmaz.
Đkramiye SĐG.Matrahına Tabi mi?
Bu sahaya “H” verilirse ikramiye tutarı Sigorta matrahına dahil edilmez, aksi taktirde dahil
edilir.
Çocuk Parası
Çocuk parası verilmeyen firmalarda bu parametre "H" olmalıdır. Bu durumda vergiler
bölümünde çocuk parası tanımlanmış olsa bile personele çocuk parası tahakkuk
ettirilmez. Bir ay içinde birden fazla bordro çekildiği durumlarda da kullanılabilir.
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Çocuk Parası Gelir Vergisine Tabi
Bu seçeneğe "H" verilmesi durumunda çocuk parasından gelir vergisi kesilmez, "E"
verilirse VERGĐLER bölümünde belirtilen muafiyet harici bölüm vergilendirilir.
Çocuk Parası Damga Vergisine Tabi
Bu seçeneğe "H" verilmesi durumunda çocuk parasından damga vergisi kesilmez, "E"
verilirse VERGĐLER bölümünde belirtilen muafiyet harici bölüm vergilendirilir.
Vergide Lira Kesme
Bordro hesaplanışı sırasında oluşan değerler bu parametreye bağlı olarak ya kesilecek
küsurat rakamının katı olacak şekilde kesilir ya da hiçbir işlem yapılmaz.
Yıllık Đzinde Orantı
Yıllık izin kullanan ve ücret toplamı sigorta tavanından fazla olan kişilerde aylık bildirge
basımı sırasında iş kazası matrahının hesaplanışında yıllık izin matrahının sigorta
matrahından düşülmesi gerekir. Bu seçenek ile tavanın aşıldığı durumlarda istenirse
yıllık izin tutarı izin günü ile orantılı olarak hesaplanır.
Denizcilik Firması
Denizcilik firmalarında gelir vergisi hesaplanırken yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında farklı
yöntemler uygulanır. Yurt içinde normal yöntem uygulanırken yurt dışında ise matrah
%10 ile çarpılarak vergi bulunur. Program denizcilik matrahını hesaplarken puantajda
diğer hanesini kullanır. Yani diğer hanesine yazılan gün ve saat toplamı toplam gün ve
saat toplamına bölünerek oran bulunur. Bu oran toplam gelir vergi matrahı ile çarpılarak
denizcilik vergi matrahı bulunur, kalan da normal vergi matrahı olur.
Đkramiye YTL
Normalde ikramiye gün üzerinden verilir. Đkramiye YTL olarak verilecek ise bu hane "E"
yapılır.
Sigortada Çalışılan Güne Göre Ortalama
Đkramiye-sosyal yardım-ek ödenek gibi Sig.güne bağlı olmayan, fakat Sig.prim
uygulamasına tabi bir ara bordro çıkartılacağı zaman bu parametreye "H" verilir. Bu
durumda puantaj ekranındaki Sig.gün rakamı da "0" olmalıdır.
Özel Ödenek
Sicil kartından ulaşılabilen Özel Ödenek bu parametre "H" olduğu zaman hesaba
katılmaz.
Ödenekler
Bu parametre "H" olduğu zaman ödenekler hesaba katılmaz.
Kesintiler
Bu parametre "H" olduğu zaman kesintiler hesaba katılmaz.
Yıllık Đzinde Gelir Vergisi
Gelir Vergisi alınmayan bazı kuruluşlarda yıllık izne çıkan personelden kesilip
kesilmemesini sağlar.
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Özel Prim Sistemi
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda fazla mesaiye esas teşkil edecek olan zam
oranları ayrıca kişiye özel olarak belli oranlarda arttırılır. Bunun için personelin sicil
kartında bulunan Açıklama 2 sahasına “#OP x” şeklinde(x:yüzde belirten bir rakam) bir
değer yazılır(Örnek; #OP 25.0 veya #OP 17.5). Bu durumda personelin fazla mesai tutar
hesaplamalarında esas teşkil edecek olan rakam brüt maaş/(1-x/100) formülüne göre
bulunur.
Sendika Kesintisi
Puantajda tanımlanan sendika kesintisi bu parametre "H" olduğu zaman hesaba
katılmaz.
Sendika Kesintisi Sig.Matrahına Tabi mi?
Bu parametre "E" olursa sendika kesintisi Sigorta matrahının içinde olur, "H" yazılırsa
Sigorta matrahı sendika kesintisi kadar azaltılır.
Sendika Kesintisi Gelir Vergisi Matrahına Tabi mi?
Bu parametre "E" olursa sendika kesintisi Gelir Vergisi Matrahının içinde olur.
Sendika Kesintisi Damga Vergisi Matrahına Tabi mi?
Bu parametre "E" olduğu zaman sendika kesintisi Damga Vergisi Matrahının içinde olur.
Özel Đnd.Sig.Gün
Bu saha kullanılmaz.
SĐG.Primi Yukarı
SĐG.Matrah ve Primleri hanelerini Emekli Kesinti Matrahı ve Emekli Kesenekleri olarak
kullanan kamu teşekküllerinin ihtiyacına cevap veren bu saha default olarak Hayır
gelmektedir. Evet yazılırsa sadece işveren ve işçiye ait SĐG.Prim (Emekli keseneği)
hesaplanırken kusüratın atılması yerine yukarıya tamamlanması işlemi yapılır.
Özel Okul Bordrosu
Bu seçenek yardımıyla bordro programınız özel okulların çalışma sistemine uyarlanır. Bu
sahanın çalışması için kullanıcının program siparişi verirken durumu belirtmesi ve fark
ödemesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi bu manualin sonundaki EK
BĐLGĐLER kısmında verilmiştir.
Đkramiye Bordrosuna Ödenek Ekle
Đkramiyenin gün olarak yazıldığı durumlarda bu parametreye "E" verilmesi durumunda ilk
dört ödenek aynı şekilde işleme katılır.
Đkramiye Saat Ücretine Göre mi
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda puantaj kısmına yazılan değer personelin saat
ücreti ile çarpılarak brüt ikramiye tutarı hesaplanır, “H” verilmesi durumunda yazılan
değer personelin günlük ücreti ile çarpılır. Her iki şeklin de geçerli olabilmesi için aynı
ekranda yer alan ĐKRAMĐYE YTL parametresinin “H” olması gereklidir.
Sig.Hesaplaması Yeni Tip
Bu saha kullanılmaz
136

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

Resmi Kurum (15-14)
Bu parametre ile aylık çalışma dönemi belirlenir. "E" verilirse resmi kurumlara uygun
olarak çalışılan ayın 15'inden bir sonraki ayın 14'üne kadar olan bölüm çalışma ayı
olarak kabul edilir. "H" verilirse özel sektöre uygun olarak çalışılan ayın 1'inden son
gününe kadar olan bölüm çalışma ayı olarak kabul edilir. Program içerisindeki ay içinde
işe giriş ve çıkış tarihleri ile ilgili kontroller bu parametreye göre yapılır.
Örnek: Bordro programında 06/2004 ayında çalışıldığını kabul edersek;
bu parametre "E" ise çalışma dönemi olarak 15/06/2004 - 14/07/2004,
bu parametre "H" ise çalışma dönemi olarak 01/06/2004 - 30/06/2004
aralığı kabul edilir.
Gelir Vergisi Düzeltme
Bu parametre ile Sigortaya tabi olup Gelir vergisine tabi olmayan ödeneklere ait gelir
vergi matrahı hesaplanma yöntemi belirlenir Bilindiği gibi gelir vergi matrahı
hesaplanırken işçinin gelir vergisine tabi gelirleri toplanır, bu değerden işçi Sigorta prim
tutarı düşülür. Fakat yukarıda belirtildiği gibi herhangi bir ödenekte Sigorta primi var fakat
gelir vergisi yoksa o zaman bu Sigorta priminin hesaplandığı Sigorta matrahı içinde de
bu ödenek tutarı yer aldığından Sigorta prim tutarı fazla olur, bu da gelir vergisi
matrahında fazladan bir düşmeye neden olur. Bazı kullanıcılar ise toplam gelirden bütün
Sigorta priminin değil, sadece gelir vergisine tabi gelirlerine ait Sigorta priminin
düşülmesi gerektiğini, bazı kullanıcılar ise tamamının düşülmesi gerektiğini ileri
sürmüşlerdir. Mevzuatta bu konuda detaylı bir açıklama olmadığından sorun parametrik
olarak çözülmüştür. Bu parametre normal kullanıcılar için “E” olmalı veya boş
bırakılmalıdır. “H” olursa gelir vergisi matrahında ve tutarında azalma olacaktır.

BO.4.3.3.2. Sigorta Bildirge Parametreleri
Bu bölümde işsizlik sigortası işçi ve işveren yüzdeleri, sakatlık indirimleri, 16 yaş
büyükler ve diğerleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla Sig.taban ve tavan değerleriyle asgari
ücret değerleri tanımlanmaktadır.
Bu ekranda en altta 16 yaş üstü kişiler ve diğerleri(16 yaş ve altı) için uygulanacak olan
SĐG.TABAN, SĐG.TAVAN ve ASGARĐ ÜCRET rakamları girilir.

BO.4.3.3.3. Asgari Geçim Đndirimi Parametreleri
Bu kısımda 01/01/2008 tarihinden itibaren uygulamaya giren asgari geçim indirimine ait
parametreler yer alır. Asgari Geçim Đndirimi(AG) hesaplamalarının doğru yapılabilmesi
için bu ekranda yer alan bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Asgari Geçim Đndirimi
Üzerinde çalışılan şirkette AGĐ uygulaması yapılıp yapılmayacağını belirler. Bu
parametre çok özel durumlar dışında E olarak işaretlenmelidir. 2008’den önceki
tarihlerde parametre E olarak işaretlense bile AGĐ uygulaması yapılmaz, bu nedenle
2008 öncesinde çalışırken de parametre E olarak kalabilir.
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Uygulanacak Oranlar
Bu kısımda personel, çalışmayan eş ve çocuklar için uygulanacak oranlar girilir. Bu
oranlar spersonel için %50, çalışmayan/geliri olmayan eş için %10, ilk 2 çocuk için %7.5
ve diğer çocuklar için %5 olmalıdır.
Gelir Vergisi 1.dilim oranı
AGĐ yıllık matrahı bulunduktan sonra bulunan değer bu sahadaki yüzde ile çarpılarak
AGĐ yıllık tutarı bulunur. Yasada bu oran “GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐNDEKĐ
1.DĐLĐMDEKĐ ORAN” olarak belirtildiği için bu oran şimdilik %15 olmalıdır.
Asgari Ücret Değerleri
Yasada bu değer “ÜCRETĐN ELDE EDĐLDĐĞĐ TAKVĐM YILI BAŞINDA GEÇERLĐ OLAN
VE SANAYĐ KESĐMĐNDE ÇALIŞAN 16 YAŞINDAN BÜYÜK ĐŞÇĐLER ĐÇĐN UYGULANAN
ASGARÎ ÜCRET” olarak geçtiği için bu ekranda bulunan sahalara gerek duyulmuştur,
çünkü yıl içinde asgari ücret değişmiş olsa bile yasa sene başındaki asgari ücreti baz
almaktadır. 16 yaş ve altı çalışanlar için ayrı bir düzenleme belirtilmemiş olduğundan 16
yaş üstü ve diğerleri için aynı değer kullanılmakla beraber ileride bunların ayrılabileceği
düşünülerek her iki grup için ayrı ayrı asgari ücret değerlerinin girilebileceği sahalar
bulunmaktadır. Fakat şu anki mevzuata göre her iki sahaya da aynı değer girilmelidir. Bu
değer 2008 başındaki asgari ücret olmalıdır, fakat bu değer de şu anda henüz
açıklanmış değildir.

BO.4.3.3.4. Đstihdam Yasası Parametreleri
Bu kısımda 01/07/2008 ve 01/10/2008 tarihlerinden itibaren kademeli olarak uygulamaya
giren ve istihdamı teşvik amacıyla getirilmiş olan değişikliklere ilişkin parametreler
belirlenir.
TAVANI AŞAN PRĐM MATRAHINI SAKLA:
Bu sahaya E verilirse 07/2008 ayından itibaren normal ücret dışında kalan prim ve
ikramiye gibi ödeneklerin sigorta tavanını aşan kısımları saklanır ve takibeden 2 ay
içinde sigorta matrahının tavan altında kalması durumunda ek sigorta matrahı olarak
uygulanırlar. Bu işlem geriye dönük olarak en fazla 2 ay uygulanabilir, ayrıca yılbaşında
saklanan değerler sıfırlanırlar.
ĐŞE YENĐ GĐREN 18-29 YAŞ ARASIN PERSONEL ĐÇĐN
Đşveren Sigorta Prim Teşviki
Bu sahaya E verilirse 07/2008 ayından itibaren yapılan işlemlerde belli kriterlere uyan
personel için işveren sigorta prim matrahında yıllara göre değişecek şekilde sigorta prim
indirimi uygulaması yapılır. Bu parametre çok özel durumlar dışında E olarak
işaretlenmelidir.
Đndirim Oranları
Yıllara göre kademeli olarak uygulanacak olan sigorta prim indirim oranları bu sahalara
girilir. Değerler 100-80-60-40-20 olmalıdır.
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ÖZÜRLÜLER SĐGORTA PRĐM TEŞVĐKĐ
Bu sahaya E verilirse 07/2008 ayından itibaren özürlü personel için işveren sigorta prim
matrahında indirim uygulanır. Bu indirim Kontenjan dahili personel için asgari ücretin
%100’ü olup kontenjan dışıözürlü personel için %50 olarak uygulanır.
Kontenjan Đçi Özürlü Đndirim Oranı:
Yukarıda belirtilen %100 indirim oranı bu sahaya yazılır, ileride oranda bir değişiklik
yapılırsa bu sahadan değiştirilebilir.
Kontenjan Dışı Özürlü Đndirim Oranı:
Yukarıda belirtilen %50 indirim oranı bu sahaya yazılır, ileride oranda bir değişiklik
yapılırsa bu sahadan değiştirilebilir.
MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SĐGORTASI
Sigorta Prim Đndirimi
10/2008 tarihinden itibaren uygulamaya giren %5 lik Sigorta prim işveren payı indirimi bu
sahaya E girilmesi durumunda uygulanır, yoksa uygulanmaz
Đndirim Oranı:
Yukarıda belirtilen %5 indirim oranı bu sahaya yazılır, ileride oranda bir değişiklik
yapılırsa bu sahadan değiştirilebilir.

BO.4.3.4. Đşyeri Parametreleri
Bu bölüm kendi içinde GENEL PARAMETRELER, PRĐM BELGESĐ PARAMETRELERĐ,
ĐŞYERĐ BĐLDĐRGESĐ PARAMETRELERĐ ve MUHASEBE HĐZMETLERĐ BĐLDĐRGESĐ
PARAMETRELERĐ olmak üzere olmak üzere dört bölüme ayrılır.
Đşyeri Ünvanı, Đşyeri Sicil No gibi bazı sahalar bu bölümlerin herbirinde veya bazılarında
ayrı ayrı yer almaktadır. Her bölümdeki saha farklı bildirgelerde veya kendi bölümü ile
ilgili özel olarak kullanıldığından ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir.
GENEL PARAMETRELER bölümünde firmanın ünvanı, adresi, işyeri SGK No, Vergi
Daire ve Hesap No, Telefon, ödemelerin yatırıldığı banka şube ve hesap no, SGK bölge
müdürlüğü, tehlike sınıfı, tehlike derecesi, bildirge tipi, ödemeye karşılık alınan makbuz
tarih ve no'su gibi sahalar bulunur. Bu sahalar birtakım çıktılarda sadece bilgi olarak
bulunduğu gibi bazı raporları da etkileyebilir. Bu bölüm birden fazla sayfadan oluşmakta,
PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılabilmektedir.
PRĐM BELGESĐ PARAMETRELERĐ ise Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporu ve EBildirge Hazırlama bölümlerinde kullanılması gereken sahaları içerir. Tüm bilgilerin
eksiksiz olması çıktıların doğruluğu açısından gereklidir. Bu bölüm birden fazla sayfadan
oluşmakta, PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılabilmektedir. Bu bölümün
2.sayfasında yer alan sahalardan BĐLDĐRGE TARĐHĐ sahası boş bırakılırsa Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi dökümünde sistem tarihi döküme çıkar. Herhangi bir tarih belirtilirse
belirtilen tarih döküme çıkar. E-BĐLDĐRGE DOSYA ADI sahasına ise E-BĐLDĐRGE
HAZIRLAMA bölümünden oluşturulacak XML ve TXT dosyasının adı ve oluşturulması
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istenen bölüm yazılır. XML veya TXT dosyası hazırlama işlemi yapılacaksa bu saha
mutlaka uygun bir şekilde doldurulmalıdır.
Not: Dosya adı belirtilirken dosya uzantısı belirtilmemeli sadece en fazla 8 karakter
uzunluğunda olacak şekilde dosyanın adı belirtilmelidir. (E-Bildirge Hazırlama
bölümünden XML dosyası oluşturulursa belirtilen dosya adı program tarafından otomatik
olarak XML uzantılı, TXT dosyası oluşturulursa TXT uzantılı olarak oluşturulur.)
Örnek:
E-BĐLDĐRGE DOSYA ADI: e-bil
c:\eta7\e-bil
veya
C:\eta7\bildirge gibi.

veya

E-BĐLDĐRGE DOSYA ADI Tanımlanması Đle Đlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:
* E-BĐLDĐRGE HAZIRLAMA bölümünden dosya oluşturma işlemi yapıldığında belirtilen
bölümde aynı isimli dosya varsa bu dosya silinerek üzerine yeni dosya oluşturulur.
* Dosya adı belirtilirken oluşturulacak bölüm belirtilmeden sadece dosya adı yazılırsa,
dosya belirtilen isimle ve işlem yapılan şirkete ait dizinde oluşturulur.
* Dosya adı belirtilirken oluşturulacak bölüm belirtilirse bu bölümün daha önce
oluşturulmuş olması gerekmektedir.
* Bu saha boş bırakılırsa dosya, e-bil.xml veya e-bil.txt adıyla ve işlem yapılan şirkete
ait dizinde oluşturulur.
ĐŞYERĐ BĐLDĐRGESĐ PARAMETRELERĐ bölümünde Đşyeri Bildirgesinin dökümünde
kullanılacak bilgiler sisteme kaydedilir. Ekrandaki sahalar uygun bir şekilde doldurularak
kayıt edilir ve YAZDIRMA işlemi de bu bölümden yapılır. Bu bölüm birden fazla sayfadan
oluşmakta PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılmaktadır. Đşyeri bildirgesinin
dökümünde kullanılan dizayn dosyasının adı "sgkisbil.dfb" olup işlem öncesinde başka
dosya da seçilebilmektedir. Dizayn dosyalarında kullanılan saha kod numaraları ve
açıklamaları "bordro.txt" dosyasında verilmiştir.
MUHASEBE HĐZMETLERĐ BĐLDĐRGESĐ PARAMETRELERĐ bölümünde Muhasebe
Hizmetleri Bildirgesinin dökümünde kullanılacak bilgiler sisteme kaydedilir. Ekrandaki
sahalar uygun bir şekilde doldurularak kayıt edilir ve YAZDIRMA işlemi de bu bölümden
yapılır. Bu bölüm birden fazla sayfadan oluşmakta PgUp/PgDn tuşları ile sayfalar arası
geçiş yapılmaktadır. Muhasebe Hizmetleri bildirgesinin dökümünde kullanılan dizayn
dosyasının adı "sgksmbil.dfb" olup işlem öncesinde başka dosya da seçilebilmektedir.
Dizayn dosyalarında kullanılan saha kod numaraları ve açıklamaları "bordro.txt"
dosyasında verilmiştir.

BO.4.3.5. Dizayn Dosya Tanımları
Bu bölümde beyanname dökümlerinde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu
dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.
Bu bölüme girildiğinde ilk olarak karşımıza dizayn dosyaları tanımlanacak beyannamenin
ve türünün(düz/matbu) belirlendiği seçim ekranı gelir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
DĐZAYN DOSYA TANIMLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DĐZAYN DOSYA TANIMLARININ YAPILACAĞI ĐŞLEMĐ BELĐRTĐNĐZ!
YAPILACAK ĐŞLEM:
1-SĐCĐL KARTI
2-ĐŞÇĐ BĐLDĐRĐM BELGESĐ
3-ĐŞE GĐRĐŞ BĐLDĐRGESĐ
4-VĐZĐTE KAĞIDI(PERSONEL)
5-VĐZĐTE KAĞIDI(EŞ-ÇOCUK)
6-SAĞLIK BELGESĐ(EŞ-ÇOCUK)
7-SĐGORTALI HESAP FĐŞĐ
8-ĐŞYERĐ DEĞĐŞĐKLĐĞĐ FORMU
9-ĐŞTEN AYRILIŞ BĐLDĐRGESĐ(SGK)
10-ĐŞSĐZLĐK PRĐM LĐSTESĐ
11-ĐŞTEN AYRILMA BĐLDĐRGESĐ(TĐK)
12-KIDEM TAZMĐNATI HESAP PUSULASI

13-ĐHBAR TAZ.HESAP PUSULASI
14-ĐŞE GĐRĐŞ LĐSTESĐ
15-ĐŞTEN ÇIKIŞ LĐSTESĐ
16-DĐZĐ PUSULASI
17-EKSĐK GÜN BĐLDĐRĐMĐ
18-VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ BORDROSU
19-AYLIK PRĐM VE HĐZMET BELGESĐ
20-TĐK AYLIK ĐŞGÜCÜ ÇĐZELGESĐ
21-ASG.GEÇ.ĐND.AĐT BORDRO
22-AĐLE DURUMU BĐLDĐRĐMĐ
23-ĐŞYERĐ BĐLDĐRGESĐ
24-MUH.HĐZMETLERĐ BĐLDĐRGESĐ

DĐZAYN DOSYA TÜRÜNÜ BELĐRTĐNĐZ!
DOSYA TÜRÜ: 1 [1-2]
1-DÜZ FORMA BASKI (DFB)
2-MATBU FORMA BASKI (MFB)
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC

Yapılacak işlem ve dosya türü belirtildikten sonra ise dizayn dosya isimlerinin ve
açıklamalarının tanımlanacağı ekrana ulaşılır.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
DĐZAYN DOSYA TANIMLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MODÜL:BORDRO
KONU :SĐCĐL KARTI
TÜR :DÜZ FORMA BASKI (DFB)
DOSYA ADI
AÇIKLAMA
[1] sicilkar.dfb
personel sicil kartı
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC

Bu bölümde tanımlanan dizayn dosya isimleri ve açıklamaları beyanname
dökümlerinden önce ekrana gelen seçim penceresine taşınarak kullanıcının istediği
dizayn dosyasına göre döküm alabilmesi sağlanır.
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BO.5. Entegrasyon
Bu bölüm MUHASEBE ENTEGRASYONU ve ĐŞLETME ENTEGRASYONU AltBölümlerinden oluşur.

BO.5.1. Muhasebe Entegrasyonu
Bu bölüm ENTEGRASYON TANIMLARI ve ENTEGRASYON ĐŞLEMĐ Alt-Bölümlerine
ayrılır. ENTEGRASYON TANIMLARI bölümü kendi arasında ayrıca SABĐT TANIMLAR
ve HESAPLARIN BELĐRLENMESĐ şeklinde ikiye ayrılır.

BO.5.1.1. Sabit Tanımlar
Bu bölümde Bordro-Muhasebe entegrasyonunda kullanılacak olan muhtelif parametreler
tanımlanır.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999 ENTEGRASYON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
ENTEGRASYON SABĐT PARAMETRELERĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BORDRO-MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA KULLANILACAK OLAN
MUHTELĐF PARAMETRELERĐ GĐRĐNĐZ!
ENTEGRASYON
TANIM DOSYASI :bment.dat
MUH.DOSYALARININ BULUNDUĞU
SÜRÜCÜ/YOL ADI:
MUHASEBE FĐŞĐNDE
SATIR TOPLAMA :E [E/H]
FĐŞ AÇIKLAMASI:%s Ücret Tah.
FĐŞ ÖZEL KODU :BRENT

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Entegrasyon Tanım Dosyası
Entegrasyonda kullanılacak muhasebe hesaplarının belirtildiği tanım dosyasının adı bu
sahaya yazılır.
Muhasebe Dosyalarının Bulunduğu Sürücü/Yol Adı
Eğer muhasebe dosyaları bordro dosyalarından farklı bir yerdeyse(başka şirket) şirkete
ait veri dosyalarının bulunduğu bölüm bu sahaya yazılır.
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Satır Toplama
Bu sahaya “E” verilirse muhasebe fişi oluşturulurken aynı hesap koduna sahip olan
satırlar toplanır.
Fiş Açıklaması
Bu sahaya yazılan bilgi muhasebe fişine kalem açıklaması olarak gider.
Fiş Özel Kodu
Bu sahaya yazılan bilgi muhasebe fişine özel kod olarak gider.
Ekranda verilen tanımlar F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir.

BO.5.1.2. Hesapların Belirlenmesi
Bu bölüme girildiğinde ekrana tablo tanım dosyasının girileceği bir pencere gelir. Dosya
ismi olarak SABĐT TANIMLAR bölümünde tanımlanan dosya default olarak gelir.
Đstenirse F7-TANIM DOSYA LĐSTESĐ tuşu ile ekrana gelen listeden farklı tanım dosyası
seçilebilir.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999 ENTEGRASYON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
HESAPLARIN BELĐRLENMESĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┌────────────────────────┐
│
│ *BMENT.DAT
│
│ TABLO TANIM DOSYA ĐS│ BMENT1.DAT
│
│
│ BMENT2.DAT
│
│ DOSYA ĐSMĐ:bment.dat│ BMENT720.DAT
│
│
│ BMENT760.DAT
│
└──◄F1YARDIM F7TANIM DO│ BMENT770.DAT
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───┘
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ F8SAHALAR PgUp PgDn ESC

Dosya ismini seçip enter tuşuna basınca karşınıza entegrasyonda kullanılacak
muhasebe hesaplarını tanımlayacağınız bir ekran gelir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999 ENTEGRASYON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
HESAPLARIN BELĐRLENMESĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ĐŞLEM
BORÇ

SAHA NO
SAHA ADI
HESAP KODU
131
Normal Kazanç Toplamı
770 01
132
Fazla Mesai Toplamı
770 02
134
Đkramiye Tutar
770 03
135
Çoçuk Parası
770 04
136
Özel Ödenek
770 05
166
Ödenekler Toplamı
770 06
173
SĐG+SGDP. Đşveren Prim Toplamı 770 07
174
Đşveren Đşsiz.Sigorta Katkısı 770 08
175
Asgari Geçim Đndirimi
136
199
Borç Yuvarlama Farkı
770 09
ALACAK 201
Net Ödenen
335 01
202
Gelir Vergisi
360 01
203
Damga Vergisi
360 02
219
Ödenecek SĐG.+SGDP Đşv+Đşçi Top 361 01
222
Ödenecek Đşv+Đşçi Đş.Sig.Kat. 361 02
223
Sendika Aidatı
369 01
266
Kesintiler Toplamı
369 02
299
Alacak Yuvarlama Farkı
679
&F3 &F4
CAP
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ F8SAHALAR PgUp PgDn
001

NUM
ESC

Bu ekranda 100 tane hesap kodu tanımlama imkanı vardır. F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu
ekrana hesap planında tanımlanan muhasebe hesaplarının listesini getirir. F8-SAHALAR
tuşu ekrana bir çerçeve içinde tanımda kullanılabilecek sahaları getirir. Kullanıcı
tanımlamalarını bu bilgiyi kullanarak yapabilir.

BO.5.1.3. Entegrasyon Đşlemi
Bu bölümde muhasebe entegrasyon işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde karşınıza
bordrodan muhasebe fişi oluşturulacak işlem aralıklarının girileceği bir ekran gelir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999 ENTEGRASYON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
MUHASEBE ENTEGRASYON ĐŞLEMĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
2.DEĞER
SĐCĐL NO:
SĐCĐL NO:
ĐSĐM/SOYAD:
ĐSĐM/SOYAD:
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[2]
ÖZEL KOD:

[1]
[2]

ŞĐRKET BÖLÜMÜ:
ÜCRET BĐLGĐLERĐNĐ TABLOYA TAŞIMA
011-ASGARĐ ÜCRET:H [E/H]
012-DĐĞER ÜCRET.:H [E/H]
SON KAYDEDĐLEN MUH.BAĞLANTI FĐŞĐ
FĐŞ NO:
TARĐH:
REF.NO:
0
YEV.NO:

0

F1YARDIM F2ĐŞLEM F6KART LĐSTESĐ ESC

SĐCĐL NO, ĐSĐM/SOYAD ve ÖZEL KOD hanelerine değer girilerek sadece o aralıkta yer
alanlar işleme dahil edilebilir. Bu sahalar boş geçilirse tüm personel işleme dahil edilir.
Đstenirse şirkette yer alan sadece belirli bir bölüm de işleme dahil edilebilir. Bunun için
ŞĐRKET BÖLÜMÜ sahasına işleme sokulacak bölümün kodu yazılır.
ÜCRET BĐLGĐLERĐNĐ TABLOYA TAŞIMA başlığının altında bulunan 011-ASGARĐ
ÜCRET ve 012-DĐĞER ÜCRETLER sahaları MUHASEBE-IV modülünden Muhtasar
Beyanname hazırlanırken listeleme aralıklarına bağlı olarak oluşan değerler ücret bilgileri
tablosuna taşınır. Her iki sahaya birden “E” verilemez.
SON KAYDEDĐLEN MUHASEBE BAĞLANTI FĐŞĐ başlığının altındaki sahalara
ulaşılamaz. Bu sahalarda bordrodan muhasebe entegrasyonu sağlanmış en son fişe ait
olan bilgiler yer alır.
Đşlem aralıkları uygun şekilde girildikten sonra F2-ĐŞLEM tuşuna basılarak işleme
başlanır, ekrana gelen mesaja “evet” verilerek işleme devam edilir, ardından “Muhasebe
Entegrasyonu Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?” mesajı gelir, bu mesaja
da “evet” denildiğinde ekrana fişle ilgili bilgilerin girileceği bir pencere gelir.
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ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999 ENTEGRASYON
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
MUHASEBE ENTEGRASYON ĐŞLEMĐ
ÇALIŞ.AY:07/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
FĐŞ TARĐHĐ:31/05/2008 [GG/AA/YYYY]
│
│
FĐŞ NO:
│
│
YEVMĐYE NO:
│[1]
│
AÇIKLAMA:%s Ücret Tah.
│[2]
│
ÖZEL KOD:BRENT
│
│
TANIM DOSYASI:bment.dat
│
│
MUH.DOSYALARI:
│
Ü│
SATIR TOPLAMA:E [E/H]
│
0│
│
0└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F7TANIM DOSYA LĐS. ESC ►──┘
SON KAYDEDĐLEN MUH.BAĞLANTI FĐŞĐ
FĐŞ NO:
TARĐH:
REF.NO:
0
YEV.NO:

0

ESC
FĐŞ TARĐHĐ sahasına çalışılan ayın en son günü program tarafından otomatik olarak
gelir. FĐŞ NO ve YEVMĐYE NO sahaları boş bırakılırsa program tarafından doldurulur,
değer girilirse bu değerler fişteki aynı sahalarda yer alır.
AÇIKLAMA sahasına yazılan bilgi muhasebe fişine kalem açıklaması olarak gider.
Açıklama girilip başına “%s” yazılırsa açıklamadaki bilginin başına çalışılan ay da
yazılarak fişte yer alır.
ÖZEL KOD sahasına yazılan bilgi muhasebe fişine özel kod olarak gider.
TANIM DOSYASI sahasına entegrasyonda kullanılacak muhasebe hesaplarının
belirtildiği tanım dosyasının adı yazılır.
Eğer muhasebe dosyaları bordro dosyalarından farklı bir yerdeyse şirkete ait veri
dosyalarının bulunduğu bölüm MUHASEBE DOSYALARI sahasına yazılır.
SATIR TOPLAMA sahasına “E” verilirse muhasebe fişi oluşturulurken aynı hesap
koduna sahip olan satırlar toplanır.
Bu penceredeki bilgiler uygun şekilde doldurulup F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basılarak
muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir.
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BO.5.2. Đşletme Entegrasyonu
Bu bölüm ENTEGRASYON TANIMLARI ve ENTEGRASYON ĐŞLEMĐ Alt-Bölümlerine
ayrılır. ENTEGRASYON TANIMLARI bölümü kendi arasında ayrıca SABĐT TANIMLAR
ve ĐŞLEM KODLARININ BELĐRLENMESĐ şeklinde ikiye ayrılır.

BO.5.2.1. Sabit Tanımlar
Bu bölümde Bordro-Đşletme entegrasyonunda kullanılacak olan muhtelif parametreler
tanımlanır.
Entegrasyon Tanım Dosyası
Entegrasyonda kullanılacak işlem kodlarının belirtildiği tanım dosyasının adı bu sahaya
yazılır.
Đşletme Dosyalarının Bulunduğu Sürücü/Yol Adı
Eğer işletme dosyaları bordro dosyalarından farklı bir yerdeyse(başka şirket) şirkete ait
veri dosyalarının bulunduğu bölüm bu sahaya yazılır.
Satır Toplama
Bu sahaya “E” verilirse gider fişi oluşturulurken aynı işlem koduna sahip olan satırlar
toplanır.
Fiş Açıklaması
Bu sahaya yazılan bilgi gider fişine kalem açıklaması olarak gider.
Fiş Özel Kodu
Bu sahaya yazılan bilgi gider fişinde özel kod olarak yer alır.
Ekranda verilen tanımlar F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir.

BO.5.2.2. Đşlem Kodlarının Belirlenmesi
Bu bölüme girildiğinde ekrana tablo tanım dosyasının girileceği bir pencere gelir. Dosya
ismi olarak SABĐT TANIMLAR bölümünde tanımlanan dosya default olarak gelir.
Đstenirse F7-TANIM DOSYA LĐSTESĐ tuşu ile ekrana gelen listeden farklı tanım dosyası
seçilebilir. Dosya ismini seçip ENTER tuşuna basınca karşınıza entegrasyonda
kullanılacak işlem kodlarını tanımlayacağınız bir ekran gelir. Bu ekranda 100 tane işlem
kodu tanımlama imkanı vardır. F6-ĐŞLEM KOD LĐSTESĐ tuşu işlem kodlarının listesini,
F8-SAHALAR tuşu ise tanımda kullanılabilecek sahaların listesini ekrana getirir.

BO.5.2.3. Entegrasyon Đşlemi
Bu bölümde işletme entegrasyon işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde karşınıza
bordrodan işletme gider fişi oluşturulacak işlem aralıklarının girileceği bir ekran gelir.
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SĐCĐL NO, ĐSĐM/SOYAD ve ÖZEL KOD hanelerine değer girilerek sadece o aralıkta yer
alanlar işleme dahil edilebilir. Bu sahalar boş geçilirse tüm personel işleme dahil edilir.
Đstenirse şirkette yer alan sadece belirli bir bölüm de işleme dahil edilebilir. Bunun için
ŞĐRKET BÖLÜMÜ sahasına işleme sokulacak bölümün kodu yazılır.
ÜCRET BĐLGĐLERĐNĐ TABLOYA TAŞIMA başlığının altında bulunan 011-ASGARĐ
ÜCRET ve 012-DĐĞER ÜCRETLER sahaları ĐŞLETME modülünden Muhtasar
Beyanname hazırlanırken listeleme aralıklarına bağlı olarak oluşan değerler ücret bilgileri
tablosuna taşınır. Her iki sahaya birden “E” verilemez.
SON KAYDEDĐLEN ĐŞLETME GĐDER FĐŞĐ başlığının altındaki sahalara ulaşılamaz. Bu
sahalarda bordrodan işletme entegrasyonu sağlanmış en son fişe ait olan bilgiler yer alır.
Đşlem aralıkları uygun şekilde girildikten sonra F2-ĐŞLEM tuşuna basılarak işleme
başlanır, ekrana gelen mesaja “evet” verilerek işleme devam edilir, ardından “Muhasebe
Entegrasyonu Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?” mesajı gelir, bu mesaja
da “evet” denildiğinde ekrana fişle ilgili bilgilerin girileceği bir pencere gelir.
FĐŞ TARĐHĐ sahasına çalışılan ayın en son günü program tarafından otomatik olarak
gelir. FĐŞ NO sahası boş bırakılırsa program tarafından doldurulur, değer girilirse bu
değerler fişteki aynı sahada yer alır.
AÇIKLAMA sahasına yazılan bilgi işletme gider fişine kalem açıklaması olarak gider.
Açıklama girilip başına “%s” yazılırsa açıklamadaki bilginin başına çalışılan ay da
yazılarak fişte yer alır.
ÖZEL KOD sahasına yazılan bilgi işletme gider fişine özel kod olarak gider.
TANIM DOSYASI sahasına entegrasyonda kullanılacak işlem kodlarının belirtildiği tanım
dosyasının adı yazılır.
Eğer işletme dosyaları bordro dosyalarından farklı bir yerdeyse şirkete ait veri
dosyalarının bulunduğu bölüm ĐŞLETME DOSYALARI sahasına yazılır.
SATIR TOPLAMA sahasına “E” verilirse gider fişi oluşturulurken aynı işlem koduna sahip
olan satırlar toplanır.
Bu penceredeki bilgiler uygun şekilde doldurulup F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basılarak
entegrasyon işlemi gerçekleştirilir.

BO.6. Ek Bilgiler
Bu bölümde bordro programının kullanımı ile ilgili çeşitli örnek ve uygulamalar, ayrıca
bordronun hesaplanma yöntemi verilmiştir.
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BO.6.1. Program Đçindeki Özel Tanımlı Raporlar
Bilindiği üzere özel tanımlı raporlar kullanıcının kendi ihtiyaçları doğrultusunda rapor
hazırlanmasına yöneliktir.
Size kolaylık sağlaması ve örnek teşkil etmesi amacıyla dört tane özel tanımlı rapor
önceden hazırlanmış ve bordro programının üçüncü disketine yüklenmiştir. Bu raporları
kullanabilmeniz için her şirket açılışından sonra “*.fmt”' dosyalarını ilgili şirket bölümüne
kopyalamanız gerekmektedir.
Bu özel tanımlı raporlara ait açıklama ve örnek çıktılar aşağıda verilmiştir.
LISTE.FMT
Personel bordro bilgilerinin, Hizmet Erbabı Ücret Bordrosu şeklinde dökümünün alındığı
rapordur.
PUANTAJ.FMT
Boş olarak hazırlanmış, başlıkları kullanıcı tarafından belirlenecek puantaj cetvelidir.
ICMAL.FMT
Personele ait bordrodaki bilgilerin detaylı dökümünün alındığı rapor şeklidir. LISTE.FMT
den farklı olarak işverenin ödemesi gereken toplam tutarlar listelenmez.
BORDRO.FMT
Sürekli forma basılmış maaş bordro zarflarına çıktı verir.
Kullanıcı tarafından yeni dosya yaratılması ve silinmesi hususunda aşağıdaki notlara
dikkat edilmelidir.
- Yeni "*.fmt" dosyaları daima şirketin içinde yaratılır.
- Silme işlemi sadece şirket içindeki "*.fmt" dosyalarına uygulanır.
- Eski bir "*.fmt" dosyası üzerinde değişiklik yapıldığı zaman dosya okunduğu bölüme
yazılır.
- F6 tuşu ile "*.fmt" dosya listesi alındığı zaman şirketin içinde herhangi bir "*.fmt"
dosyası varsa buradaki dosyalar, aksi takdirde çalışılan bölümdeki dosyalar listelenir.

BO.6.2. Bildirgeler Nereden Sağlanabilir ?
ÜCRET PUSULASI, HĐZMET ERBABI ÜCRET BORDROSU, VĐZĐTE KAĞITLARI,
SAĞLIK BELGESĐ, ĐŞE GĐRĐŞ BĐLDĐRGESĐ, EK-1 ĐŞÇĐ BĐLDĐRĐM LĐSTESĐ, EK-1 ĐŞÇĐ
ÇIKIŞ BĐLDĐRĐM LĐSTESĐ ve DĐZĐ PUSULASI formları BORDRO programımıza uygun
olarak hazırlanmıştır. Bu formları ETA BĐLGĐSAYAR ve Bayilerinden temin edebilirsiniz.

BO.6.3. Özel Okul Bordrosu / Normal Bordro Arasındaki Farklar
Özel okul bordrosu parametresi bordro programının servis/parametreler/icmal
parametreleri kısmında bulunmaktadır. Bu parametreye “E” verilmesi programın ÖZEL
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OKUL BORDROSU şeklinde çalışmasını sağlar. Yalnız bu parametrenin devreye girmesi
için program siparişi verilirken durumun belirtilmesi ve özel okul bordrosu parametresinin
“config.eta” dosyası içinde işaretlenmiş olması gereklidir. Özel okul bordrusu normal
bordrodan iki şekilde ayrılır.
1- Normal bordroda ödenekler fazla mesai birim ücretine yansımaz, özel okul
bordrosunda ise ilk dört ödenek fazla mesai birim ücretine yansır.
Örnek :X firmasında çalışan Kemal Doruk aylık brüt ücret olarak 900 YTL. maaş
almaktadır, resmi bayram tatilinde 1 gün fazla mesai yapmıştır fazla mesai katsayısı(1.5)
dir, ve aşağıdaki ödenekleri almaktadır.
Yol
Yakacak
Kira
Đlaç

: 50 YTL
: 100 YTL
: 200 YTL
: 50 YTL

Yiyecek : 100 YTL
Buna göre Kemal Doruk'un brüt ücreti ve brüt geliri aşağıdaki gibidir
Aylık ücret = 900 YTL
Günlük ücret = 900/30 = 30 YTL.
Günlük fazla mesai ücreti = 30 *1.5 = 45 YTL
Çalışma günü = 30 gün

Normal bordroya göre brüt gelir hesabı
Normal ücret = 30 gün * 30 = 900 YTL
Ödenekler Toplamı = 500 YTL
Fazla mesai = 1 gün * 45 YTL = 45 YTL
Toplam brüt gelir = 900 +500+ 45 = 1445 YTL

Özel Okul Bordrosuna göre brüt gelir hesabı
Aylık ücret = 900 YTL
Günlük ücret = 900/30 = 30 YTL.
llk 4 ödenek toplamı = 400 YTL
Fazla mesai günlük ücreti = (900+400)/30*1.5 = 65 YTL
Toplam brüt gelir = 900 +500+ 65= 1465 YTL

2- Normal bordroda ödenekler çalışılan iş gününe bakılmaksızın brüt ücrete eklenir, özel
okul bordrosunda ise ilk dört ödenek çalışılan iş günü baz alınarak brüt gelire eklenir.
Örnek: Yukarıda verilen örnekte geçen kişi 30 gün yerine 20 gün çalışmış olsun, bu
durumda brüt gelir hesaplamaları aşağıdaki gibi olur.
Aylık ücret = 900 YTL
Günlük ücret = 900/30 = 30 YTL.
Günlük fazla mesai ücreti = 30 *1.5 = 45 YTL
Çalışma günü = 20 gün

Normal bordroya göre brüt gelir hesabı
Normal ücret = 20 gün * 30 YTL = 600 YTL
Ödenekler Toplamı = 500 YTL
Fazla mesai = 1 gün * 45 YTL = 45 YTL
Toplam brüt gelir = 600 + 500+ 45 = 1145 YTL
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Özel Okul Bordrosuna göre brüt gelir hesabı
Aylık ücret = 900 YTL
Günlük ücret = 900/30 = 30 YTL.
llk 4 ödenek toplamı = 400 YTL
5.ödenek = 100 YTL
Fazla mesai günlük ücreti = (900+400)/30*1.5 = 65 YTL
Normal ücret = 20 gün * 30 YTL = 600 YTL
Đlk 4 ödenek toplamı(günle orantılı) = 400 YTL*20/30 = 266.66 YTL
5.ödenek(tamamı) = 100 YTL
Ödenekler Toplamı = 266. 66 +100 = 366.66 YTL
Fazla mesai = 1 gün *65 YTL = 65 YTL
Toplam brüt gelir = 600 +366.66+ 65 = 1031.66 YTL

BO.6.4. Yemek Fişinin Hesaplanması
Bilindiği gibi ilgili mevzuat uyarınca, personele yemek parasının ücrete eklenerek
verilmesi durumunda bu ücretin belli bir kısma kadar olan kısmı gelir ve damga
vergisinden muaf tutulmakta, üstü vergilendirilmektedir. Aşağıda bu uygulamanın
ETA:BORDRO programında nasıl yapılacağı verilmiştir.
Servis bölümünde yapılması gereken tanımlamalar:
Ödenekler ekranında bulunan ödeneklerden ve kesintiler
kesintilerden birer tanesi YEMEK FĐŞĐ olarak ayrılacaktır:

ekranında

bulunan

Vergi iade parametreleri ekranında o yıl için belirlenmiş bulunan günlük muafiyet tutarı
ilgili sahaya muafiyet tutarı girilir. Aynı ekranda yemek fişi için ayrılmış bulunan ödenek
ve kesinti saha noları(1-15) ilgili sahalara yazılacaktır.
Personel sicil kartı bölümünde yapılması gerekenler:
Her personel için ayrı ayrı olmak kaydıyla sicil kartı 3.sayfasında bulunan yemek fiş tutarı
sahasına personele verilecek günlük yemek bedeli ve bir ay içinde kaç günü verileceği
girilir.
Puantaj/Toplu netten brüte bölümünde yapılması gerekenler:
Puantaj/Toplu Netten brüte kısmına girilir, F3 YEMEK FĐŞĐ HESABI tuşuna basılır,bu
durumda program yemek fiş bedelinin vergilendirilecek kısmını kesinti kısmına, bu
kesintiyi meydana getirecek brüt tutarı ise ödenek kısmına yazar.
Örnek uygulama
Y firmasında çalışan Güzin Balıkçı Aylık 900 YTL brüt ücret almaktadır, firmanın
personeline verdiği günlük yemek bedeli 4 YTL'dir, bu yıl için geçerli muafiyet 1 YTL'dir.
Bir ay içinde yemek fişi verilen iş günü sayısı 20 olsun,
Buna göre
Servis ödenekler kısmında boş olan herhangi bir sahaya YEMEK FĐŞĐ yazılır, No'su:9
Servis kesintiler kısmında boş olan herhangi bir sahaya YEMEK FĐŞĐ yazılır, No'su:5
Serviste vergi iade parametrelerinde ilgili sahalara 1, 9 ve 5 yazılır,
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Güzin Balıkçı’nın sicil kartı çağrılır, 3 sayfaya geçilir, yemek fişi sahasına 4 YTL, yemek
gün sayısına 20 yazılır,
Puantaj/Toplu Netten brüte kısmına girilir, F3-YEMEK FĐŞĐ HESABI tuşuna basılır,
program hesapladığı rakamları ilgili ödenek ve kesinti sahasına yazar bu durumda işlem
tamamlanmış olur.

BO.6.5. Bankadan Maaş Ödemesi
Personel maaşlarının bankalardan telekart veya benzeri kartlar aracılığıyla doğrudan
ödenmesi durumlarında, maaşların bankalara önceden bildirilebilmesi amacıyla bankaya
verilmesi gereken özel formatlı dosyanın hazırlanmasında kullanıcı tanımlı raporlar
kullanılabilir. Bu durumda tanım ekranının ön yüzünde bulunan RAKAM TĐPĐ sahasına
3/4/5/6/7/8/9 verilmelidir. Bu tarzla dizayn edilen dosyanın diğer dosyalardan farkları
aşağıda sıralanmıştır.
- Tutar sahalarında soldaki boş alanlar "0" ile doldurulur.
- Ara toplam alınmaz.
- Dosya sonunda Ctrl-Z bulunmaz.
- Dosya başında Ctrl-LF bulunmaz.
Rakam Tipi=3: Yapı Kredi Bankasından yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Dosyanın
en başında başlık ve en sonunda bitiş bilgileri bulunmaz. Programlarla birlikte verilen
“KREDĐ.FMT” format dosyası bu amaçla kullanılabilir.
Rakam Tipi=4: Garanti Bankasından yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Her personel
için 67 byte uzunluğunda kayıtlardan oluşur, bunun dışında dosyanın başında ve
sonunda bulunan birer adet ekstra kayıt başlık ve bitiş bilgilerini içerir. Başlık bilgileri
“garanti.txt” dosyasına yazılır, bitiş bilgileri program tarafından hazırlanır, herhangi bir
dosyadan okunmaz. Kullanılan format dosyasının adı “GARANTI.FMT”’dir
Rakam Tipi=5: Đş Bankasından yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Bir önceki
maddede açıklanan tipe benzer şekilde çalışır. Dosya kayıt boyu 82 byte olup kullanılan
dosyaların adları ise “isbank.txt” ve “ISBANK.FMT”’dir
Rakam Tipi=6: Akbank’tan yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Öncekilere benzer
şekilde çalışır. Kullanılan dosyaların adları ise “akbank.txt” ve “AKBANK.FMT”’dir
Rakam Tipi=7: MngBank’tan yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Öncekilere benzer
şekilde çalışır. Kullanılan dosyaların adları ise “mngbank.txt” ve “MNGBANK.FMT”’dir
mngbank.txt dosyasının içeriği
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Saha Adı
Boy
Tip
------------------------- ------- -------------TR_KAYIT_TIPI
1
Karakter (H)
TR_DOSYA_GONDERIM_TARIHI
8
(YYYYAAGG)
TR_GONDERILEN_KAYIT_ADEDI
4
Nümerik
TR_ANLASMALI_SUBE_KODU
3
Nümerik
TR_FIRMA_HESAP
8
Nümerik

MNGBANK.FMT dosyasının içeriği
Saha Adı
Boy
--------------------- ------TR_KAYIT_TIPI
1
yazılır
TR_SIRA_NO
6
TR_FIRMA_EKNO
3
TR_ISLEM_TIPI
2
TR_PERS_HESAP_NO
8
ACIKLAMA1 ilk 8 karakter
TR_PERS_EK_NO
3
karakter
TR_TARIH
TR_TUTAR
TR_ACIKLAMA
TR_BRUT_MAAS
TR_DEPT_KOD
sahası
TR_DEPT_ADI
TR_UNV_KOD
TR_UNV_ADI
TR_HAZHES

8
22
70
22
6

20
3
20
1

Tip
Açıklama
-------------- -------------Karakter
(D) Sabit Metin olarak
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik

138 Nolu saha
Metin olarak yazılır
Metin olarak yazılır *
Personel sicil kartından

Nümerik

Personel sicil kartından
ACIKLAMA1
9-10-11'inci

YYYYAAGG
Nümerik
Karakter
Nümerik
Karakter

Metin olarak yazılır
127 nolu saha
Metin olarak yazılır
15 nolu saha
Sicil kartında ACIKLAMA2

Karakter
Karakter
Karakter
Karakter

ilk 6
Sicil
Sicil
Sicil
Sicil

karakteri
kartında GOREVI sahası
kartında OZELKOD1
kartında ISIM/SOYAD
kartında OZELKOD2

* ĐŞLEM TĐPLERĐ
00 DĐĞER
01 MAAŞ
02 PRĐM
03 ĐKRAMĐYE
04 VERGĐ ĐADESĐ
05 MAAŞ+ĐKRAMĐYE
06 TASARRUF TEŞVĐK
07 AVANS
Rakam Tipi=8: Demirbank’tan yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Öncekilere benzer
şekilde çalışır. Kullanılan dosyaların adları ise “dembank.txt” ve “DEMBANK.FMT”’dir
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DEMĐRBANK ELEKTRONĐK TALĐMAT BĐLGĐSĐ DOSYA DESENĐ
------------------------------------------------------------------Dosya adı
: dbyyaagg.ets
Kayıt uzunluğu : 235 bytes

dembank.txt (başlık kaydı) dosyasının içeriği
Saha Adı
Tip Boy Baş-Bit
Açıklama
------------------- --- --- ------- ------------------------------A
1
1-1
"B" başlık kaydı olduğunu
KAYIT TĐPĐ
belirten sabit değer
DOSYA TARĐHĐ
A
8
2-9
Dosya oluşturma tarihi
"YYYYAAGG"
BOŞLUK
A 226 10-235 "Space" karakteri ile kayıt
uzunluğu tamamlanır

DEMBANK.FMT (detay kaydı) dosyasının içeriği
Saha Adı
Tip Boy Baş-Bit
Açıklama
------------------- --- --- ------- -------------------------------KAYIT TĐPĐ
A
1
1-1
"O" Ödeme bilgisi sabit değeri
TARĐH
N
8
2-9
Bordro geliş tarihi "YYYYAAGG"
BORDRO NO
A
12 10-21 Ödeme talimatı bankaya çıkış bordro
No
BANKA KODU
A
3 22-24 "048" Demirbank TCMB kodu sabit değer
BORÇLU KODU
A
8 25-32 Borçlu kodu
ALACAKLI KODU
A
8 33-40 Alacaklı kodu
BORÇLU HESAP
A
15 41-55 Borçlu hesap
ALACAKLI HESAP
A
19 56-74 Alacaklı hesap
BORÇ TÜRÜ
A
1 75-75 Borç türü (*)
BORÇLU YEREL KODU
A
10 76-85 Firma takip No
VADE
A
8 86-93 Ödeme emri vadesi "YYYYAAGG"
ÖDEME TUTARI
N
15 94-108 Ödeme tutarı
ÖDENEN TUTAR
N
15 109-123 Ödenen tutar
AÇIKLAMA
A
40 124-163 Açıklama
ALACAKLI BANKA KODU N
4 164-167 EFT giden banka kodu
N
5 168-172 EFT giden şube kodu
ALACAKLI ŞUBE KODU
ALACAKLI ÜNVANI
A
31 173-203 EFT alıcı ünvanı
ALACAKLI YEREL KODU A
10 204-213 Alacaklı yerel kodu
DEKONT NO
N
6 214-219 Grup No + Seri No
ĐŞLEM TARĐHĐ
A
8 220-227 Đşlem tar."YYYYAAGG" (Tahsilat/Đptal)
DURUM
A
1 228-228 Ödeme durumu (**)
SEQUENCE NO
N
7 229-235 Talimat sıra numarası
(toplam kaydı)
Saha Adı
Tip Boy Baş-Bit
Açıklama
------------------ --- --- ------- ---------------------------KAYIT TĐPĐ
A
1
1-1
"T" Toplam kaydı olduğunu belirten
sabit
TOPLAM KAYIT SAYISI N
8
2-9
Ödeme talimatı kayıtlarının sayısı
TOPLAM TUTAR
N
15 10-24 Ödeme talimatı toplam tutarı
BOŞLUK
A
211
25-235 "Space" karakteri ile kayıt
tamamlanır
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* Borç türü : E (EFT talimatı), H (Havale talimatı), D (DBS ödemesi)
** Ödeme durumu : B (Bekliyor), O (Ödendi), I (Đptal), Y (Yetersiz bakiye), K (Kısmi
tahsilat), H (ETS tanımlama hatası)
Rakam Tipi=9: TEB bankasından yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Bir önceki
maddeye(Demirbank) benzer şekilde çalışır. Kullanılan dosyaların adları ise “teb.txt” ve
“TEB.FMT”’dir
Rakam Tipi=10: DIŞBANK’tan yapılan maaş ödemelerinde kullanılır. Önceki maddelere
benzer şekilde çalışır. Kullanılan dosyaların adları ise “disbank.txt” ve
“DISBANK.FMT”’dir

BO.6.6. Avans Kesintisi Uygulaması
Bilindiği gibi personele ay içinde avans ödenmesi durumunda maaş hesaplaması
esnasında verilen bu avanstan belli bir oranda damga vergisi hesaplanması ve bu
verginin personele ödenecek ücretten düşülmesi gerekmektedir. ETA:BORDRO
programında bu işlem aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
- Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Kesintiler sahalarından herhangi bir tanesi AVANS
olarak ayrılmalıdır.
- Servis/Sabit Tanımlar/Vergi Parametreleri/Vergi Parametreleri-II bölümüne girilerek
AVANS KESĐNTĐ NO sahasına daha önceden ayrılmış olan kesintinin sıra numarası(115 arasında) yazılmalıdır; bu sahanın bir altında bulunan sahaya ise avans kesintisine
uygulanacak olan damga vergi oranı yazılmalıdır(değişmemişse % 0.12).
Bu durumda program bordro hesaplamaları yaparken belirtilen sıra nolu kesintiye
herhangi bir tutar yazılmışsa bu tutarı ilgili damga vergi oranı ile çarparak oluşan avans
damga vergi tutarını diğer ödemelerden kaynaklanan damga vergisine ekler. Kullanıcı
Tanımlı Raporlarda avanstan kaynaklanan matrahı, damga vergisini ve avans hariç
damga vergisini görmek için 401-402-403 nolu sahalar kullanılabilir.

BO.6.7. XML Dosyasının Internet Üzerinden Transferi
E-BĐLDĐRGE HAZIRLAMA bölümünden oluşturulan XML dosyasının internet üzerinden
SGK kurumuna gönderilebilmesi ile ilgili olarak bazı yardımcı bilgiler aşağıda verilmiştir:
Öncelikli olarak işverenlerce anlaşmalı bankalardan temin edilecek E-Bildirge Kullanım
Paketi içerisinde yer alan Başvuru Formu ile bağlı bulunulan Sigorta Đl/Sigorta
Müdürlüğüne başvurularak internet erişiminde kullanılacak işyerine ait kullanıcı kodu ve
şifrelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
Her ay XML dosyalarının transferinde kullanılacak yol ise şöyledir:
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- Raporlar/SĐGORTA
oluşturulur.

Raporları/E-Bildirge

Hazırlama

bölümünden

XML

dosyası

- Sosyal Sigortalar Kurumuna ait "www.sgk.gov.tr" adresine girilir.
- Bu siteden e-bildirge uygulamasının giriş sayfasına girilir.
- Gerekli Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girildikten sonra GĐRĐŞ butonu ile işyeri şifresinin
ait olduğu işyerinde işlem yapmak üzere e-bildirge ana menüsüne ulaşılır.
- Ana menü, uygulama içerisinde yapılabilecek bütün işlemler için seçenekler sunar. Bu
menüden "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosya Transferi Đçin Tıklayınız" butonuna
tıklayarak işlem ile ilgili ekrana geçilir.
(XML dosyaları transfer edilirken, Sig.Tabanının altındaki personellere ait XML dosyası
transferinde ilgili ekranda bulunan 5073 SAYILI KANUNA TABĐ kutucuğu işaretlenmeli,
Sig.Tabanının üstündeki personellere ait XML dosyası transferinde ise bu kutucuk boş
bırakılmalıdır.)
- Gelen ekrandaki "Browse" butonuna tıklayarak ETA:Bordro programından oluşturulan
XML dosyasının disk üzerindeki yeri gösterilebilir veya Dosya Adını Giriniz kutusuna
klavye ile dosyanın bulunduğu bölüm ve adı yazılabilir. Dosya Adı kutusu doldurulduktan
sonra "Dosyayı Gönder" butonuna tıklayarak XML dosyasının transfer işlemi başlatılır.
- Transfer işlemi tamamlandıktan sonra gönderilen dosyanın kontrolü aşamasına geçilir.
Bu aşamada istenirse "Kontrole Gönder" butonuna tıklayarak dosya kontrolü işlemi
başlatılabilir. (Dosya kontrol işlemi dosya büyüklüğüne bağlı olarak uzun sürebilir.)
Transfer işlemi bittikten sonra otomatik olarak onay ekranına geçilir.
** Kontrol işlemine geçmeden "Yeni Dosya Gönder" butonuna tıklayarak başka dosyalar
da transfer edilebilir. Her dosya transferi sistemde ayrı bir dosya transfer işlem kodu ile
ifade edilir. Transferden sonra ekranda görüntülenen dosya transfer kodu not alınarak
gönderilmiş dosyaların kontrolleri daha sonra yapılabilir.
** Transfer edilen XML dosyalarının kontrolü "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dosya
Kontrol" bölümünden yapılabilir. Bu bölümde ekranda görüntülenen işlem kodu dosya
transferi sırasında transfer edilen dosyaları ayırmak amacı ile verilmiş koddur. Đşlem
koduna tıklayarak ilgili dosyanın kontrol işlemine geçilebilir. Kontrol işleminden sonra
otomatik olarak onay ekranına geçilir.
- Onay ekranına ulaşıldığında dönem içinde girişi yapılmış bütün Aylık Prim ve Hizmet
Belgeleri işlem aşamasına göre renklendirilmiş olarak görüntülenir. Veri giriş işleminde
hatalı veri girildiğinde kırmızı renkli çerçeve içerisinde uyarı mesajı alınır. Böyle bir
durumla karşılaşılırsa "Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap" butonuna tıklayarak veri giriş
ekranına geri dönülüp hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerekir.
- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde hata yok ise, yeşil renkli çerçeve içerisinde Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi başlık bilgileri görüntülenir. "Tahakkuk Fiş Görüntüle/Onayla"
tuşuna tıklayarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden oluşan tahakkuk fişi görüntülenir.
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Yine bu ekranda tahakkuk fişinin altında bulunan çerçeve içerisinde "Belgemi
onaylıyorum" kutucuğu işaretlenip şifre kutusuna şifre girildikten sonra "Gönder"
butonuna tıklandığında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi SGK kayıtlarına işlenir ve Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi verme işlemi tamamlanmış olur.
ETA:BORDRO V-7.8.0/S (C)2008 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA 2008
ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ PARAMETRELERĐ
ÇALIŞ.AY:05/2008 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ
ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ:E [E/H][E:UYGULA/H:UYGULAMA] [01/2008'DE BAŞLAR]
PERSONELĐN KENDĐSĐ: 50.00 [%]
ÇALIŞMAYAN EŞ
: 10.00 [%]
ĐLK 2 ÇOCUK ĐÇĐN : 7.50 [%] (ÇOCUK BAŞINA)
DĐĞER ÇOCUKLAR
: 5.00 [%] (ÇOCUK BAŞINA)
NOT 1: ÇALIŞMAYAN EŞ: KADIN VEYA ERKEK FARKETMEZ. MÜKELLEFLE ARASINDA
YASAL EVLĐLĐK BAĞI BULUNAN VE HERHANGĐ BĐR GELĐRĐ
OLMAYAN KĐŞĐYĐ ĐFADE EDER.
NOT 2: ÇOCUK TABĐRĐ : MÜKELLEFLE BĐRLĐKTE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN
BAKILAN(NAFAKA VERĐLENLER, EVLAT EDĐNĐLENLER ĐLE
ANA VEYA BABASINI KAYBETMĐŞ TORUNLARDAN MÜKELLEFLE
BĐRLĐKTE OTURANLAR DAHĐL)

BO.6.8. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması
Bilindiği gibi 265 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞ TASLAĞI ile 5615 sayılı
Kanunla “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi
sistemine giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi
uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler” açıklanmıştır.. Tebliğ henüz taslak
halinde olmakla beraber 01/01/2008 tarihinde uygulamaya gireceğinden gecikmeye
neden olmamak için şu anki taslağa uygun olarak programlarda değişiklik yapılmış olup
aşağıda bu uygulamanın ETA:BORDRO programında nasıl yapılacağı detaylı olarak
açıklanmıştır.
1 - SERVĐS/SABĐT TANIMLAR/BORDRO PARAMETRELERĐ/ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ
PARAMETRELERĐ ekranına girilerek AGĐ ile ilgili parametreler doldurulur. Bu
parametreler 2008 yılından itibaren geçerli olacağından daha önceki dönemlerde
çalışıldığı durumlarda doldurulması herhangi bir soruna neden olmaz. Değerler 2008’den
itibaren geçerlidir. Bu sahalara aşağıda belirtilen değerler girilmelidir:
Asgari Geçim Đndirimi
:
Personelin Kendisi
:
Çalışmayan Eş
:
Đlk 2 çocuk için
:
Diğer Çocuklar
:
Gel.Ver.1.dilim oran
:
:
Asgari ücret (16 yaş üstü)
Asgari ücret (16 yaş ve altı):
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50.00
10.00
7.50
5.00
15.00
608.40
608.40
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Asgari ücret değerleri 16 yaş ve daha küçükler ile diğerleri için aynı girilmelidir..
2 - Her personel için ayrı ayrı olmak kaydıyla sicil kart bilgilerinin girildiği bölümdeki son
sayfaya girilerek AGĐ ile ilgili parametreler doldurulmalıdır. Bu parametreler aşağıdaki
gibi doldurulur:
Asg.Geçim Đnd.Uygulanacak mı
Bu parametreye aksine bir durum olmadıkça E girilir, yani AGĐ uygulaması her çalışan
için geçerlidir. Herhangi bir nedenle uygulanmayacak personele H girilir.
Çalışmayan/Geliri Olmayan Eş
Personelin yasal evlilik bağı ile bağlı olduğu çalışmayan ve geliri olmayan bir eşi varsa
bu sahaya E konur, aksi taktirde H girilir.
Uygulamaya Giren Çocuk/Torun
Yasada bulunan şartlara uyan çocuk/torun toplam sayısı bu sahaya girilir. Eğer eşlerin
her ikisi de çalışıyorsa çocuklar bunlardan sadece bir tanesinde gösterilirler.
3 - Her personel için ayrı ayrı olmak kaydıyla SERVĐS/DOSYA BAKIMI/KAYIT
DÜZELTME/AĐLE DURUMU BĐLDĐRĐMĐ kısmına girilerek bir önceki kısımda belirtilen eş
ve çocuk durumunun detayları girilir. Burada personelin kendisi, eşi ve çocukları/torunları
ile ilgili bilgiler girildikten sonra F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA
seçenekleri ile yazıcıdan döküm alınabilir. Dökümde kullanılacak sahalar
“BORDRO.TXT” dosyasında verilmiştir. Bu ekranda eğer uygulamaya tabi çocuklarla ilgili
veri girilmişse program çocuk sayısını bu verilere bakarak hesaplar, yani kartta yazılı
olan çocuk sayısını kullanmaz. Bu durumda eğer çocuklara ait doğum tarihi ve yüksek
okul bilgileri girilmişse, program bu verileri kullanarak ve çocukların yüksek okul öğrencisi
olup olmadığına bakarak sadece 18 veya 25 yaşını bitirmemiş çocukları hesaba katar.
Çocuklardan herhangi birisi bu yaş değerlerini geçtiği zaman otomatik olarak hesap dışı
bırakılır.
4 - Program AGĐ hesaplamasını aşağıdaki şekilde yapar
- 1 nolu başlıkta belirtilen ve yılbaşında belirlenen aylık asgari ücret rakamı 12
ile çarpılarak yıllık asgari ücret bulunur
- Her personel için oranın ne olduğu ayrı ayrı hesaplanır, bu hesaplamada
personelin kendisi için %50, çalışmayan/geliri olmayan eşi için %10, ilk 2
çocuğa kadar çocuk başına %7.5, diğer çocuklar için çocuk başına %5 oranları
kullanılır. Çıkan bu oran yıllık asgari ücret ile çarpılarak agi matrahı bulunur.
- Bu değer gelir vergisi 1.dilimde belirtilen oranla(bu oran da 1 nolu başlıkta
belirtilmiştir) çarpılarak yıllık agi tutarı bulunur.
- Bu tutar aylık çalışanlarda 12’ye bölünerek aylık agi tutarı bulunur.
- Bulunan agi tutarı eğer personelin o ayki/dönemki gelir vergisinden fazla ise
sadece gelir vergisi tutarı kadar olan kısmı personele iade edilir, eğer daha azsa
agi tutarının tamamı personele iade edilir. Đade edilme işlemi personelden
kesilecek gelir vergisinin azalması şeklindedir, hiçbir şekilde personele nakit
iade yapılmaz.
- Programın ücret hesaplamalarını gösteren tüm raporlarında bu durum “”NET
KAZANÇ+AGĐTUTARI=NET ÖDENEN” şeklinde gösterilir. Burada NET
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KAZANÇ agi öncesi elde edilen kazanç, NET ÖDENEN ise bu değere AGĐ
tutarının eklenmiş şeklidir.
- Ay içinde birden fazla ödeme yapılması durumunda(ara bordro) program yapılan
ücret ödemelerini, gelir vergisi tutarlarını ve hesaplanan/uygulanan agi tutarlarını
düzgün bir şekilde takip eder. Ara bordro yapıldıktan sonraki ara değerler programın
“SERVĐS/DOSYA BAKIMI/KAYIT DÜZELTME/KART BĐLGĐLERĐ” kısmında
görülebilir. Bu kısımda 2.sayfada “ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐM TUTARLARI” başlıklı
kolonda son 1 yıl içinde hesaplanan AGĐ TUTAR DEĞERLERĐ görülebilir. Bu
değerler personele gerçekte iade edilen AGĐ tutarları olmayıp hesaplanan azami AGĐ
tutar değerleridir. Aylık gelir vergisi tutarının AGĐ matrahını aştığı durumlarda bu iki
değer aynıdır.
5 – Programın raporlar kısmında en sona eklenen AGĐ RAPORLARI yardımıyla Asgari
Geçim Đndirimi hesaplamaları ile ilgili muhtelif raporlar bulunur, bunlar sırasıyla:
AYLIK AGĐ RAPORU
YILLIK AGĐ RAPORU
AGĐ BORDROSU’dur.
Bunlardan ilk ikisi kullanıcılara bilgi sağlamak üzere hazırlanmış dökümler verirler,
sonuncusu ise işveren tarafından sene başında bir kere çıkartılması gerekli olan bir
dökümdür. Bu dökümde içinde bulunulan ay için hesaplanan AGĐ tutarı yıl sonuna kadar
değişmeyecekmiş gibi diğer aylar içinde aynı şekilde gösterilir. Herhangi bir personelin
durumunda değişiklik olursa (evlenme, boşanma, eşin gelir durumunda değişiklik,
uygulamaya tabi çocuk-torun sayısında değişiklik gibi) bu döküm rapor ilgili personel için
tekrar çıkartılır.
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ETA:ĐŞLETME, 2.sınıf tüccarların gider/gelir hesaplarını bilgisayarda takip etmesine
imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda işlem kodlarınızı
tanımlayacak, bu kodlarla ilgili gider/gelir hareketlerinizi düzenleyecek ve bu
hareketlerden doğan Đşletme defteri, KDV raporları, mali analizler ve dönem sonu
envanteri 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:ĐŞLETME programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den ĐŞLETME programını seçtikten sonra bu ekranlar
tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Programa girildiğinde önce BĐRDEN FAZLA ŞĐRKETTE RAPOR DÖKÜMÜ seçeneği
ekrana gelir, “evet” cevabı verilmesi halinde defterler hariç raporların tümünün işlemden
hemen önce çıkan bir çerçeve içinde belirtilen kıstaslara uyan tüm şirketler için ard arda
yapılması sağlanır. Böylece bir şirket üzerinde çalışırken diğer şirketlere ait işlemleri de
aynı anda yapabilirsiniz. Çoklu işlem birden fazla şirket olması durumunda devreye girer.
ĐŞLETME programı tanımsız olan şirketler, işlem aralığına girseler bile listeye dahil
edilmezler. Đşlem aralığında bulunan herhangi bir şirkette ĐŞLETME programı tanımlı ise
ve veri dosyaları bulunamazsa hata oluşur. Bu yüzden şirketlerin içinde veri dosyalarının
yanı sıra gerekli tüm dosyalar bulunmalıdır. Çoklu işlem sırasında, işlemin sonunda veya
işlemin ESC tuşu ile kesilmesi halinde çalışılan şirkete geri dönülür. Đşlem sona ermeden
Shift+F10 ve Alt+F10 tuşları ile program değiştirilirse aynı anda işlem yapılan şirkete
geçilmiş olur.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva
etmektedir.
ETA:ĐŞLETME programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-GENEL TANIMLAR, işlem kodları, dönem sonu envanteri ve demirbaş tablosunun
tanımlanışı,
F3-HAREKETLER, gelir/gider hareketlerinin girilişi,
F4-RAPORLAR, işletme defteri ile ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, işletme sisteminizle ilgili tanımlar ve bakım işlemleri.
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F6-BEYANNAMELER, beyannameler üzerindeki işlemler.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 ve F6 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:ĐŞLETME programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

ID.1. Genel Tanımlar
Genel tanımlar bölümünde karşınıza ĐŞLEM KODLARI, DÖNEM SONU ENVANTERĐ ve
DEMĐRBAŞ TABLOSU seçenekleri gelir. Bu bölümlerde işlem kodlarını tanımlayabilir,
işletme defteri dökümünün sonuna ilave edilecek envanter defteri ve demirbaş
tablosunun bilgilerini girebilirsiniz.

ID.1.1. Đşlem Kodları
Bu bölümde, işletme defterinde kullanılacak hesapların işlem kodları tanımlanır. Burada
tanımlanan kodlar, yapılan gelir/gider işlemlerinin konu başlıklarına göre tasnifini sağlar.
Đşlem kodları bölümü kendi içinde YENĐ ĐŞLEM KODU, ESKĐ ĐŞLEM KODU ve ĐŞLEM
KOD LĐSTESĐ olmak üzere üç bölüme ayrılır.

ID.1.1.1. Yeni Đşlem Kodu
Bu bölümde her bir işlem kodu için ayrı bir KDV oranı tanımlayabilir, KDV'nin tutarın
içinden veya ayrı olarak hesaplanacağını belirtebilir, yıl sonunda yapılması istenilen
ortalama kar haddi yüzdesini belirtebilirsiniz. Ayrıca Hareket Fişi ekranında, işlem
kodunu yazdıktan sonra ilgili açıklamanın otomatik olarak ekrana gelmesini ve imlecin
Gider/Gelir türleri bölümünde tanımladığınız Gider ve Gelir sayfasındaki ilgili sütuna
işlenmesini sağlayabilirsiniz. Yılbaşı ve yılsonu envanter değerleri bölümüne ise işlem
koduna ait miktar, tutar ve KDV değerlerini girebilirsiniz. En fazla 200 değişik işlem kodu
tanımlama imkanına sahipsiniz.
Yeni işlem kodunun sahalarının ne şekilde doldurulacağını bir örnekle açıklayalım;
ĐŞLEM KODU hanesine kullanılmak istenen işlemin kodu yazılır. Örneğin TEMEL GIDA
diye bir tali hesap tanımlanmak istenirse Đşlem koduna TG yazılabilir.
Açıklama hanesine ise TEMEL GIDA yazıp KDV Oranı hanesine, Temel Gıda için
uygulanacak %8 default KDV'yi belirtin. Eğer KDV'nin işlem sırasında tutarın içinde
hesaplanmasını istiyorsanız KDV DAHĐL hanesine “E” yazmalısınız.
ORTALAMA KAR HADDĐ hanesinde yıl sonu hesaplamalarında kullanılan ortalama kar
haddi yüzdesini belirtebilirsiniz. SÜTUN hanesine gelir/gider hareketlerinin, gelir/gider
türleri bölümünde tanımladığınız ilgili sütuna yazılması için sütun numarasının altına “E”
yazmalısınız. Ayrıca gelir veya gider hareketlerinde ilgili açıklamanın ekrana otomatik
olarak gelmesi için OTOMATĐK AÇIKLAMA hanesindeki Gelir veya Gider sütununun
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karşısına gerekli açıklamayı yazarak F2-KAYIT etmelisiniz. Ayrıca isterseniz yılbaşı ve
yılsonu değerlerini de bu ekrandan girebilirsiniz.
ETA:ĐŞLETME V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ KOD
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
ĐŞLEM KODLARI
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ĐŞLEM KODU:
ĐŞLEM AÇIKLAMASI:
AÇIKLAMA:
AÇIKLAMA:
ĐLK SÜTUN [E/H]
1 2 3 4 5
GĐDER:
GELĐR:
YILBAŞI ENVANTER DEĞERLERĐ
YILBAŞI TUTARI:
YILBAŞI KDV:
YILBAŞI MĐKTARI:

[1]
[2]

KDV ORANI:
KDV DAHĐL:
ORTALAMA KAR HADDĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[%]
[E/H]
[%]
[1]
[2]

OTOMATĐK AÇIKLAMA

YILSONU ENVANTER DEĞERLERĐ
YILSONU TUTARI:
YILSONU KDV:
YILSONU MĐKTARI:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F6Đ.KODLARI F8DETAY BĐLGĐ ESC

ID.1.1.2. Eski Đşlem Kodu
Eski bir işlem koduna, ĐŞLEM KODU sahasına değişiklik yapmak istediğiniz işlem
kodunu veya açıklamasını yazarak ulaşabilirsiniz. Dilerseniz F6-ĐŞLEM KOD LĐSTESĐ
tuşunu kullanarak ta eski işlem koduna ulaşabilirsiniz. Bu bölümde daha önce
tanımlanmış bir işlem kodu üzerinde değişiklik yapabilir, istenilen işlem kodlarını iptal
edebilirsiniz. Đptal edilen işlem koduna ait hareketleri ise eski hareket fişi bölümü
yardımıyla silebilirsiniz.

ID.1.1.3. Đşlem Kod Listesi
Bu bölümde ekrandaki listeleme aralıkları doldurularak sistemde kayıtlı işlem kodlarının
dökümünü F2 tuşu ile ekrandan, F4 tuşu ile de yazıcıdan alabilirsiniz.

ID.1.1.4. Đşlem Kodları Sıralama
Bilindiği gibi,sisteme yeni kaydedilen işlem kodları, F6-ĐŞLEM KOD LĐSTESĐ’ne
bakıldığında belirli bir mantıksal sıralama ile gözükmemektedir. Đşlem kodlarını belirli bir
düzene sokmak için ise bu ekran kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli
bir husus vardır;bu işlemin yapıldığı esnada işletme defteri ile ilgili hiçbir işlem
yapılmamalıdır.
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ID.1.2. Dönem Sonu Envanteri
Bu ekranda işletme defter dökümünün sonuna ilave edilecek envanter dökümü girilir. Her
kalem için sıra no, cinsi, miktar, birim fiyatı ve tutar belirtilir. Ekranda miktar ve fiyat
yazıldığı zaman tutar kendiliğinden hesaplanır. Programınızda aynı anda en fazla 30000
satıra kadar envanter girişi yapabilirsiniz. Envanter girişleri yapıldıktan sonra F5-MAL
GRUPLAMA tuşuna basılarak envanter bilgileri, işlem koduna göre alfabetik şekilde
sıralanır ve sıra numaraları verilir.

ID.1.3. Demirbaş Tablosu
Bu ekrandan işletme defter dökümünün sonuna ilave edilecek demirbaş tablosunu,
isterseniz kalem kalem girebileceğiniz gibi F5-TABLO OLUŞTURMA tuşuyla da ekrana
getirtebilirsiniz. F5 tuşuna basıldığı zaman işlem kodu serviste tanımlanmış demirbaş
işlem koduna uyan hareketlerden sadece giriş olanlar otomatik olarak ekrana gelecektir.
Eğer tabloda daha önceden bilgi varsa istenilen satıra gelerek F5 tuşu kullanıldığında üst
satırlardaki bilgiler etkilenmeden bu satırdan itibaren demirbaş bilgileri yazılır. Gerekli
düzeltmeler daha sonra yapılmalıdır, aksi halde daha önce girilen bilgiler silinir.
Ekrandan bir seferde en fazla 30000 satıra kadar giriş yapılabilmektedir.
Demirbaş tablosu giriliş ekranında her mala ait amortisman yüzdesi ve açıklama
kolonları bulunmaktadır. Amortisman yüzdesi, malın değeri ve amortisman tutarı
arasında otomatik hesaplama yapılır. Hareketlerden tablo oluşturma aşamasında
demirbaş işlem koduna girilmiş hareketlerdeki açıklama kolonundan faydalanılmaktadır.
Buraya yazılan 25 hane genişliğindeki açıklamanın ilk 6 hanesi amortisman yüzdesi, geri
kalan haneler ise açıklama olarak kabul edilir. Açıklama kolonunda bulunan bilginin en
sonunda (K) veya (k) ibaresi varsa o zaman bu satıra kıst amortisman uygulanır(giriş ve
çıkış ayları arasındaki ay farkına bakılır), eğer bu ibare yoksa kıst amortisman
uygulanmaz(giriş ve çıkış aylarının bulunduğu dönemler baz alınarak dönemsel
amortisman uygulanır). Buna bağlı olarak cari yıl amortismanı da kendiliğinden
hesaplanır.

ID.2. Hareketler
Bu bölüm kendi içinde YENĐ HAREKET, ESKĐ HAREKET ve HAREKET FĐŞĐ olmak
üzere üç bölüme ayrılır.
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ID.2.1. Yeni Hareket
Gider/Gelir işlemlerinin tek tek kaydedilmesi için bu bölüm kullanılır.
ETA:ĐŞLETME V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 YENĐ HAREKET
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
ĐŞLETME HAREKETĐ
REF.NO:
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TARĐH:
[GG/AA/YYYY]
SIRA NO:
EVRAK NO:
ĐŞLEM KODU:
ĐŞLEM CĐNSĐ:
[GI/GE][GĐDER/GELĐR]
AÇIKLAMA:
STOK KODU:
STOK CĐNSĐ:
MĐKTAR:
1.SÜTUN:
2.SÜTUN:
3.SÜTUN:
4.SÜTUN:
5.SÜTUN:
K.D.V.:
TOPLAM:
ÖZEL KOD:
ĐADE ĐŞLEM: [E/H]
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F6Đ.KODLARI F7HAREKET LĐS. F8DETAY BĐLGĐ ESC

Đşlem Kodu
Đşlem kodunu belirlerken GENEL TANIMLAR bölümünde tanımlanan işlem kodlarından
herhangi birisini yazarak ENTER tuşuna basabileceğiniz gibi F6-ĐŞLEM KODLARI
penceresinden de seçim yapabilirsiniz. Eğer işlem kodu sahasına yazılan kod veri
dosyalarında bulunamazsa istek üzerine hareketten önce işlem kodu tanımlanabilir.
Böylece YENĐ ĐŞLEM KODU bölümüne girmeden seri bir şekilde çalışma imkanı
sağlanır.
Stok Kodu
Bu saha stok bilgilerine entegre kayıt yapmak amacıyla kullanılır. F6 tuşu ile seçilen veya
buraya yazılan stok kodu, stok bilgilerinde varsa bu karta ilgili hareket kayıt edilir. Stok
bağlantısının olmadığı durumlarda veya yazılan stok kodu stok bilgileri arasında
bulunamadığı taktirde sadece bilgi sahası olarak kullanılır.
Miktar
Stok bağlantılı çalışmada giren veya çıkan mal miktarı bu sahada belirtilir.
Tutarlar-KDV-Toplam
Bu bölümde aynı anda en fazla 5 değişik gider veya gelir cinsi için giriş yapabilirsiniz.
Gider veya gelir tutarı yazılıp enter tuşuna basıldığında imleç diğer tutar hanelerinin
üzerinden atlayarak işlem kodları bölümünde bu satır için tanımlanmış tutar hanesine
ETA : ĐŞLETME DEFTERĐ
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geçer. Bu satıra ait KDV yüzdesi gözönüne alınarak hesaplama yapılır. KDV tutara dahil
ise tutardan KDV rakamı düşülür ve bir sonraki sütuna geçilir.
Özel Kod
Gider/Gelir kalemlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir bölümdür.
Đade Đşlem
Bu sahaya “E” denildiği taktirde giren veya çıkan tutar iade olarak hesaba katılır. Bu
durumda kar zarar analizinde iadeden dolayı hataların oluşması önlenmiş olur.
Yeni hareket ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan F6-ĐŞLEM KODLARI, F7HAREKET LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı seçeneklerden de
faydalanabilirsiniz.

ID.2.2. Eski Hareket
Eski bir hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu
bölüm kullanılır. Kayıtlara ulaşmak için arama kıstaslarını doldurup F5-ARAMA tuşu ile
kayıtları arayıp, F6-BU KAYIT ÜZERĐNDE ĐŞLEM tuşuna basmak suretiyle ilgili kaydın
üzerinde çalışmak için ekrana getirebilirsiniz.
Eski hareket kayıtlarına ulaşmanın pratik bir yolu ise F7-KAYIT LĐSTESĐ tuşunu
kullanmaktır. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu tuşa bastığınız zaman ekranda bir pencere
açılacak ve işlem cinsini seçmek suretiyle belli bir tarihten itibaren girilmiş hareket
kayıtları karşınıza gelecektir. Işıklı çubuğu ok tuşlarını kullanarak ulaşmak istediğiniz
kaydın üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda ilgili kayda ulaşmış olursunuz. Hareket
kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda geçmesi için
F2-KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sonradan yapılacak tadilatlar analiz
ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde sistemde işlem görür. Ayrıca
STOK programı ile entegre çalışılıyorsa ilgili stok hareket kaydı da düzeltilir. F3-ĐPTAL
seçeneği ile sistemde kayıtlı gelir/gider hareket kayıtlarını silebilir, diğer ekranlarda
kullanılan F6-KODLAR, F7-HAREKET LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı AltMenü seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.

ID.2.3. Hareket Fişi
Bu bölümde aynı anda pek çok gelir veya gider kalemlerini bir tablonun satırları halinde
girip bir defada kaydedebilirsiniz. HAREKET FĐŞĐ bölümünü seçtiğinizde ekranda YENĐ
FĐŞ ve ESKĐ FĐŞ seçenekleri görüntülenir. YENĐ FĐŞ kendi içinde GĐDER ve GELĐR
olmak üzere iki bölüme ayrılır. GĐDER FĐŞĐ ile satın alınan mal ve hizmetlere ait kayıtlar,
GELĐR FĐŞĐ ile ise yapılan satış ve hizmetlere ait kayıtlar girilir. Bu seçeneklerden birini
seçmek suretiyle karşınıza boş bir hareket fişi ekranı gelecektir. Karşınızdaki boş hareket
fişini doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz.
Hareket fişi ekranı iki sayfadan oluşur. Đlk sayfada toplu yapılan girişe ait ortak bilgiler
bulunur. Bunlar sırası ile fiş nosu, fiş tarihi ve özel koddur. Fiş tarihi sadece fişe ait olup
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ikinci sayfadaki hareket tarihleri ile ilişkili değildir. Hareket fişine bir seferde en fazla 60
satır giriş yapılabilir.
Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarihi girdi iseniz "*" tuşuna basmak suretiyle ekrana
otomatik olarak sistemdeki tarihi getirebilirsiniz. Bu saha boş bırakılırsa kayıt sırasında
fiş tarihi işleme alınır.
Sıra No
Gelir/gider işlemleri yaparken verilen hareket sıra numaralarını isterseniz sırasıyla
kendiniz verebilirsiniz. Bunun yanısıra Servis/Parametreler bölümündeki gider/gelir sıra
numaralarına başlangıç değerini verdiğiniz taktirde verdiğiniz sayıdan itibaren her giriş ve
çıkış hareketine sıra numaralarının otomatik olarak kayıttan önce gelmesini
sağlayabilirsiniz.

Evrak No
Bu sahaya alınan veya yollanan evrağın numarası girilir.
Đşlem Kodu
Hareket yapılacak kaleme ait işlem kodunu belirlerken GENEL TANIMLAR bölümünde
tanımlanan işlem kodlarından herhangi birisini yazarak ENTER tuşuna basabileceğiniz
gibi F6-ĐŞLEM KODLARI penceresinden de seçim yapabilirsiniz. Bu durumda imleç,
otomatik olarak genel tanımlar bölümündeki ĐŞLEM KODLARI bölümünde OTOMATĐK
AÇIKLAMA hanesinde default olarak tanımlanan açıklamaları yazar, eğer stok bağlantısı
varsa stok kodu hanesine veya ilgili tutar sütununa atlar. Eğer işlem kodu sahasına
yazılan kod veri dosyalarında bulunamazsa istek üzerine hareketten önce işlem kodu
tanımlanabilir. Böylece YENĐ ĐŞLEM KODU bölümüne girmeden seri bir şekilde çalışma
imkanı sağlanır.
Açıklama
Bu saha yukarıda açıklandığı gibi seçilen işlem koduna bağlı olarak kendiliğinden yazılır.
Eğer işlem kodu tanımı sırasında bu saha boş bırakılmış ise imleç bu sahanın üzerinde
durarak kullanıcının istediği herhangi bir açıklamayı yazmasına imkan tanır.
Stok Kodu
Bu saha stok bilgilerine entegre kayıt yapmak amacıyla kullanılır. F6 tuşu ile seçilen veya
buraya yazılan stok kodu stok bilgilerinde varsa bu karta ilgili hareket kayıt edilir. Stok
bağlantısının olmadığı durumlarda veya yazılan stok kodu stok bilgileri arasında
bulunamadığı taktirde sadece bilgi sahası olarak kullanılır. Herhangi bir stok kodunu
yazıp enter tuşuna bastığınızda eğer bu kod stok dosyasında bulunamazsa program
uyarı verir, istendiği taktirde stok dosyasına ilgili kart buradan açılabilir.
Miktar
Stok bağlantılı çalışmada giren veya çıkan mal miktarı bu sahada belirtilir.
Tutarlar-KDV-Toplam
Bu bölümde aynı anda en fazla 5 değişik gider veya gelir cinsi için giriş yapabilirsiniz.
Gider veya gelir tutarı yazılıp enter tuşuna basıldığında imleç diğer tutar hanelerinin
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üzerinden atlayarak işlem kodları bölümünde bu satır için tanımlanmış tutar hanesine
geçer. Bu satıra ait KDV yüzdesi gözönüne alınarak hesaplanır, KDV tutara dahil ise
tutardan KDV rakamı düşülür ve bir sonraki sütuna geçilir.
Özel Kod
Gider/Gelir kalemlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir bölümdür.
Đade Đşlem
Bu sahaya “E” denildiği taktirde giren veya çıkan tutar iade olarak hesaba katılır. Bu
durumda kar/zarar analizinde iadeden dolayı hataların oluşması önlenmiş olur.
Gelir fişi girişi yapılırken KDV hesaplamalarında işleme dahil edilmeyecek hesapların
belirtilmesi için F5-ĐSTĐSNALAR tuşunu kullanabilirsiniz. Bu tuşu kullanabilmek için ilk
önce SERVĐS bölümündeki KDV ĐSTĐSNALARI sahasına “E” yazılmalıdır. Tanımlamayı
yaptıktan sonra gelir fişi ekranında KDV işlemlerinden ayrı tutulacak satırın üzerine gelip
F5 tuşuna basılırsa ekrana bir pencere içinde istisnalar listesi gelir. Đstenilen işlem kodu
ok tuşları yardımıyla seçilip enter tuşuna basılarak kabul ettirilir. Artık bu hesap KDV
matrahından ayrı tutulmuş olur. KDV Beyannamesi raporunda istisnalar sahasında ilgili
satırın karşısında yapılan bu işlemi görebilirsiniz. Yalnız dikkat edilmesi gereken F5ĐSTĐSNALAR tuşunun sadece gelir fişinde kullanılacağıdır.
Hareket fişi ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-KAYIT seçeneği ile ekrandaki
bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız. F4-YAZDIRMA tuşuna basacak olursanız ilgili fişi
yazıcıdan alabilirsiniz. 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 son duruma uygun olacaktır.
Hareket fişi ekranında çalışırken F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ekranda bir pencere
içinde üzerinde çalışmakta olduğunuz işlem koduna ait gelir/gider kalemleri yıllık
toplamlarını görebilirsiniz.
F7-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği ile sistemde kayıtlı gelir/gider hareketleri listesi ekranda
pencere içinde görüntülenir. Ayrıca ışıklı imleci ok tuşlarının yardımı ile istediğiniz gelir
veya gider kaleminin üzerine getirip ENTER tuşuna basmak suretiyle ekrana alabilirsiniz.
Hareket fişi ekranında çıkmasını istediğiniz sahaların Servis/Sabit Tanımlar/Saha Boyları
bölümünden karşılarına “E” yazarak ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sahaların
genişliklerini de yine aynı bölümde tanımlayabilirsiniz. Default değerlerden fazla genişlik
kullanılması veya genişliklerin çok azaltılması ekranda bilgi kayıplarına neden olabilir.
Saha başlıkları da Servis/Sabit Tanımlar/Gider/Gelir Tanımları bölümünde
tanımlanacaktır.

ID.3. Raporlar
Bu bölümde işletme kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da
yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80 kolonluk genişlik
kısıtlaması dolayısıyla ikinci derecede bazı liste sütunlarının yer almadığını göreceksiniz.
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Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Bazı ekran dökümlerinde sol ve sağ
ok tuşlarına basarak bir seferde çıkmayan bilgilerin ekrana çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Yazıcıya veya ekrana alınan bütün çıktılarda listeyi kesmek için ESC tuşunu
kullanabilirsiniz.

ID.3.1. Đşletme Defteri
Bu bölüm kendi içinde DEFTER DÖKÜMÜ, DEFTER ÖZETĐ ve ĐŞLETME ANALĐZĐ
olarak üç bölüme ayrılır.

ID.3.1.1. Defter Dökümü
Bu seçenek işletme defterindeki kayıtların dökümünün çıkartılması için kullanılır.
ETA:ĐŞLETME V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
RAPORLAR
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
ĐŞLETME DEFTERĐ DÖKÜMÜ
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:
GĐDER SIRA NO:
GELĐR SIRA NO:
BAŞL.SAYFA NO:

2.DEĞER
TARĐH:
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:

[GG/AA/YYYY]

DÖNEM BAŞI MEV.:E [E/H]
DÖNEM TOPLAMI:H [E/H]

DÖKÜM ŞEKLĐ:GI [GI/GE/BI][GĐDER/GELĐR/BĐRLEŞĐK]
SAYFA DÜZENĐ:A [A/Y][ARD-ARDA/YAN-YANA][BĐRLEŞĐK][YAZICI]
AMORTĐSMAN SATIRI:H [E/H]
ENVANTER DÖKÜMÜ:H [E/H][YAZICI]
DEMĐRBAŞ TABLOSU:H [E/H][YAZICI]
ONAYLI DÖKÜM:H [E/H]
[SON ONAY TARĐHĐ:
]
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6Đ.KODLARI

Gider/Gelir Sıra No
Bu sahalara istediğiniz bir sayı vererek dökümdeki sıra numaralarını kayıtlardakiler
yerine bu rakamlardan başlayarak sırayla arttırabilirsiniz.
Başlangıç Sayfa No
Đşletme defterinin sayfa numaraları burada belirtilen rakamdan itibaren basılır. Bu saha
boş bırakılırsa döküme sayfa numarası basılmaz.
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Dönem Başı Mevcutları
Bu parametreye “E” verilirse program dönem başı değerlerini de döküme katar, aksi
taktirde katmaz.
Dönem Toplamı
Bu parametre iki tarih arasında döküm alındığı zaman en altta bulunan toplam satırından
bir üst sıraya sadece bu iki tarih arasındaki işlemleri kapsayan dönemsel ara toplam
bilgisinin basılıp basılmamasını belirler.
Döküm Şekli
Bu sahaya “GI” yazılırsa sadece gider kayıtları, “GE” yazılırsa sadece gelir kayıtları
dökümde yer alır, birleşik dökümleri ise sadece yazıcıdan çıkartabilirsiniz.
Sayfa Düzeni
Bu sahaya yazıcıdan alınacak dökümlerde işletme defterinin aynı sayfa üzerinde yan
yana birleşik olarak alınması isteniyorsa “Y”, ardarda birleşik olarak alınması isteniyorsa
“A” yazılır.
Amortisman Satırı
Bu sahaya “E” verilirse gider defter dökümünün sonuna cari yıl amortisman tutarlarını
veren amortisman satırı çıkar.
Envanter Dökümü
Yazıcıdan çıktı alırken dönem sonu envanter bilgilerini de dökümün sonuna ilave etmek
için bu sahaya “E” verilir.
Demirbaş Tablosu
Gider dökümünün sonunda demirbaş tablosu çıktısı istenirse bu sahaya “E” verilir.
Onaylı Döküm
Đşletme defteri onaylı kağıda dökülecekse bu sahaya “E” yazılır. Bu taktirde program
yapmakta olduğunuz dökümün onaylı döküm olduğunu, yani döküm bitiş tarihine eşit
veya daha eski hareketler üzerine işlem yapamayacağınız konusunda hem liste başında
hem de sonunda uyarı verecek ve bu tarihi kaydedecektir. Onay tarihine eşit veya daha
önceki bir tarihe kesinlikle hareket girişi yapılamaz veya daha önce yapılmış hareketler
tadil veya iptal edilemez, onay tarihi programda herhangi bir bölümden değiştirilemez. Bu
sebeple onaylı döküm almadan önce tüm kontroller yapılmış olmalıdır. Ekrana döküm
esnasında da onaylı döküm alma imkanına sahipsiniz.
Yazıcıdan Onaylı Đşletme Defteri Dökümü öncesinde evrak sıra nolarının düzeni kontrol
edilmektedir. Bu kontrol tüm gelir/gider kalemlerini tarayarak hareket sıra nosu olup
olmadığını, varsa bir öncekini takip edip etmediğini kontrol eder ve gerekli sayfa sayısını
ekrana basar. Böylelikle sıra nosunun düzensiz olduğu durumlarda henüz defter dökümü
bastırılmadan kullanıcıya işlemi kesme imkanı tanınmış olur. Döküm öncesinde yazıcıya
takılan noter tastikli kağıdın çalışılan şirkete ait ve yeteri kadar sayfaya sahip olup
olmadığını kontrol eden uyarı ayrıca ekrana çıkmaktadır. Đstenirse sadece gerekli sayfa
adedini kontrol etmek için alt menüde bulunan F5 ve Shift+F5 (Shift tuşu ile birlikte F5
tuşu) tuşlarına basarak ekrana çıkan pencereden sayfa adedini görebilirsiniz.
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┌─────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
GEREKLĐ SAYFA SAYISI:
1
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM ESC ►────────────────┘

Defter dökümü alınırken, işlem kodları ve özel kod aralığının kullanılmaması gerekir. Bu
aralıklar ancak defter dökümü harici özel dökümler alınırken kullanılmalıdır. Đşletme
defterini ekrandan ve yazıcıdan olmak üzere iki şekilde çıkartabilirsiniz. Listeleme
aralıkları ekranını kullanarak istenen gelir veya gider hesaplarının, iki tarih arasındaki
hareketlerini F2-LĐSTE tuşuna basarak ekrandan görebilirsiniz.
Bu ekranda F3 tuşuna basarak bir çerçeve içinde ekrana veya kağıda yapılacak
dökümlerde saha genişliklerini tanımlayabilirsiniz.
┌─────────────────────────────────────┐
│
│
│ SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
│
SIRA NO: 7
2.SÜTUN: 18 │
│
TARĐH: 10
3.SÜTUN: 0 │
│
EVRAK NO: 12
4.SÜTUN: 0 │
│ ĐŞLEM KODU: 0
5.SÜTUN: 0 │
│
AÇIKLAMA: 20
KDV: 18 │
│ STOK KODU: 0
TOPLAM: 18 │
│
CĐNSĐ: 0
ÖZEL KOD: 0 │
│
MĐKTAR: 0
ĐADE KOD: 0 │
│
1.SÜTUN: 18
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘

Default olarak bulunan değerler yazıcıya dar modda çıktı alınırken yanyana döküm
alınmasını sağlayacak şekilde önceden tanımlanmıştır. Saha genişliklerini değiştirirken
bu durum gözönüne alınmalıdır. Saha genişliklerini default duruma getirmek için F3
tuşunu kullanınız.

ID.3.1.2. Defter Özeti
Defter özeti, işletmenin belirli dönem aralığında yaptığı hareketlerin temel gruplar halinde
dökümünün alındığı rapordur. Bu raporda gerek sene başı/sonu envanteri sırasında ve
gerekse verilen tarih aralığındaki hareketler toplamının hesaplanması sırasında
demirbaş işlem koduna girilmiş hareketler işleme alınmaz. Buna karşılık demirbaş
tablosunda bulunan malların amortisman tutarları masraflara ilave edilir veya istenirse
gider tarafında ekstra bir satır halinde görünür.
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Dönem Başı/Dönem Sonu Mevcutlar
Bu ekranda çıkan dönem başı ve dönem sonu mevcutları işlem kodlarında bulunan
değerler toplanarak elde edilir. Normalde bu değerlerin tadil edilmemesi gerekmektedir.
Đadeleri Düş
Bu sahaya “E” verilirse yapılan iadeler gelir ve gider toplamlarından düşülür.
Bu dökümün sonunda dönembaşı ve dönemsonu mevcutlarını da gözönüne alarak
işletmenin kar/zarar durumunu görebilir, F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan veya F4YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan bastırabilirsiniz.

ID.3.1.3. Đşletme Analizi
Bu döküm defter özetine ilaveten elde edilen kardan çıkarılan iki adet raporu da içerir.
Birinci rapor yapılan masrafları ve asgari gayrisafi hasılat kar yüzdesini kullanarak
yapılması gereken hasılatı, gerçekleşen hasılatı ve bunların arasındaki farkı TL ve yüzde
olarak hesaplar, kullanıcıya yapmış olduğu alım-satımların durumunu verir. Đkinci raporsa
dönem sonunda oluşan karı, ortak sayısına bölerek ortak başına karı bulur, bu kardan
ödenecek gelir vergisini SERVĐS’te belirtilen gelir vergi dilimlerine bakarak bulur. Bu
vergiye bakılarak hesaplanan Fon Payı değerini de hesaplar. Bunun için gereken yüzde
Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar/Vergiler bölümünde tanımlanmış olmalıdır.

ID.3.2. Mali Analizler
Mali analiz raporları ile gelir/gider hareketlerinizin sene içindeki seyrinin analizini
yapabilirsiniz. Bu bölümde ĐŞLEM KODLARI, GĐDER/GELĐR ANALĐZĐ, DEFTER ĐCMALĐ
ve KDV ĐCMALĐ olmak üzere dört çeşit rapor alabilirsiniz.

ID.3.2.1. Đşlem Kodları Analizi
Bu rapor Đşlem kodlarının aylara göre analizini verir. Listeleme aralıkları ekranını
kullanarak iki tarih arasında belirtilen işlem kodlarını veya kısıtlama vermeden bütün
işlem kodlarının aylara göre analizini F2-LĐSTE tuşuna basarak ekrandan alabilirsiniz.
Ayrıca F4-YAZDIRMA tuşu ile ilgili listeleri yazıcıdan da çıkartabilirsiniz.
Dönem Başı
Dönem başında girilen açılış devir değerlerini toplama katar.
Dönem Sonu
Dönem sonunda bir sonraki seneye devreden değerleri toplama katar.
Detay Liste
Bu parametreye “E” verilirse döküm tüm ayları ve opsiyonel olarak açılış ve kapanış
değerlerini detaylı olarak verir, “H” verilirse her işlem kodu için tek sıra halinde döküm
yapılır.
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Normal-Đade-Toplam
Bu sahalardan “E” olanlar dökümde yer alır, Normal ve Đade değerlerin toplamı Toplam
değerlerini verir.
Gider-Gelir-Bakiye
Gider-Gelir-Bakiye değerlerinden hangilerinin döküme katılacağını belirler.
Miktar-Tutar-KDV
Dosyada ayrı ayrı tutulmakta olan bu değerlerden hangilerinin döküme katılacağını
belirler.
Tutar Hesabı
Bu sahaya “B” verilirse bakiye hesaplanırken gider ve gelir arasındaki fark alınır, “O”
verilirse giriş değerleri üzerinden ortalama fiyat bulunarak çıkan rakam bakiye miktar ile
çarpılır.

ID.3.2.2. Gider / Gelir Analizi
Đşlem kodları analizinde olduğu gibi belli tarih aralığındaki gelir ve gider sütunlarının tek
tek aylara göre analizini verir.
Bu listeleri listeleme aralıkları ekranını kullanarak F2-LĐSTE tuşuna basmak suretiyle
ekrandan veya F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. Bu bölümdeki
parametrelerin çalışma şekli işlem kodları analiz raporundakine benzer.

ID.3.2.3. Defter Đcmali
Defter icmali, ay sonunda ihtiyaç duyulan KDV icmallerinin düzenlenmesi için gerekli
olan toplam gider/gelir matrahları ve bu matrahlara karşılık gelen KDV tutarlarının
dökümünün alındığı ve bu rakamlara bakarak ortalama kar hadlerinin hesaplandığı
rapordur. Bu bölüm kendi içinde KAR ANALĐZĐ ve ENVANTER ANALĐZĐ bölümlerine
ayrılır.
KAR ANALĐZĐ bölümünde yapılan satışlara göre gerçek kar/zarar analizi dökümleri listesi
alınır. ENVANTER ANALĐZĐ bölümünde ise satışlardan ortalama kar yüzdesine bakılarak
satılan malın maliyeti bulunmakta, dönembaşı ve alış değerlerini de kullanarak elde
kalması gereken envanter hesaplanmaktadır.
Listeleme aralıkları ekranını kullanarak tek bir işlem kodunun veya kısıtlama vermeden
bütün işlem kodlarının istenen iki tarih arasındaki detaylı icmalini F2-LĐSTE tuşu ile
ekrandan ve F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz.
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ID.3.2.4. KDV Đcmali
Bu bölümde KDV rakamlarını hesaplayabilir, ekrana veya kağıda döküm alabilirsiniz.
Ekrana döküm sırasında liste bir sayfaya sığmazsa sol/ sağ ok tuşları veya PgUp/PgDn
tuşları ile istenen bölüme geçebilirsiniz.
KDV ĐCMALĐ bölümü seçtiğinizde karşınıza çıkan listeleme aralıkları ekranını
doldururken şu hususlara dikkat edeceksiniz.
ETA:ĐŞLETME V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
RAPORLAR
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
KDV ĐCMALĐ
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]

ĐLK TARĐH:
SON TARĐH:
GĐDER:E
GELĐR:E
GĐDER ĐADE:H
GELĐR ĐADE:H
GELĐR KDV TUTARINI
MATRAHTAN HESAPLA:H

2.DEĞER
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]

[AA/YYYY]
[AA/YYYY]
K.D.V. ORANLARI [%]
[1] 8.00
[6]
[2]
[7]
[3]
[8]
[4]
[9]
[5]
[10]

[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H] 12

F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6Đ.KODLARI ESC

Đşlem Kodu/Özel Kod
Bu sahalar listede hangi işlem gruplarına ait hareketlerin toplama katılacağını belirler. Bu
sahalar doldurulduğu taktirde önceki yıldan devreden demirbaş ve önceki aydan
devreden KDV varsa sonuçlar hatalı çıkabilir.
Đlk Tarih/Son Tarih
Bu sahalar dökümün hesaplanacağı aralığı verir, SON TARĐH sahası boş bırakılırsa ĐLK
TARĐH'le aynı olarak alınır. Bu iki sahaya aynı ay verilmeli veya 3 aylık bir dönemi
kapsayacak şekilde uyumlu olmalıdır. Diğer bir deyişle rapor aylık veya 3 aylık bir dönem
için alınabilir.
Gider/Gelir/Gider Đade/Gelir Đade
Bu parametreler döküm sırasında hangi sahaların basılacağını belirler, sonuç değerlerini
değiştirmez.
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Gelir Kdv Tutarını Matrahtan Hesapla
Bu parametreye E verilirse KDV Tutarı KDV Matrahı ile KDV oranı çarpılarak belirlenir, H
verilirse KDV Tutar bilgileri doğrudan kayıtlardan toplanarak oluşturulur.
KDV Oranları
KDV yüzdeleri işlem kodlarında tanımlanan KDV yüzdeleri arasından seçilir, istenirse bu
yüzdeler değiştirilebilir. Aynı anda en fazla 10 değişik KDV yüzdesi yazılabilir. Herhangi
bir aya(veya 3 aylık döneme) ait KDV rakamı hesaplanırken önceki aydan(dönemden)
devreden KDV kendiliğinden hesaba katılır. Đlk aya(döneme) devreden KDV tutarı ve
geçen yıldan bu döneme tahakkuk eden demirbaş eşya KDV tutarlarını SERVĐS
bölümünde tanımlayabilirsiniz.

ID.3.3. Envanter / Demirbaş Listeleri
GENEL TANIMLAR bölümünde girişi yapılan dönem sonu envanteri ve demirbaş tablosu
kayıtlarını bu bölümden de alabilirsiniz. Ekrana çıkan dökümler 80 kolona sığacak
şekilde tadil edilmiştir.

ID.3.3.1. Dönem Sonu Envanteri
Đşletme defterinin sonuna eklenen bu dökümü, Genel Tanımlar bölümündeki Dönem
Sonu Envanteri bölümünden alabileceğiniz gibi listeleme aralıkları ekranındaki SIRA NO,
CĐNSĐ ve TUTAR hanelerine göre döküm alınacak satırları listeleyebilirsiniz.

ID.3.3.2. Demirbaş Tablosu
Dönem sonu envanterinde olduğu gibi listeleme aralıkları ekranına göre işletme
defterinin sonuna eklenen demirbaş tablosunun dökümünü alabilirsiniz.

ID.4. Servis
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

ID.4.1. Mizan Nakli
Hareket kaydı yapıldığı zaman işlem kodlarına ve gider/gelir türlerine direkt olarak kayıt
yapılır. Yani aylık kümüle değerler anında dosyaya işlenir. Herhangi bir sebeple bu
kümüle değerler kayıtlarla uyumsuzluk gösterdiği zaman ilgili aya ait mizan nakli
yapılarak bu farkın yok edilmesi gerekmektedir. Bilhassa kayıt sürelerini kısaltmak
amacıyla anlık işleme hayır denilerek çalışılıyor ise her ayın sonunda döküm almadan
önce bu işlem yapılmalıdır.
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ID.4.2. Dosya Bakımı
Bu bölüm KAYIT DÜZELTME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA,
HAREKET NOLARI, YENĐDEN ĐNDEKSLEME, ĐŞLEM KOD AKTARMA ve ĐŞLEM KODU
NAKLĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

ID.4.2.1. Kayıt Düzeltme
Bu bölüm, GĐDER/GELĐR TOPLAMLARI ve ĐŞLEM KOD TOPLAMLARI AltBölümlerinden oluşmuştur. Bu bölümde arzu edilirse gider/gelir toplamları ve işlem
toplamları değerlerine ulaşılarak istenilen düzeltme yapılabilmektedir. Yılbaşı ve yılsonu
toplam değerleri de bu bölümlerden girilmelidir. Đşlem kodlarına yazılan değerlerin
toplamı ile gider/gelir türlerine yazılan değerlerin toplamı farklı olduğu taktirde program
defter özeti dökümünden önce uyarı verir, bu taktirde uyumsuzluk mutlaka giderilmelidir.

ID.4.2.2. Kapasite Kullanım Raporu
Bu bölüm yardımıyla gider/gelir sayısını, toplam fiş sayısını, toplam sabit disk
kapasitesini, işletme dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve sabit diskteki
kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

ID.4.2.3. Yeni Dosya
Bu bölüm işletme dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar.
Đşletme dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında işletme sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap
verildikten sonra ardından daha önceden işletme dosyası mevcutsa kayıt ortamında
işletme 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 işletme dosyası açılmış olur.

ID.4.2.4. Hareket Noları
Bu bölümde dosyaya kayıtlı fişlerin tekrar numaralanması imkanı verilmektedir. Fişler
numaralanırken gider/gelir fiş tiplerine göre ayrı numaralar verilebilmektedir. Örneğin,
belirli iki tarih arasındaki gelir fişlerinin 5'inci sayıdan sonra numaralandırmak istediğinizi
varsayalım, bunun için iki tarih aralığını verip gelir başlangıç no'suna 5 yazmanız yeterli
olacaktır. Đşlem önceliği hanesine “F” (fiş) yazılırsa verilen tarih aralığındaki fişler sırayla
ele alınır, bu fişe ait kalemler artan sırayla numaralanır, bu sahaya “K” (kalem) yazılırsa
fişlerden bağımsız olarak hareketler numaralanır. Aynı fişin içine farklı tarihte gider/gelir
hareketi girildiği zaman yukarıdaki seçeneklerden hangisinin kullanılacağı doğru olarak
belirlenmelidir.
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ID.4.2.5. Yeniden Đndeksleme
Bu bölümde kalemlerin ve fişlerin yeniden indekslenmesi işlemleri yapılır.
Kalemlerin Yeniden Đndekslenmesi
Kalemlerin yeniden indeksleme işlemini yapar. F2 tuşu ile indeksleme işlemi başlatılır.
Ekrana gelen "Yeniden Đndeksleme Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?"
mesajına “evet” cevabı verilince 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.
Fişlerin Yeniden Đndekslenmesi
Fişleri yeniden indeksler. F2 tuşu ile indeksleme işlemi başlatılır.

ID.4.2.6. Đşlem Kod Aktarma
Bu bölüm yardımıyla bir şirkette kullanılan işlem kodları başka bir şirkete aktarılırlar.
OKUNAN ŞĐRKET sahasına işlem kodları aktarılacak şirketin adı girilir. Şirket adı
girerken F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşundan yararlanılabilir.
YAZILAN ŞĐRKET sahasına aktarılan işlem kodlarının yazılacağı şirket adı girilir.
ÜZERĐNE YAZ parametresine "E" verilirse işlem kodları direkt olarak aktarılır, "H"
verilirse aynı işlem kodu şirkette varsa aktarma yapılmaz, "S" verilirse sorarak aktarma
yapılır.
F2 tuşu ile aktarma işlemi gerçekleştirilir.

ID.4.2.7. Đşlem Kodu Nakli
Daha önceden tanımlanan işlem kodları bu seçenek vasıtasıyla başka bir kod ile
değiştirilebilir. ESKĐ KOD sahasına değiştirilmek istenen kod, YENĐ KOD sahasına da
istenilen yeni kod yazılır. Yeni kod sahasına sadece mevcut kodlardan biri yazılabilir,
aksi durumda program uyarı verir. Kod seçerken F6 tuşundan da yaralanılabilir. F2NAKĐL ĐŞLEMĐ tuşuna basıldığında hareket, envanter ve istisnalarda bulunan eski kodlar
yeni kod ile değiştirilir.

ID.4.3. Sabit Tanımlar
Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, GĐDER/GELĐR TANIMLARI,
ĐSTĐSNALAR, KDV MATRAHLARI ve DĐZAYN DOSYA TANIMLARI alt kısımlarından
oluşmuştur. Şimdi bu bölümleri inceleyelim:
ETA : ĐŞLETME DEFTERĐ
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ID.4.3.1. Parametreler
Bu bölümde Đşletme modülünde kullanılan muhtelif ilk değerler ve parametreler
tanımlanır.
Defter Đsmi
Bu sahada muhtelif raporlarda çıkan başlık tanımlanır(ĐŞLETME DEFTERĐ, SERBEST
MESLEK DEFTERĐ, BASĐT DEFTER gibi).
Defter Onay Tarihi
Onaylı defter çekildiği zaman defter bitiş tarihi bu sahaya kaydedilir, burada belirtilen
tarihten öncesine işlem yapılamaz.
Hesap Dönemi Başlangıcı
Defter döküm analizlerinde kullanılacak olan dönem başlangıç tarihi bu sahaya yazılır,
normalde yılın ilk ayı olmalıdır.
Önceki Yıldan Devreden Amortisman ve Diğer KDV
Bu sahalara KDV beyannamesi hazırlanırken kullanılması gereken önceki dönemden
devreden KDV değerleri yazılır.
Alış/Satış Demirbaş Đşlem Kodu
Bu sahalara demirbaş tablosunun hazırlanmasında kullanılacak alış ve satış demirbaş
işlem kodları yazılır.
Asgari Gayrisafi Hasılat Kar Yüzdesi
Bu sahaya işletmenin tabi olduğu en az kar yüzdesi yazılır. Bu yüzde yardımıyla istenirse
defter özetinde ilave bir bölüm olarak gerçekleşmesi beklenen hasılat ile gerçekleşen
hasılat ve bunların arasındaki fark görülebilir.
Gider/Gelir Fiş ve Sıra Noları
Đşletme hareket ve fiş kaydı sırasında program tarafından otomatik olarak verilecek olan
no’lar buraya kaydedilir.
Fişte Çerçeve
Toplu hareket girişinde ekranda çerçeve istenirse bu sahaya “E” yazılır.
Anlık Değerleme
Bu parametre kayıtların anında kümüle değerlere eklenip eklenmeyeceğini belirler.
Stok Bağlantısı
Bu parametre hareket kaydı sırasında stok bağlantısı yapılıp yapılmayacağını belirler.
Stok bağlantısının kurulması için ayrıca STOK programı tarafından açılmış stok
dosyalarına ihtiyaç vardır.
KDV Đstisnaları
Alış hareket girişi esnasında harekete istisna uygulanabilmesi için bu parametrenin “E”
olması gereklidir.
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Envanter Mal Gruplama
Defter dökümü sonuna eklenen envanter kısmının mallara göre gruplanmış olarak
dökülebilmesi için bu parametrenin “E” olması gereklidir.
Vergide Lira Kesme ve Kesilecek Küsurat
Bilindiği gibi Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 01/03/1991 tarih
476/M Seri nolu tebliğ uyarınca devlet kayıtlarında belli bir değerin altındaki tutarların
dikkate alınmayacağı hükmü getirilmiştir. Bu sebeple KDV Beyannamesinde bulunan
muhtelif sahalarda çıkan tutarlarda bu değerin altındaki kesirler dikkate alınmaz ve
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. Kesme işini yapıp yapmamak
ve kesmeye esas teşkil edecek olan değerleri belirtmek için bu sahalar kullanılır.
Fon Payı
Gelir vergi hesaplamalarında kullanılacak olan fon payı yüzdesi bu sahaya yazılır.
Đşletmedeki Ortak Sayısı
Bu sahaya işletmenin kaç ortaktan oluştuğu yazılır.

ID.4.3.2. Saha Boyları
Gider/Gelir fişi giriş bölümündeki sütunların saha genişlikleri bu ekrandan tanımlanır.
Tanımlama [E/H] şeklinde sahanın olup olmaması ve nümerik bir saha halinde saha
genişliği belirtilerek yapılır. Saha tanımı “H” yazıldığı taktirde saha genişliğinin hiç bir
anlamı yoktur. Ayrıca saha boyuna “0” (sıfır) verilirse bu sahalar ekranda görünmez.
Saha boylarında gereksiz azaltma yapılması kayıtlarda tutarsızlıklara sebep olabilir.

ID.4.3.3. Gider / Gelir Tanımları
Gider/Gelir türleri, işletme defterindeki sütun başlıklarını tanımlamaya yarar. Buradaki
tanımlanmamış boş sütunlar, herhangi bir özel durumda ihtiyaç duyulabilecek işlem
sütunlarını tanımlayabilme imkanı tanımaktadır.

ID.4.3.4. Đstisnalar
Bu ekranda hareket girişi sırasında ve KDV beyannamesinde kullanılacak olan
istisnaların adları girilir.

ID.4.3.5. KDV Matrahları
Bu bölümde KDV BEYANNAMESĐNĐN 44-Teslim ve Hiz.Karş.Teş.Eden Bedel(Kümülatif)
ve 32-Önceki Dönemden Devreden KDV sahalarına aktarılacak değerler tanımlanır.
Örneğin 03/2005 ayına ait beyanname alındığında 01/2005 ve 02/2005 aylarındaki KDV
Matrahı sütunundaki değerlerin toplamı beyannamenin 44 no'lu sahasına, 02/2005
ayındaki Devreden KDV sütunundaki değer de 32 no’lu sahasına aktarılır. Beyanname
dökümü tamamlandığında ise 43 no'lu sahadaki değer program tarafından bu ekranın
ilgili aydaki KDV Matrahı sahasına, 32 no’lu sahadaki değer de Devreden KDV sahasına
otomatik olarak aktarılır.
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ID.4.3.6. Dizayn Dosya Tanımları
Bu bölümde beyanname dökümlerinde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu
dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.
Bu bölüme girildiğinde ilk olarak karşımıza dizayn dosyaları tanımlanacak beyannamenin
ve türünün(düz/matbu) belirlendiği seçim ekranı gelir.
Yapılacak işlem ve dosya türü belirtildikten sonra ise dizayn dosya isimlerinin ve
açıklamalarının tanımlanacağı ekrana ulaşılır.
Bu bölümde tanımlanan dizayn dosya isimleri ve açıklamaları beyanname
dökümlerinden önce ekrana gelen seçim penceresine taşınarak kullanıcının istediği
dizayn dosyasına göre döküm alabilmesi sağlanır.

ID.4.4. Yeni Yıl Açılışı
Bu seçenek yeni bir yıla geçildiğinde bir önceki yıla ait bilgilerin kaybedilmemesi için
kullanır. Çalışılan şirkete ait tüm işletme defteri veri dosyaları başka bir şirkete
kopyalanır. Böylece istenildiği zaman bu şirket altından geçmiş bir yıla ait işletme defteri
bilgilerine ulaşılır. Đşlem sırasında veri dosyalarının kopyalandığı şirketteki(eğer varsa)
tüm işletme defteri bilgileri SĐLĐNĐR, bu nedenle YENĐ YIL AÇILIŞI işlemine başlamadan
önce yeni bir şirket açmanız gereklidir.
Đşlem sırasında şirkete ait işyeri bilgileri, vergi dilimi tanımları, KDV istisnaları başlıkları
yeni şirkete kopyalanır, işlem kodlarında bulunan kümüle bilgiler sıfırlanır, yılsonu
değerleri yeni yıl için yılbaşı değeri olarak alınır, yılsonu değerleri sıfırlanır, yılbaşı
değerleri toplamı gider/gelir toplamlarında ilgili hanelere işlenir, gelir/gider toplamlarında
kalan sahalar sıfırlanır.

ID.4.5. Şablon Đşlemleri
Bu bölüm ŞABLON TANIMLARI, ŞĐRKET ŞABLON GĐRĐŞĐ ve OTOMATĐK HAREKET
YARATMA Alt-Bölümlerinden oluşur.

ID.4.5.1. Şablon Tanımları
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza şablon tanımını yapacağınız ekran gelir. Fiş şablonları
ekranı sürekli aynı fişin kesildiği durumlarda aynı kalemleri tekrar tekrar yazmamak
açısından kolaylık sağlar. Bu ekrandaki Şablon Kodu sahasına tanımı yapılacak işlemle
ilgili bir kod verilir.Bu kod herhangi bir kod olabilir.Đşlem kodu sahasına bu şablonun
hangi işlem koduna ait olduğu belirtilir.Đşlem cinsi sahasına ise bu işlem kodunun
GĐDER/GELĐR tipi belirtilir.Açıklama sahasına ise bu şablonla ilgili açıklayıcı bilgi yazılır.
Aşağıda örnek bir şablon tanımı göreceksiniz.
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ID.4.5.2. Şirket Şablon Girişi
Bu bölümde şirketin otomatik fiş yaratma işlemlerinde kullanacağı şablon dosyalarının
bilgileri girilir.
Şablon Kodu
Bir önceki ekranda verilen kod yazılır.
Ayın Günü
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin ayın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o
rakam(1-31 arası) yazılır. Örneğin; her ayın 15’inde fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya
15 yazılır.
Haftanın Günü
Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin haftanın hangi gününe kesilmesi isteniyorsa o
rakam(1-7 arası) yazılır. Örneğin; her hafta pazartesi fiş kesilmek isteniyorsa bu sahaya
1 yazılır.
Geçerlilik Tarihi
Bu sahaya şablon dosyasının geçerlilik tarihi yazılır. Bu tarihten sonra bu dosya
kullanılarak fiş kesilmek istendiğinde program uyarı verir.
Son Fiş Tarihi/Son Fiş Ref.No.
Bu sahalara şablon dosyası kullanılarak kesilen son fişin tarihi ve fişi ararken kolaylık
sağlaması açısından bu fişe ait ref.no otomatik olarak gelir. Đstenirse silinebilir.
F2-KAYIT tuşuyla yapılan tanımlamalar kaydedilir.

ID.4.5.3. Otomatik Hareket Yaratma
Bu bölüm yardımıyla önceden hazırlanan şablon dosyaları kullanılarak genel veya
şirketlere özel toplu olarak otomatik fiş oluşturulur.
Tarih/Şirket/Özel Kod aralıkları verilirse bu aralıklarda ve aşağıdaki parametreler
doğrultusunda fiş oluşturulur.
Şirket Onayı
Bu sahaya “E” verilirse otomatik fiş oluşturulacak her şirket için kullanıcıdan onay
beklenir.
Şablon Dosya Adı
Fiş oluştururken bilgileri kullanılacak şablon dosyasının adı yazılır.
Đşlem Şekli
Bu sahada fişin ne şekilde kesileceği belirtilir. 1 verilirse fiş aylık, 2 verilirse haftalık, 3
verilirse günlük kesilir. Bu işlemler yapılırken Şirket Şablon Girişi ekranında bu şablon
dosyası için girilen verilere bakılır. Aylık fiş kesilecekse şablon dosyası için AYIN GÜNÜ
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sahasında hangi gün belirtilmişse tarih aralıklarındaki ayların o gününe, haftalık fiş
kesilecekse HAFTANIN GÜNÜ sahasında hangi gün seçilmişse tarih aralıklarına giren
haftaların o gününe, günlük fiş kesilecekse tarih aralığındaki her güne fiş kesilir.
Hareket Tarihi
Bu sahaya tarih girilirse ĐŞLEM ŞEKLĐ parametresine ve tarih aralıklarına bakılmaksızın
sadece bu tarihe fiş kesilir.
Hareket Açıklaması
Fişe ait açıklama yazılmak istendiğinde kullanılır. Eğer şablon dosyasında fiş açıklaması
varsa fişte o açıklama yer alır, yoksa bu sahaya girilen bilgi gelir.
Fiş Özel Kodu
Fişe ait özel kod verilmek istendiğinde kullanılır.
F2-FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ tuşuna basılarak otomatik fiş oluşturma işlemine başlanır.

ID.5. Beyannameler
Bu bölüm KDV BEYANNAMESĐ, MUHTASAR BEYANNAME, GEÇĐCĐ VERGĐ
BEYANNAMESĐ, GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ ve KDV 2 BEYANNAMESĐ AltBölümlerinden oluşur.
Beyanname ve benzeri evrakların dökümlerine başlamadan önce CTRL+K tuşuna
basılarak yazıcı tipi seçilebilir. Bu tuşa basıldığında ekrana yazıcı tipi, satır-kolon ilerleme
ve nüsha sayısı bilgilerinin girileceği bir pencere gelir.
YAZICI TĐPĐ
Yazıcı tipleri aşağıda verilmiştir.
1-DOT MATRĐS
2-LASER ve INKJET
SATIR ĐLERLEME
Yazıcı kafasının aşağıya doğru milimetrik olarak kaç satır ilerletileceği yazılır.
KOLON ĐLERLEME
Yazıcı kafasının sağa doğru milimetrik olarak kaç kolon ilerletileceği yazılır.
NÜSHA SAYISI
Beyannameden kaç adet basılmak isteniyorsa o sayı yazılır.
Program beyannameyi basarken bu ekranda girilen değerleri kullanır. F2-KAYIT tuşu ile
burada girilen değerler kaydedilebilir.
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ID.5.1. KDV Beyannamesi
Bu bölüm KDV BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ ve KDV E-BEYANNAME HAZIRLAMA AltBölümlerinden oluşur.

ID.5.1.1. KDV Beyannamesi Dökümü
KDV beyannamesinin alındığı bu rapor KDV icmaline benzer şekilde çalışır, fakat döküm
ekrana alınamaz, sadece kullanıcı tanımlı olarak yazıcıdan alınabilir.
ETA:ĐŞLETME V-7.9.0/S (C)2005 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
RAPORLAR
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
KDV BEYANNAMESĐ
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]

ĐLK TARĐH:
SON TARĐH:
GĐDER:E
GELĐR:E
GĐDER ĐADE:H
GELĐR ĐADE:H
3 AYLIK DÖNEM:H

2.DEĞER
ĐŞLEM KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]

[AA/YYYY]
[AA/YYYY]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

KDV ORANLARI
TEVKĐFAT ORANLARI
ORAN
ORAN ÇARPAN BÖLEN
[1]
[1]
[2]
[2]
[3]
[3]
[4]
[4]

F1YARDIM F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZDIRMA F6Đ.KODLARI ESC

Đşlem Kodu/Özel Kod
Bu sahalar listede hangi işlem gruplarına ait hareketlerin toplama katılacağını belirler.
Đlk Tarih/Son Tarih
Bu sahalar dökümün hesaplanacağı aralığı verir, SON TARĐH sahası boş bırakılırsa ĐLK
TARĐH'le aynı olarak alınır. Bu iki sahaya aynı ay verilmeli veya 3 aylık bir dönemi
kapsayacak şekilde uyumlu olmalıdır. Diğer bir deyişle rapor aylık veya 3 aylık bir
dönem için alınabilir.
Gider, Gelir, Gider Đade, Gelir Đade
Bu sahalar döküm sırasında hangi sahaların basılacağını belirler, sonuç değerlerini
değiştirmez.
3 Aylık Dönem
Bu parametre beyannamenin aylık veya üç aylık dönemler için hazırlanmasını belirler. 3
ayda bir beyanname veren kuruluşlar bu parametreye "E" vermelidirler.
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KDV Oranları
KDV yüzdeleri işlem kodlarında tanımlanan KDV yüzdeleri arasından seçilir, istenirse bu
yüzdeler değiştirilebilir. Aynı anda en fazla 4 değişik KDV yüzdesi yazılabilir. Herhangi bir
aya(veya 3 aylık döneme) ait KDV rakamı hesaplanırken önceki aydan(dönemden)
devreden KDV kendiliğinden hesaba katılır. Đlk aya(döneme) devreden KDV tutarı ve
geçen yıldan bu döneme tahakkuk eden demirbaş eşya KDV tutarlarını SERVĐS
bölümünde tanımlayabilirsiniz.
Tevkifat Oranları
KDV oranlarına ait tevkifat oranları belirtilir. Đlk sahaya ilgili KDV oranı yazılır. Bu sahanın
hemen yanında ÇARPAN ve BÖLEN başlığı ile iki saha vardır. Buradaki
çarpan;matematikteki PAY,bölen ise PAYDA kavramına eşittir. Örnek vermek gerekirse
ilgili tevkifat oranı % 90 olduğunda bölen sahasına 100,çarpan sahasına 90 yazılır.

ID.5.1.2. KDV E-Beyanname Hazırlama
Bu bölümde KDV Beyannamesi raporu XML dosyası olarak oluşturulur. Listeleme
aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak
dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ
GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilkdv.xml" ismi default olarak gelir, istenirse
dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir.
(Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir.

ID.5.2. Muhtasar Beyanname
Bu bölüm kendi içinde MUHTASAR BEYANNAME TANIMI, MUHTASAR BEYANNAME
DÖKÜMÜ ve MUHTASAR E-BEYANNAME HAZIRLAMA olmak üzere üçe ayrılır.

ID.5.2.1. Muhtasar Beyanname Tanımı
Muhtasar, aylık veya 3 ayda bir verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
düzenlediği beyannamedir. Muhtasar Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu bölüm
ÖDEME TÜR TANIMLARI, ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM, DĐĞER TANIMLAR ve
ORTAK TANIMLAR olmak üzere kendi içinde dört bölüme ayrılır.

ID.5.2.1.1. Ödeme Tür Tanımları
Beyannamede kullanılacak olan ödeme türlerine göre kod cetveli bu bölümde tanımlanır.
Her bir ödeme türüne bağlı olarak vergi oranları ve işletme bağlantı işlem kodları bu
bölümde tanımlanır.
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ÖDEME KODU 011 ve 012 olan ücret ödemelerinde ekranın sağ tarafı boştur, diğer
ödeme türlerinde ise ayrı ayrı vergi oranı tanımlanabilir. 30 ayrı işletme bağlantı işlem
kodu tanımlanabilir.
F2-KAYIT tuşu ile sadece çalışılan ekran kaydedilir, yeni bir tanımlama için PgDn tuşu
kullanılır, işlem gören her ödeme türü için ayrı ayrı kayıt yapılır.
F7-ÖDEME TÜR LĐSTESĐ tuşu ile ekrana ödeme türlerinin listesi bir pencere içinde gelir.
Bu pencere yardımıyla ödeme türü seçilebilir.

ID.5.2.1.2. Ödemelere Đlişkin Bildirim
Ücret ve ücret sayılan ödemelerle menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait
bildirimler bu bölümde tanımlanır. Girilen bilgiler muhtasar beyannameden bağımsız
olarak kullanılabilir.
F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır. Đstenirse F5-MATBU FORMA YAZDIRMA
tuşu ile de matbu forma döküm alınabilir.

ID.5.2.1.3. Muhtasar Beyanname Diğer Tanımlar
Beyanname hesaplanırken kullanılan 6-16(Tablo 1) arası tür kodları bu bölümde
tanımlanan sahalara göre oluşur.
Hesap Dönem Başlangıcı/Bitişi
Muhtasar beyannamesinin düzenleneceği dönemi ay olarak belirler.
Son Beyanname Basım Dönemi
Bu sahaya daha önceden muhtasar beyanname dökümü(matbu forma) alınmışsa son
döküm tarihi program tarafından otomatik olarak gelir, beyanname basımı(matbu forma)
esnasında aynı dönem kullanılıyorsa kullanıcı program tarafından uyarılır.
3 Aylık Beyanname
Muhtasar beyanname 3 aylık olarak verilecekse bu sahaya “E” yazılır.
Sürücü/Yol Adı
Yıl değişiyorsa önceki yıla ait olan(kasım-aralık) dönem bilgilerinin bulunduğu şirketin
sürücü/yol adı bu sahada tanımlanır. Bu saha 3 AYLIK BEYANNAME parametresinin “E”
olduğu durumlarda kullanılır.
Tablodan Değer Okuma
Bu sahaya “E” verilirse beyanname hazırlanırken arka sayfalarda yer alan ve ücretlerle
ilgili bilgileri içeren değerler doğrudan doğruya kullanılır. Bu sayfalarda ay ve yıla bağlı
olarak brüt ücret-gelir vergisi-damga vergisi değerleri manual olarak girilir, bu değerler
istendiği takdirde BORDRO programından Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirilirken
otomatik olarak oluşturulabilir. Bu sahaya “H” verilmesi durumunda ise brüt ücret
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değerleri ÖDEMELER KOD CETVELĐ bölümünde tanımlanan işlem kodları baz alınarak
hesaplanır, gelir vergisi ve damga vergisi değerleri ise bu parametreye bağlı olmaksızın
yukarıda anlatıldığı şekilde arka sayfalardan alınır.

ID.5.2.1.4. Muhtasar Beyanname Ortak Tanımlar
Bu bölümde muhtasar beyannamede kullanılacak ortak bilgiler tanımlanır.
Tevkifata Đlişkin, Özel Gider Đndirimi Damga Vergi Oranı
Bu sahalarda ücret ödemelerinde kullanılan damga vergisi oranları belirtilir.
Asgari Geçim Đndirimi Hesap Kodu: Bu saha ileriki kullanım içindir.
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamede kullanılacak olan sabit rakam bu sahada tanımlanır.
Vergide Lira Kesme/Kesilecek Küsurat
VERGĐDE LĐRA KESME sahasına “E” verilirse KESĐLECEK KÜSURAT sahasında yazılı
olan rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni
tutara göre yapılır.

ID.5.2.2. Muhtasar Beyanname Dökümü
Muhtasar beyannamenin alındığı bu bölüm, muhtasar beyanname tanımı yapıldıktan
sonra kullanılabilir. Bu nedenle döküm ekranına geçmeden önce tanımlar kısmında
bulunan tüm sahalar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
ETA:ĐŞLETME V-7.9.0/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 BEYANNAME
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BEYANNAME PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN!
DÖNEM BAŞLANGICI:
DÖNEM BĐTĐŞĐ:

[AA/YYYY]
[AA/YYYY]

BEYANNAME ŞEKLĐ:1 [1:AYLIK/3:3 AYLIK]
BEYANNAMEDE TADĐLAT:E
OTOM.DEĞER OLUŞTURMA:E
ÇALIŞ.DÖNEM KONTROLÜ:H
MÜKERRER BASIM KONT.:E

[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

F1YARDIM F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZDIRMA F6Đ.KODLARI ESC
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Birden fazla şirkette toplu halde beyanname alınmak istenirse işletme programına ilk
girerken sorulan BĐRDEN FAZLA ŞĐRKETTE RAPOR DÖKÜMÜ sahasına “E”
verilmelidir, bu durumda program işlem aralığına uyan tüm şirketler için beyanname
dökümünü toplu halde yapar.
Dönem Başlangıcı/Bitişi
Beyanname başlangıç ve bitiş dönemleri Ay ve Yıl olarak bu sahalara yazılır.
Beyanname Şekli
Bu sahaya beyanname aylık olarak alınacaksa 1, üç aylık olarak alınacaksa 3 yazılır.
Beyannamede Tadilat
Bu parametreye “E” verilirse herhangi bir şirket için beyannameye çıkacak değerler
kullanıcının onayına sunulur, kullanıcı isterse bu değerleri değiştirerek işleme devam
eder. Bu sahaya “H” verilirse değerler otomatik olarak oluşturularak beyannameye
basılır.
Otomatik Değer Oluşturma
Bu parametreye “E” verilirse daha önceden yapılmış bulunan beyanname tanımına
uygun olarak değerler tekrar oluşturulur, “H” verilirse daha önceden hazırlanmış bulunan
tablo doğrudan doğruya kullanılır. Bu seçenek aylara göre beyanname değerlerinin
değişmediği durumlarda kullanılır.
Çalışılan Dönem Kontrolü
Bu parametreye “E” verilirse birden fazla şirkette çoklu işlem yapılırken herhangi bir
şirketle ilgili olarak DĐĞER TANIMLAR bölümünde girilmiş olan beyanname başlangıç ve
bitiş dönemleri bu ekranda belirtilen dönem değerleri ile aynı olup olmadığı kontrol edilir,
farklı ise bu şirket işleme alınmaz, “H” verilirse kontrol yapılmaz.
Mükerrer Basım Kontrolü
Bu parametreye “E” verilirse herhangi bir şirket için bu döneme ait muhtasar
beyannamenin daha önceden matbu forma yazdırılıp yazdırılmadığı kontrol edilir, eğer
yazdırılmış ise kullanıcı uyarılır.
Beyanname parametreleri girilip F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA
tuşlarına basıldığında ekrana dizayn dosyasının seçileceği bir pencere gelir. Seçim
yapıldıktan sonra karşınıza 3 sayfa halinde beyannameye çıkacak değerlerin girileceği
bir ekran gelir. Birinci sayfada(Tablo I) ödemelerin gayrisafi tutarları ve gelir vergisi
kesinti tutarları tanımlanır.

-8-16:ÖDEMELERĐN GAYRĐ SAFĐ/GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐSĐ TUTARI
1 nolu tabloda yer alan ödeme tür kodlarına göre ödemelerin
gayri safi tutarları üzerinden elde edilen gelir vergisi
kesintisi tutarı.
-17:ÖDEMELERĐN GAYRĐ SAFĐ/GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐSĐ TOPLAMLARI
a) Ödemelerin gayri safi tutar toplamları toplamı
b) Gelir vergisi kesintisi tutar toplamları toplamı
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Đkinci sayfada muhtasar beyannamede bulunan 18-25 arası sahalar yer alır
TABLO-I MATRAH VE VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ
[18] Ücret ödemeleri üzerinden yapılan tevkifatın ...
Manual olarak girilir.
[19] Terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı [19=17b-18]
MAHSUP EDĐLEN VERGĐLER
[20] K.V.K. 34/8. Maddesi Uyarınca K.V.K.15/3 Maddesine ...
Manual olarak girilir.
[ ] G.V.K.Geçici 70.Mad.göre yapılan mahsuplar
Bu saha kullanılmaz
[21] Menkul Kıy.Yat.Fonları (BYF ile Konut Finansman...
Manual olarak girilir.
[22] Asgari Geçim Đndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
Manual olarak girilir.
[23] Mahsup edilecek gelir vergisi (20+21+22)
Sonraki sayfada çalıştırılan işçilere ait sayısal bilgiler ve TAHAKKUKA ESAS ĐCMAL
CETVELĐ(TABLO-II) yer alır (Şekil 9)
GELĐR VERGĐSĐ TEVKĐFATI(03)
-1:MATRAH
17/a(ödemelerin gayri safi tutarları toplamı).
-2:TAHAKKUK EDEN
19(terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı).
-3:MAHSUP [3=22]
-4:ÖDENECEK [4=2-3]
DAMGA VERGĐSĐ
-5:ÖDENECEK [5=23+24]
BEYANNAMEYE AĐT DAMGA VERGĐSĐ
-6:DAMGA VERGĐSĐ
Son sayfada ise TAHSĐLATI YAPILMIŞ KALDIRILAN VERGĐLER bilgileri yer alır.
TAHSĐLATI YAPILMIŞ KALDIRILAN VERGĐLER
013 Ek Ücret Vergisi
300.00
066 Eğitime Katkı Payı
400.00
301 Özel Đşlem Vergisi
500.00
401 Faiz Vergisi
600.00
501 Ek Emlak Vergisi
700.00
TOPLAM
2500.00
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Bu bilgiler manuel olarak girilir.
F2 tuşu ile işleme devam edildiğinde hem yazılan değerler dosyaya kaydedilir, hem de
beyanname yazıcıdan bastırılır. Ekranda bulunan ödeme türlerine ve sabit tanımlara
göre otomatik değer oluşturulmak isteniyorsa F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu kullanılır.

ID.5.2.3. Muhtasar E-Beyanname Hazırlama
Muhtasar Beyanname raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, Muhtasar
Beyanname tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Listeleme aralıkları uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya
ismi olarak "ebilmuh.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya
dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir.
(Örnek: c:\e-beyan\ebilmuh.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır.

ID.5.3. Geçici Vergi Beyannamesi
Bu bölüm kendi içinde GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAME DÖKÜMÜ ve GEÇĐCĐ VERGĐ EBEYANNAME HAZIRLAMA olmak üzere ikiye ayrılır.

ID.5.3.1. Geçici Vergi Beyanname Dökümü
Geçici vergi beyanname bilgileri bu kısımda tanımlanır. Bu bilgiler manuel olarak
doldurulur. F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU
FORMA YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana önce beyanname yıl ve döneminin
girileceği bir pencere gelir. Yıl ve dönem girilip enter tuşuna basıldığında ekrana dizayn
seçimlerinin yapılacağı ikinci bir pencere gelir, buradan seçim yapılıp enter tuşuna
basıldığında yazdırma işlemine başlanır.

ID.5.3.2. Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama
Geçici Vergi Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturmasını sağlar.
Ekrandaki değerler uygun şekilde doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna
basılarak dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrandaki değerler uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Beyanname dönemi belirtildikten sonra ekrana gelen "XML/TXT TANIM
DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilgec.xml" ismi default olarak
gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path)
belirtilebilir.
(Örnek: c:\e-beyan\ebilgec.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır.
ETA : ĐŞLETME DEFTERĐ
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ID.5.4. Gelir Vergisi Beyannameleri
Bu bölüm kendi içinde GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ, GELĐR
BEYANNAMESĐ EKĐ VE E-BEYANNAME olmak üzere alt bölümlere ayrılır.

VERGĐSĐ

ID.5.4.1. Gelir Vergisi Beyannamesi
Her yıl bir önceki yıla ait gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla hazırlaması gereken Yıllık
Gelir Vergisi Beyannamesi bu bölümde düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 3
sayfadan oluşan bir ekran gelir. 1. sayfada GELĐR BĐLDĐRĐMĐ(TABLO-II), 2.sayfada
VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ(TABLO-III), 3.sayfada ise FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM ve
DAMGA VERGĐSĐ yer alır.
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana önce beyanname yılının girileceği bir pencere
gelir. Yıl girilip ENTER tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı ikinci
bir pencere gelir, buradan seçim yapılıp ENTER tuşuna basıldığında yazdırma işlemine
başlanır.
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir.

ID.5.4.2. Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine ek olarak verilen ek beyanname bu bölümde
düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 13 sayfadan oluşan bir ekran gelir.
Sayfalardaki bilgiler manual olarak doldurulur.
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında yazdırma işlemine başlanır.
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir.

ID.5.4.3. Gelir Vergisi Eki E-Beyanname
Yukarıda açıklanan GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ve GELĐR VERGĐSĐ
BEYANNAMESĐ EKĐ ekranlarında girilen bilgiler ve muhasebe modülü/raporlar kısmında
bulunan BĐLANÇO ve GELĐR TABLOSU değerleri kullanılarak E-Beyannameye
hazırlamakta kullanılan xml dosyası hazırlanır.

ID.5.5. KDV 2 Beyannamesi
Bu bölüm MÜKELLEF BĐLGĐLERĐ, KDV 2 BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ ve KDV 2 EBEYANNAME HAZIRLAMA Alt-Bölümlerinden oluşur.
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ID.5.5.1. Mükellef Bilgileri
Bu bölüme ise KDV(2) beyannamesinin arka sayfasında bulunan “Mükelleflere Ait
Bildirim” tablosuna yazılması gereken bilgiler manuel olarak girilir ve istendiğinde bu
bilgiler matbu forma F5 tuşu yardımı ile döktürülebilir.

ID.5.5.2. KDV 2 Beyannamesi Dökümü
Đşletme modülünde KDV 2 beyannamesi ile ilgili herhangi bir tevkifat işlemi
belirtilmediğinden KDV 2 beyanname döküm işlemi bilgiler ekrana manuel olarak
girilerek yapılır. Ekrandaki bilgiler istenirse F2 kayıt tuşu ile bir dosyaya kayıt edilebilir.
F4 veya F5 tuşlarına basılarak beyanname yazıcıdan çıkartılabilir.

ID.5.5.3. KDV 2 E-Beyanname Hazırlanması
KDV 2 Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm yukarıda
açıklanan döküm işlemine benzer şekilde çalışır, tek farkı bilginin yazıcı yerine ebeyannamede kullanılacak şekilde bir xml dosyasına atılmasıdır. F5-XML
HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen
"XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresinde dosya ismi belirtilir. Program bu
dosya ismini kullanarak dosyayı yaratır.
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ETA:DEMĐRBAŞ, firma içindeki demirbaşları ve demirbaşlara ayrılan amortismanları
bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu
programda demirbaş kartlarınızı tanımlayacak, bu demirbaşlara ait giriş/çıkış bilgilerini
işleyecek, amortisman ayrımlarını yapacak ve bu hareketlerden doğan muhtelif 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:DEMĐRBAŞ programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den DEMĐRBAŞ programını seçtikten sonra bu ekranlar
tekrar karşınıza gelmeyecektir.
DEMĐRBAŞ modülü seçildiğinde karşınıza çalışılacak yılın girileceği bir pencere gelir, yıl
tanımlanarak ENTER tuşuna basılır. Eğer birden fazla şirketin demirbaş bilgilerini
tutuyorsanız F2-ŞĐRKET SEÇĐMĐ ile şirketi yazıp(Şirket listesini F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ
seçeneği ile ekrana çağırabilirsiniz.) ENTER tuşuna basarak bu şirketin MENÜ
programına geçebilirsiniz.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva
etmektedir.
ETA:DEMĐRBAŞ programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-DEMĐRBAŞ KARTI, demirbaş kartlarının tanımlanması ve demirbaş kartları
üzerindeki işlemler,
F3-YILLIK HAREKETLER, demirbaş kartları ile ilgili yeniden değerlendirme ve
amortisman işlemleri,
F4-RAPORLAR, demirbaş takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, demirbaş takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri şeklindedir.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:DEMĐRBAŞ programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.
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DE.1. Demirbaş Kartı
Demirbaş kartı açmadan evvel, programda hangi tarihten itibaren demirbaşların
girileceğini belirten yeni bir dosya açılması gereklidir. SERVĐS bölümünden açılan
dosyaya en erken 1900 tarihi verilebilir. Đstenilen yılı yazıp kayıt ettikten sonra artık bu
yıldan itibaren giren demirbaşlarınız için kart açabilirsiniz. Amortisman ayrımı ve yeni
seneye devir işlemi yapıldıktan sonra amortisman tarihine ait demirbaş girişinin
yapılmamasına dikkat edilmelidir. Eğer yapılması gerekiyorsa amortisman ayrımı
işlemleri kullanıcı tarafından klavye yardımıyla tek tek yazılmalıdır.
DEMĐRBAŞ KARTI bölümünde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir.
Demirbaş takip sisteminize yeni bir malla ilgili olarak yeni bir demirbaş kartı ilave
edecekseniz YENĐ KART, sistemde kayıtlı bir kart üzerinde işlem yapacaksanız ESKĐ
KART bölümünü seçeceksiniz.
Demirbaş kartları, sistem tarafından bir DEMĐRBAŞ KODU ve malın CĐNSĐ vasıtası ile
takip edilir. Burada DEMĐRBAŞ KODU ana takip parametresi, CĐNSĐ ise yardımcı bir
parametredir.

DE.1.1 Yeni Demirbaş Kartı
Bu bölüme girildiğinde ekrana boş bir demirbaş kartı gelir. Şimdi bu boş kartın
doldurulması ile ilgili detayları görelim.
ETA:DEMĐRBAŞ V-7.9.0/S (C)2005 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO
DEMĐRBAŞ KARTI
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DEMĐRBAŞ KODU:
KDV TUTARI:
CĐNSĐ:
KDV MAHS.AYI:
[AA]
AÇIK.:
MAHSUP SÜRESĐ:1 [YIL]
:
MAHSUP EDĐLEN:
:
[VARSA YENĐDEN DEĞERL.SONRASI]
ADEDĐ:
AKTĐF DEĞERĐ:
AMORT.YÜZDESĐ:
[%]
BĐRĐKMĐŞ AMORT.:
AMORT.ŞEKLĐ:N [N/H][NORMAL/HIZLAND.]
NET DEĞER:
HIZ.AMORT YÜZ.:
[%]
ÇIKIŞ:H [E/H]
AMORT.TĐP KODU:
ÇIKIŞ ŞEKLĐ: [M/S/H]
GĐRĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YYYY][AA/YY] ÇIKIŞ TARĐHĐ:
GĐRĐŞ DEĞERĐ:
[YY][YYYY] ÇIKIŞ DEĞERĐ:
AMORT.SÜRESĐ:
[YIL]
KAR/ZARAR:
AMORT BĐTĐŞĐ:
[YY/YYYY]
MUHASEBE KODU:
KIST AMORTĐSMAN:H [E/H]
KARŞILIK MUH.KODU:
AMORTĐSMAN AYRILACAK MI?:E [E/H]
ÖZEL KOD:
[1]
YENĐDEN DEĞERLEME YAPIL.?:E [E/H]
ÖZEL KOD:
[2]
AMORTĐS.YENĐ DEĞERE GÖRE?:E [E/H]
ÖZEL KOD:
[3]

Demirbaş Kodu
Yeni kart açarken, yeni mala ait bir demirbaş kodu tanımlayacaksınız. Demirbaş kodu,
20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem demirbaş
kartlarını demirbaş kodu üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Tamamen rakamlardan

198

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

oluşan kodlu demirbaş kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır. Daha sonra
değineceğimiz bölümlerde adı geçecek çeşitli rapor ve listeler demirbaş kodu üzerinden
sıralı olacağından, demirbaş kodlarınızı kolayca hatırlanacak şekilde seçmeye özen
gösterin.
Cinsi
30 haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir demirbaş cinsi
belirleyebilirsiniz. Eğer kullandığınız demirbaş takip sisteminde demirbaş kodu
kullanılmıyorsa demirbaş kodu olarak malın cinsini uygun şekilde kısaltarak kullanabilir,
böylece demirbaş kartlarına daha hızlı ulaşabilirsiniz.
Açıklama
Bu hane demirbaş ile ilgili kısa açıklamaların yazılacağı bölümdür.
Adet
Bu hane girişi yapılan demirbaşın miktarının belirtildiği bölümdür. Adet hanesine 1
sayısından farklı bir değer verildiği durumda verilen değer kadar bir mala ait kart açılmış
olur. Yani, cinsi bilgisayar olan demirbaşın adedine 3 yazıldığında 3 adet bilgisayar için
bir demirbaş kartı açılmış olur. Sistem takibi demirbaş kartı üzerinden yapıldığından
yukarıda açıklanan durumda bilgisayarlardan birine çıkış yapmak mümkün olmayacaktır.
Bu nedenle her demirbaş için tek bir kart tanımlarsanız giriş/çıkış işlemlerini daha düzenli
takip edebilirsiniz.
Amortisman Yüzdesi
Bu haneye kanunda belirtilen demirbaşlara göre yüzde oranları yazılır. Örneğin,
binalarda amortisman yüzdesi %2'dir. Amortisman yüzdesi yazıldığında AMORTĐSMAN
SÜRESĐ %100 tamamlanacak şekilde kendiliğinden hesaplanır ve AMORTĐSMAN BĐTĐŞ
yılı yazılır. Örneğin, amortisman yüzdesi 20 olduğunda amortisman süresi 5 yıl olarak
yazılacaktır.
Amortisman Şekli
Bu seçeneklerden N(normal) seçildiğinde amortisman ayrımı aktif değer üzerinden
amortisman yüzdesine göre yapılır. Hızlandırılmış “H” seçeneği seçildiğinde yüzde, iki
katı olarak uygulanır. Hızlandırılmış yüzde hiçbir zaman %50 den fazla olamaz.
Hızlandırılmış amortismanda her yıl amortisman yüzdesi kadar tutar ayrılır, kalan değer
bir sonraki yıla devredilir.
Amortisman Tip Kodu
2004 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye uygun olarak demirbaşlara her
yıl için farklı oranlarda amortisman ayrılabilmesi imkanı getirilmiştir. Bu haneye demirbaş
kartına ait amortisman ayırma grup kodu belirtilir. Amortisman ayırma işlemlerinde
öncelikli olarak varsa bu hanede belirtilen amortisman grup koduna ait ilgili yılın
amortisman yüzdesi kullanılır, bu haneye herhangi bir kod belirtilmemişse karta ait
amortisman yüzdesi kullanılır.
Giriş Tarihi, Giriş Değeri
Bu sahalara demirbaşın giriş tarihi ve o tarihteki değeri yazılır.
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Kıst Amortisman (Yıl Đçinde Aylık Kesir)
Bu haneye “E” verilirse, eğer giriş tarihi de 06/08/1996 ve daha sonrası ise demirbaşa
amortisman ayrılması işlemi(sadece ilk yıla mahsus olmak üzere) işletmede bulunduğu
ayla orantılı olarak uygulanır.
Amortisman Ayrılacak mı
Bu haneye “H” verilirse demirbaş kartına ait amortisman ayırma işlemi kendiliğinden
yapılmaz. YENĐDEN DEĞERLEME YAPIL.?: [E/H] ve AMORTĐSMAN YENĐ DEĞERE
GÖRE?: [E/H] hanelerine default olarak “E” verilmiştir. Bu haneler, demirbaşların
yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulacağı ve amortismanların yeni değerlendirmeye
göre mi yapılacağının seçildiği bölümlerdir.
KDV Tutarı
Bu tutar giriş değerine göre hesaplanarak yazılır. Tutar yazıldığında MAHSUP EDĐLEN
TUTAR otomatik olarak hesaplanır ve ekrana gelir. MAHSUP SÜRESĐ sahasına
Servis/Parametreler kısmında belirtilen değer default olarak gelir.
Aktif Değeri
Demirbaşın maliyet değeri olup ekrana otomatik olarak gelir.
Birikmiş Amortisman
Bu saha demirbaşın amortisman ayrımında elde edilen ödenecek toplu amortisman
değerini verir. Bu hane amortisman bitiş süresine kadar ayrılan amortismanların toplamı
olup kendiliğinden ekrana gelir.
Net Değer
Aktif değerden birikmiş amortisman çıkarıldıktan sonra kalan değerdir. Amortisman
ayrılması işlemi bittiği zaman Servis/Parametreler bölümünde bulunan ĐZ DEĞER
UYGULA: [E/H] seçeneğine bağlı olarak net değer ya aynı ekrandaki ĐZ DEĞER TUTARI
kadar kalır, ya da sıfırlanır.
Muhasebe Kodu/Karşılık Muhasebe Kodu
Girişi yapılan demirbaşla ilgili muhasebe hesap kodlarını belirler, kullanıcıya bilgi vermesi
amacıyla eklenmişlerdir.
Özel Kod
Demirbaş kartında gördüğünüz üç adet özel kod analiz ve listelerde kullanılacak
sınıflandırma kodlarıdır. Bunlar demirbaşın cinsi, imalat tarzı vb. gibi firmanın bünyesine
uygun bilgilerdir. Bütün analizleri bu kodlara bağlı olarak tasnif edip liste
yapabileceksiniz. Özel kodların kullanım şeklini ORTAK TANIMLAR bölümünde
bulabilirsiniz.
Demirbaş kartının PgDn tuşu ile geçilen 2.sayfasında demirbaşa ait alış fatura bilgileri
girilir.
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┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO
DEMĐRBAŞ KARTI
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ALIŞ BĐLGĐLERĐ
TARĐH:
FATURA NO:
FĐRMA:
:
AÇIKLAMA:
:
:
SERĐ NO:
GARANTĐ SÜRESĐ:

GĐRĐŞ TUTARI:
NAKLĐYE GĐDERĐ:
KOMĐSYON GĐDERĐ:
FĐNANSMAN GĐDERĐ:
MONTAJ GĐDERĐ:
DĐĞER GĐDER 1:
DĐĞER GĐDER 2:
DĐĞER GĐDER 3:
TOPLAM MALĐYET:
KDV:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

Demirbaş kartının PgDn tuşu ile geçilen 3.sayfasında demirbaşa ait ROFM, satış fatura
bilgileri ve görüntü dosya bilgileri girilir.
ETA:DEMĐRBAŞ V-7.9.0/S (C)2005 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
ESKĐ KART
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO
DEMĐRBAŞ KARTI
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2003 YILI REEL OLMAYAN
FĐNANS.TUTARI:
AYRILMAYAN ROFM AMORTĐSMANI
YIL
TUTAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
YIL ĐÇĐNDE AYRILMIŞ AMORT.
1.DÖNEM:
2.DÖNEM:
3.DÖNEM:

SATIŞ BĐLGĐLERĐ
TARĐH:
FATURA NO:
FĐRMA:
:
AÇIKLAMA:
:
:
TUTARI:
KDV:
GÖRÜNTÜ DOSYA ADLARI
KÜÇÜK GÖRÜNTÜ:
BÜYÜK GÖRÜNTÜ:

&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

2003 Yılı Reel Olmayan Finansman Tutarı
2003 yılı enflasyon düzeltmesindeki demirbaşa ait ROFM tutarı belirtilir.
Ayrılmayan ROFM Amortismanı
Yukarıdaki değere ait olarak 2004 enflasyon düzeltmesini takip eden ve 5 eşit taksitte
uygulanacak amortisman tutarları yıl bilgisi ile birlike belirtilir.
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Bu ekranda bulunan KÜÇÜK/BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADLARI sahalarına görüntülü
grafik modunda çalışırken bu karta ait küçük/büyük görüntü dosya adları yazılır. Küçük
görüntü kart ekranında sürekli olarak ekranda kalır, büyük görüntüyü almak içinse
Shift+F7 tuşuna basılmalıdır.
YIL ĐÇĐNDE AYRILMIŞ AMORTĐSMAN başlığı altında yer alan dönemler program
tarafından hesaplanarak otomatik olarak doldurulur. (V-7.7.0 içerisinde demirbaş
modülünde yapılan yeni düzenlemelerden itibaren bu sahalar kullanım dışıdır.)
Demirbaş kartının PgDn tuşlarıyla geçilen diğer sayfalarında ise demirbaşın yıllara göre
dönemsel amortisman değerleri girilir.

DE.1.2 Eski Demirbaş Kartı
Sistemde kayıtlı demirbaş kartlarına ait bilgileri görmek, yazıcıdan dökmek veya
demirbaşların çıkış işlemlerini yapmak için bu bölümü kullanacaksınız.
Bu bölüme girdiğinizde ekrana "Arama Kıstaslarını Giriniz!" mesajı gelecektir. Eski kartı
DEMĐRBAŞ KODU veya CĐNSĐ'ni kullanarak arayabilirsiniz. Alt-Menüdeki F6-KART
LĐSTESĐ seçeneğini kullanırsanız, ekranda bir pencere çıkacak ve “Đlk Değeri Girin!”
mesajı ile kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. Burada
demirbaş kodlarının başlangıç değerini vererek(veya hiç değer vermeden doğrudan
ENTER tuşuna basarak) demirbaş kartları listesini ekranda görmek ve bunlardan
herhangi birisine ulaşmak için IŞIKLI ÇUBUĞU ok tuşları ile arzu edilen demirbaş
kaleminin üzerine getirip ENTER tuşuna basmak yeterlidir.
Demirbaş kartına ait herhangi bir çıkış işlemi bu bölümden yapılacaktır. Demirbaşların
MĐYAD; demirbaşın ömrünün bitmesi, HURDA; ömrü bitmeden herhangi bir şekilde
arızalanması ve SATIŞ işlemleri olmak üzere üç şekilde çıkış işlemleri vardır.
Demirbaşın çıkışı yapılırken ÇIKIŞ hanesine “E” seçeneği, ÇIKIŞ ŞEKLĐ hanesine ise
çıkış şeklinin baş harfi yazılır. ÇIKIŞ TARĐHĐ'nin amortisman devrinden önce olmamasına
dikkat edilmelidir. ÇIKIŞ DEĞERĐ sahasına kar/zarar durumunun takip edilebilmesi için
SATIŞ dışı durumlarda mutlaka demirbaşın net değeri verilmelidir. MĐYAD çıkışında net
değer 1 olmalıdır. HURDA çıkışında ise amortismanlar ayrıldıktan sonra kalan net değer
çıkış değeri olarak yazılmalıdır.
Demirbaşın satışı yapıldığında satışı yapılan demirbaşın kayıtlı değerinden bu demirbaş
için ayrılmış olan birikmiş amortisman düşülerek gerçek aktif değeri bulunur. Gerçek aktif
değer ile satış fiyatı arasındaki fark demirbaşın satışından doğan brüt kar/zarar
durumunu verir. Satış fiyatı maliyet fiyatından fazla ise kar, az ise zarardır(Not:
Servis/Parametreler kısmında yer alan K/Z HESAPLAMA YÖNTEMĐ parametresine bağlı
olarak kar/zararın hesaplanma şekli değişebilir).
Demirbaş kartının 3. sayfasında ise satışı yapılan demirbaşa ait fatura bilgilerini
girebilirsiniz. Yine 4. ve diğer sayfalarda yeni kart bölümünde olduğu gibi demirbaşa ait
yıllık hareketleri dönemsel olarak görebilirsiniz.
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DE.2. Yıllık Hareketler
Bu bölüm kendi içinde ENFLASYON DÜZELTMESĐ, AMORTĐSMAN AYRILMASI ve
DEVĐR Alt-Bölümlerine ayrılır.

DE.2.1 Enflasyon Düzeltmesi
Đşletmelerde kayıtlı bulunan demirbaşların enflasyon nedeniyle değerlerinde düşmeler
meydana gelebilir. Bu demirbaşların günün piyasa değerine yaklaşabilmesi için devletin
belirlediği bir katsayı yüzdesi uygulanarak yeniden değerlendirme işlemi yapılır. Yeniden
değerlendirme, demirbaşın aktif değeri ve birikmiş amortismanın kanunen tespit edilen
yeniden değerleme oranı ile çarpılarak yeni değerinin bulunması işlemidir. Yeniden
değerlendirme işlemi yapılmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
2004 yılından önceki yıllar için yeniden değerleme yapıldığında ekranda belirtilen
yeniden değerleme oranı üzerinden işlem yapılır. 2004 yılından itibaren yapılan
enflasyon düzeltme işlemlerinde ise düzeltme yapılan dönemin son ayındaki TEFE
Oranının bir önceki düzeltme yapılmış dönemin son ayındaki TEFE Oranına bölünmesi
sonucu bulunan düzeltme katsayısı üzerinden işlem yapılır. (Bir önceki düzeltme
yapılmış dönemin tespiti yapılırken geriye doğru düzeltme yapılmış ilk dönem aranır,
2003 yılının 12.ayından daha geriye gidilmez.)
- Yeniden değerlendirme yapılmadan önce demirbaşın kayıtlı olan değerinden demirbaş
için ayrılmış olan birikmiş amortisman düşülerek değerlemeden önceki gerçek aktif
değeri bulunur.
- Değerlemeden sonraki gerçek aktif değer bulunur. Değerlemeden sonraki gerçek aktif
değer ile değerlemeden önceki gerçek aktif değer arasındaki fark değer artışını verir.
- Değer artışı, değer artışı fonu hesabında bilançonun pasifinde gösterilir.
- Yıl içinde alınmış olan demirbaşın yeniden değerlenmesine ancak bir yıl sonra başlar.
- Yeniden değerlemenin ait olduğu yılda yapılmaması halinde değerlemenin yapılmadığı
yıl için daha sonraki yıl veya yıllarda değerleme yapılamaz.
- Yeniden değerlemeye tabi tutulan bir sabit kıymetin satılması halinde değer artışı fonu
birikmiş amortisman gibi işleme tabi tutulur.
- Gelir vergisi mükelleflerinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuş sabit kıymetler için
amortismanlar değerlemeden önceki değer üzerinden ayrılır.
- Bilindiği gibi 1999 yılı ve sonrasında 3’er aylık dönemler halinde gelir tablosunun
çıkartılması ve bunun üzerinden peşin vergi ödenmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak
yeniden değerleme işlemleri de 3’er aylık dönemler halinde yapılabilmektedir. Bu
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durumda yeniden değerleme işlemi yapılırken yeniden değerleme oranı çalışılan döneme
bağlı olarak 3-6-9-12 aylık olarak belirtilmelidir.

DE.2.2 Amortisman Ayrılması ve Devir
Amortisman, sabit kıymetlerin(demirbaşların, nakil vasıtaların, binaların, fabrikaların vb.)
yıpranma payına verilen addır. Bir sabit kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için;
1- Bir yıldan fazla kullanılabilir olması,
2- Sabit kıymetlerin aşınmaya ve yıpranmaya tabi olması,
3- Fatura değerinin 350.- YTL'yi geçmesi gerekmektedir.
Demirbaş programında yer alan amortisman ayrımı işlemi demirbaş kartlarındaki aktif
değerlerden normal ve hızlandırılmış oranlara göre amortisman ayırır. Yılın ilk 3
döneminde amortisman değerlerini kartlarda bulunan ilgili sahalara işler, dönemi 1
arttırır. Son dönem ise değerleri çalışılan yıla ait bölüme işler, çalışılan yılı 1 arttırıp
dönemi 1.döneme çevirir.
6 Temmuz 1994 tarihinden sonra girilen demirbaş kartlarına amortisman ayrılırken
sadece ilk yıl olmak kaydı ile amortisman girdiği yıl firmada aktif bulunduğu ayla orantılı
şekilde çalışır. Örneğin; 8. ayda girilen demirbaş kartına amortisman uygulandığında
8/12 oranında amortisman uygulanır.
NORMAL AMORTĐSMAN AYRIMI
Normal seçeneğinde amortisman sabit kıymetin(demirbaşın) maliyet değeri(giriş değeri)
ile amortisman yüzdesinin çarpılması suretiyle veya giriş değerinin amortisman ayırma
yıl sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.
HIZLANDIRILMIŞ AMORTĐSMAN AYIRIMI(AZALAN KALANLAR USULÜ)
Bu yöntem bilanço hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce isteğe bağlı olarak
uygulanabilir. Hızlandırılmış yöntemde tespit edilen normal amortisman yüzdesinin iki
katı alınır. Sonuç %50 den fazla ise %50 oranı uygulanır. Amortisman ayırma yıl sayısı,
normal amortisman yüzdesine göre bulunur. Her yıl ayrılan amortismanlar maliyet
değerinden (giriş değerinden) düşülür. En son kalan değer maliyet amortismanı olarak
ayrılır.

DE.3 Raporlar
Bu bölümde demirbaş kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya
da yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80 kolonluk
genişlik kısıtlaması dolayısıyla ikinci derecede önemli bazı liste sütunlarının yer
almadığını göreceksiniz. Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Ayrıca
ekrandan alınan bazı listelerde DEMĐRBAŞ KODU sahasının yanında DEMĐRBAŞ CĐNSĐ
sahasını da görmek mümkün olmaktadır. Bunun için CTRL-K(CTRL tuşu ile birlikte K)
tuşuna bastığınızda ekrana çıkan pencerede kod genişliğini belirten sayıyı daha az
vermeniz yeterli olacaktır. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.
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┌───────────────────────────────────┐
│
│
│
KOD GENĐŞLĐĞĐNĐ GĐRĐNĐZ!
│
│
│
│ KOD GENĐŞLĐĞĐ: 10
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►──────────────┘

DE.3.1 Demirbaş Listeleri
Bu bölüm kendi içinde DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ, ALIM-SATIM BĐLGĐLERĐ LĐSTESĐ ve
DETAYLI DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ olmak üzere üç Alt-Bölüme ayrılır.

DE.3.1.1 Demirbaş Listesi
Sistemde kayıtlı demirbaş kartlarının cinslerini, giriş ve çıkış tarihlerini, amortisman
şekillerini, maliyet ve yeni değerlerini listeler. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme
aralıkları ekranı gelir.
Amortisman Ayrıl.?
Bu sahaya sadece amortisman ayrılan demirbaş kartlarının listelenmesi için “E”,
amortisman ayrılmayan demirbaş kartları için “H” yazılır. Her ikisinin de listelenmesi
isteniyorsa bu parametre boş bırakılır.
Yeniden Değ?
Listeye yeniden değerleme işlemi yapılan demirbaş kartlarını almak için “E”, yeniden
değerleme işlemi yapılmayan demirbaş kartları için “H” yazılır. Her iki işleminde listeye
alınması için bu parametre boş bırakılır.
Amortisman Yeni Değere Göre?
Amortismanı yeniden değerlendirme sonrasında elde edilen değere göre hesaplanan
demirbaşların listelenmesi için “E”, yeniden değerlendirme öncesindeki değere göre
hesaplanan demirbaşların listelenmesi için “H” yazılır. Her iki işleme sahip olan
demirbaşların listelenmesi için bu parametre boş bırakılır.
Çıkış
Çıkışı yapılan demirbaşların listelenmesi için “E”, çıkışı yapılmayan demirbaşların
listelenmesi için “H” yazılır. Her ikisinin listelenmesi için de bu parametre boş bırakılır.
Çıkış Şekli
Bu sahaya çıkış şekli miyad olan demirbaşların listelenmesi için “M”, satış olan
demirbaşların listelenmesi için S, hurda olan demirbaşların listelenmesi için “H” yazılır.
Hepsinin listelenmesi için bu parametre boş bırakılır.
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DE.3.1.2. Alım / Satım Bilgileri Listesi
Bu bölümde demirbaş kodu ve cinsinden farklı olarak demirbaşın alış/satış miktar ve
tutarlarının dökümünü alabilirsiniz. Listeleme aralıkları ekranında belirtilen kıstaslara
göre ekranda demirbaşların kodu, cinsi, alış/satış miktar, tutar ve KDV tutarları ayrı ayrı
listelenir. Listeleme aralıklarında bulunan sahaların kullanım şekli DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ
bölümünde anlatıldığı gibidir.
F2-LĐSTE tuşu ile ekrandan alınan dökümleri ayrıca F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan
alabilirsiniz.

DE.3.1.3. Detaylı Demirbaş Listesi
Sistemde kayıtlı demirbaş kartlarının cinslerini, giriş ve çıkış tarihlerini, amortisman
şekillerini, maliyet ve yeni değerlerini listeler. listeler. Bu raporun çalışma mantığı
DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ raporu ile aynı olup F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listeye çıkması
istenen sahalar kullanıcı tarafından belirlenebilir.
Amortisman Ayrıl.?
Bu sahaya sadece amortisman ayrılan demirbaş kartlarının listelenmesi için “E”,
amortisman ayrılmayan demirbaş kartları için “H” yazılır. Her ikisinin de listelenmesi
isteniyorsa bu parametre boş bırakılır.
Yeniden Değ?
Listeye yeniden değerleme işlemi yapılan demirbaş kartlarını almak için “E”, yeniden
değerleme işlemi yapılmayan demirbaş kartları için “H” yazılır. Her iki işleminde listeye
alınması için bu parametre boş bırakılır.
Amortisman Yeni Değere Göre?
Amortismanı yeniden değerlendirme sonrasında elde edilen değere göre hesaplanan
demirbaşların listelenmesi için “E”, yeniden değerlendirme öncesindeki değere göre
hesaplanan demirbaşların listelenmesi için “H” yazılır. Her iki işleme sahip olan
demirbaşların listelenmesi için bu parametre boş bırakılır.
Çıkış
Çıkışı yapılan demirbaşların listelenmesi için “E”, çıkışı yapılmayan demirbaşların
listelenmesi için “H” yazılır. Her ikisinin listelenmesi için de bu parametre boş bırakılır.
Çıkış Şekli
Bu sahaya çıkış şekli miyad olan demirbaşların listelenmesi için “M”, satış olan
demirbaşların listelenmesi için S, hurda olan demirbaşların listelenmesi için “H” yazılır.
Hepsinin listelenmesi için bu parametre boş bırakılır.
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DE.3.2. Amortisman ve Enflasyon Düzeltme Listeleri
Bu bölüm de kendi içinde DEMĐRBAŞ AMORTĐSMAN DEFTERĐ, DEMĐRBAŞ MĐZANI,
ENFLASYON DÜZELTME RAPORU, 2003 DÜZELTME RAPORU ve KDV RAPORU AltBölümlerine ayrılır.

DE.3.2.1. Demirbaş ve Amortisman Defteri
Sistemde kayıtlı demirbaşların listesinin ve amortisman değerlerinin alındığı bölümdür.
Listeleme aralıkları ekranındaki kıstasları doldurarak belirli demirbaşlara ait amortisman
oranı, devreden kıymet ve hesaplanan amortisman değerlerinin listesini ekrandan veya
yazıcıdan alabilirsiniz.
Listeleme aralıkları ekranında DÖKÜM YILI hanesinde yazılan yıl en son ayrılan
amortisman tarihini verir ve tüm demirbaş raporlarında bu hane yer alır. DÖNEMĐ
hanesine çalışılan dönem default olarak gelir. Başka bir dönem girildiğinde program
uyarı verir. Listeleme aralıklarında bulunan sahaların kullanım şekli DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ
bölümünde anlatıldığı gibidir.
Ayrıca istenilen yıla ait amortisman değerlerini de bu haneye yılı yazmak suretiyle
görebilirsiniz. Đsterseniz F3-SAHA BOYLARI tuşunu kullanarak ekrana gelen pencereden
listelemede yer alacak sahaların boylarını belirleyebilirsiniz.
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
SAHA ADI
BOY
SAHA ADI
BOY
│
│
DEMĐRBAŞ KODU: 20
DÜZ.ÖNC.AKTĐF DEĞER
: 18 │
│
CĐNSĐ: 30
DÜZ.ÖNC.BĐR.AMORTĐSMAN : 18 │
│
MĐKTAR: 15
DÜZ.ÖNC.NET AKTĐF DEĞER: 18 │
│
GĐRĐŞ TARĐHĐ: 10
DÜZ.SON.AKTĐF DEĞER
: 18 │
│
GĐRĐŞ DEĞERĐ: 18
DÜZ.SON.BĐR.AMORTĐSMAN : 18 │
│
KATSAYI: 10
DÜZ.SON.NET AKTĐF DEĞER: 18 │
│ AMORTĐSMAN ORANI: 6
│
│ AMORTĐSMAN ŞEKLĐ: 6
│
│
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►─────────────────────────────┘

DE.3.2.2. Demirbaş Mizanı
Bu bölümde demirbaş kayıtları ile ilgili muhasebesel değerlerin dökümünü alabilirsiniz.
Demirbaş amortisman defterinde olduğu gibi listeleme aralıkları ekranı yardımıyla
demirbaşlara ait aktif değer, birikmiş amortisman ve ayrılan amortisman değerlerinin
listesini ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz. Yine F3-SAHA BOYLARI tuşunu
kullanarak ekrana gelen pencereden listelemede yer alacak sahaların boylarını
belirleyebilirsiniz.
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DE.3.2.3. Enflasyon Düzeltmesi Raporu
Bu bölümde demirbaşların 2004 ve sonraki yıllara ait enflasyon düzeltmesi öncesi ve
sonrası aktif değerlerinin listesini görebilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde ekrana listeleme
aralıkları gelir.
Döküm Yılı-Dönemi
Bu parametrelere rapor alınacak yıl ve dönem yazılır.
Sıralama
Bu parametreye 1-10 arası rakam yazılır. Aşağıda yazılı tabloya göre sıralama yapılır.
1-Demirbaş Kodu
2-Demirbaş Cinsi
3-Amortisman şekli
4-Amortisman oranı
5-Özel Kod-1
6-Özel Kod-2
7-Özel Kod-3
8-Giriş Tarihi
9-Giriş Tutarı(Artan)
10-Giriş Tutarı(Azalan)
Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahaların kullanım şekli DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ
bölümünde anlatıldığı gibidir.
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. F2-LĐSTE tuşu
dökümleri ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ise ilgili listenin yazıcıdan elde edilmesini
sağlayacaktır. Đstenirse F5-EXCEL tuşu kullanılarak EXCEL programına doğrudan
bağlantı yapılabilir. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz kısa
bir süre sonra kesilecektir.

DE.3.2.4. 2003 Düzeltme Raporu
Bu bölümde demirbaşların 2003 yılına ait enflasyon düzeltmesi öncesi ve sonrası aktif
değerlerinin listesini görebilirsiniz. Raporun döküm şekli ENFLASYON DÜZELTME
RAPORU ile aynı olup döküme çıkacak bilgiler demirbaş kartlarından değil Muhasebe-II
programı içerisindeki 2003 Enflasyon Düzeltmesi Đşlemlerinin 8, 9 ve 10 no'lu
ekranlarından alınır. Bu bölüme girildiğinde ekrana listeleme aralıkları gelir.
Sıralama
Bu parametreye 1-10 arası rakam yazılır. Aşağıda yazılı tabloya göre sıralama yapılır.
1-Demirbaş Kodu
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2-Demirbaş Cinsi
3-Amortisman şekli
4-Amortisman oranı
5-Özel Kod-1
6-Özel Kod-2
7-Özel Kod-3
8-Giriş Tarihi
9-Giriş Tutarı(Artan)
10-Giriş Tutarı(Azalan)
2003 Düzeltme Đşleminin Yapıldığı Şirket Yolu
2003 enflasyon düzeltme değerlerinin alınacağı şirkete ait bilgilerin bulunduğu bölüm
belirtilir. ( Örnek: C:\ETA7\DEMO\
)
Bu saha boş bırakılırsa 2003 enflasyon düzeltme değerleri çalışılan şirketten alınır.
Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahaların kullanım şekli DEMĐRBAŞ LĐSTESĐ
bölümünde anlatıldığı gibidir.
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. F2-LĐSTE tuşu
dökümleri ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ise ilgili listenin yazıcıdan elde edilmesini
sağlayacaktır. Đstenirse F5-EXCEL tuşu kullanılarak EXCEL programına doğrudan
bağlantı yapılabilir. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz kısa
bir süre sonra kesilecektir.

DE.3.2.5. KDV Raporu
Bu bölümde ise demirbaşlara ait KDV mahsup değerlerini görebilirsiniz. Listeleme
aralıkları ekranındaki DÖKÜM AYI ĐLK ve DÖKÜM AYI SON hanelerinde otomatik olarak
çalışılan ay ve yıl ekrana yazılır. Bu hanelerdeki tarihleri değiştirip istenilen döneme
ilişkin mahsup değerlerini görebilirsiniz. KDV raporunu en fazla iki aylık bir dönem için
alabilirsiniz. Đlk ve son aylara aynı ay-yıl verildiği durumda program bu tarih için bir aylık
rapor hazırlar. Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahaların kullanım şekli DEMĐRBAŞ
LĐSTESĐ bölümünde anlatıldığı gibidir.

DE.4. Servis
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere, enflasyon düzeltmesi ile ilgili
TEFE oranlarının tanımlanması ve V-7.7.0 içinde yeni mevzuata uygun olarak demirbaş
programında yapılan değişikliklerden dolayı eski müşterilerimizin demirbaş veri
dosyalarının yeni programa uyarlanabilmesi amacıyla yapı değişikliği için ayrılmıştır.
Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım.
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DE.4.1. Dosya Bakımı
Bu bölüm kendi içinde YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU,
YENĐ DOSYA, KART TEMĐZLEME, YAPI DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve 2003 ENFLASYON
DÜZELTMESĐNDEN BĐLGĐ ÇEKME Alt-Bölümlerine ayrılır.

DE.4.1.1. Yeniden Đndeksleme
Bu bölümde demirbaş indeks dosyasında bozulma olması durumunda demirbaş
dosyasından yeni indeks yaratılır. F2 tuşuna basıldığında ekrana toplam demirbaş
kayıtlarının sayısı gelir. F2-ĐNDEKSLEME ĐŞLEMĐ tuşuna basıldığında kartlar tekrar
demirbaş dosyasına göre indekslenir ve indekslenen dosyaların adedi ekrana yazılır.

DE.4.1.2. Kapasite Kullanım Raporu
Bu bölüm yardımıyla demirbaş kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, demirbaş
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve diskteki kullanılabilecek boş alan
rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

DE.4.1.3. Yeni Dosya
Bu bölüm demirbaş dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar.
Demirbaş dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl
tanımlanarak enter tuşuna basıldığında demirbaş sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten
sonra ardından daha önceden demirbaş dosyası mevcutsa kayıt ortamında demirbaş
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 demirbaş dosyası
açılmış olur.

DE.4.1.4. Kart Temizleme
Bu bölümde demirbaş kayıtlarında yapılan tüm yeniden değerleme ve amortisman
ayırma işlemleri iptal edilir. Listeleme aralıklarında belirtilen demirbaş kartları yeni kart
açılmış gibi ilk durumlarına dönüştürülür. Bu işlem özellikle yanlış parametreler
kullanılarak yapılan devir sırasında gereklidir.

DE.4.1.5. Yapı Değişikliği
Bu bölümde V-7.7.0 içinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili yeni mevzuata uygun olarak
demirbaş programında yapılan değişikliklerden dolayı eski müşterilerimizin demirbaş veri
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dosyalarının yeni programa uyarlanabilmesi amacıyla yapı değişikliği işlemi yapılır, aksi
takdirde eski demirbaş veri dosyaları kullanılamaz. Yeni program içerisinden yeni şirket
veya yeni dosya açıldığında veri dosyaları yeni yapıya uygun olarak oluşturulacağından
yapı değişikliği yapılmasına gerek yoktur, program tarafından da yapı değişikliği işlemine
izin verilmez.
Yapı değişikliği işlemi öncesi 2004 yılının 1. döneminden daha ileriki dönemlere
amortisman ayrılması veya yeniden değerleme işlemi yapılmışsa bu işlemler
otomatikman iptal edilmiş olur.

DE.4.1.6. Enflasyon Düzeltmesi Bilgi Çekme
Bu bölümde Muhasebe-II modülünde yapılmış olan 2003 enflasyon düzeltme işlemleri
sonucunda oluşan değerler demirbaş kartlarına aktarılır. Đşlem sonunda tüm veriler 2004
giriş değerlerini içereceğinden 2004 ve sonrasına yapılmış olan tüm yeniden
değerleme(enflasyon düzeltmesi) ve amortisman ayrılması işlemleri otomatikman iptal
edilir, bu işlemlerin yeniden yapılması gerekir. 2004 yılı içerisinde girişi yapılan demirbaş
kartları 2003 düzeltmesi içinde yer almamasına rağmen bu kartlar da 2004 yılı başına
döner.
2003 Enflasyon Düzeltme Değerlerinin Alınacağı Şirket Kodu-Path/Yol
2003 enflasyon düzeltme değerlerinin alınacağı şirket kodu ve bu şirkete ait bilgilerin
bulunduğu bölüm belirtilir. Şirket kodu belirtildiğinde ilgili bölüm program tarafından bu
sahaya otomatik olarak taşınır. F7-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu ile şirket seçimi yapılabilir. Bu
sahalar boş bırakılırsa 2003 enflasyon düzeltme değerleri çalışılan şirketten alınır.
Uyarı: Herhangi bir nedenle işlemin yarıda kalması halinde geriye dönebilmek amacıyla
işlem öncesi veriler mutlaka yedeklenmelidir.

DE.4.2. Sabit Tanımlar
Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, YENĐDEN DEĞERLEME YÜZDELERĐ ve
AMORTĐSMAN GRUP TANIMLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.

DE.4.2.1. Parametreler
Bu bölümde DEMĐRBAŞ program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler
tanımlanmaktadır.
Başlangıç Yılı
Demirbaş kayıtlarının girişinin yapılacağı başlangıç yılı yazılır. Başlangıç yılı olarak en
erken 1900 tarihi yazılmalıdır.
Çalışılan Yıl/Çalışılan Dönem
Şu anda üzerinde çalışılan yılı ve dönemi gösterir. Yeniden değerleme ve amortisman
ayırma işleminin yapıldığı ekranlarda değiştirilmemelidirler.
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Amortisman Alt Limiti
Kanunen kabul edilen amortisman alt limiti tanımlanır.
Đz Değer Uygula
Bu parametreye amortisman ayırma işlemi sona erdiği zaman demirbaşın elimizde
olduğunu belirtebilmek için “E” yazılır.
Đz Değer Tutarı
Đz değer takibinin yapılacağı tutar belirtilir.
Hesap Dönem Başlangıcı
Bu sahaya çalışılacak hesap dönem başlangıç ayı yazılır. Bu aydan itibaren hesap
dönemi başlar ve 12 ay sonunda biter. Yeniden değerlendirme yapma, amortisman
ayırma ve tüm raporlarda hesap dönem başlangıcı işleme girer. Herhangi bir yıl içinde
hesap dönem başından önceki aylar bir önceki yıla aitmiş gibi görünür. Örneğin, buraya
4 yazılırsa hesap dönem başlangıcı 4.ay olarak ele alınır. Buna bağlı olarak bir sonraki
yılın 3. ayı sonunda hesap dönemi biter.
K/Z Hesaplama Yöntemi
Bu sahaya demirbaş malın satılması durumunda elde edilen karın hesaplanmasında
kullanılacak yöntemin kod numarası yazılır. Bu sahaya 1 verilirse(veya boş bırakılırsa)
kar/zarar değeri satış tutarından net değer çıkartılarak hesaplanır, 2 verilirse
“karzarar=çıkış tutarı+kümüle değer artış fonu+net değer-çıkış tutarı” formülü kullanılarak
hesaplanır.
KDV Mahsup Süresi
Bu sahaya yazılan değer yeni kart ekranında ilgili sahaya kendiliğinden gelir
Dosya Saklama
Bu sahaya “E” verilirse yıllık amortisman ayrılması ve devir işlemi yapılırken(4.dönem)
program demirbaş dosyalarının yedeğini kendiliğinden alır, “S” verilirse bu işlem için
kullanıcıdan onay beklenir, “H” verilirse yedek alma işlemi yapılmaz.
Sürekli Amortisman Ayırma
Bu sahaya “E” verilirse yeniden değerleme işlemi sırasında eğer herhangi bir kart için
daha önceki yıllarda amortisman ayrılması işlemi yapılmamışsa program ilk yıldan
başlayarak bu kart için yeniden değerleme yaparak ve amortisman ayırarak ilerler ve
çalışılan yıla kadar gelir, daha sonra bu yıl/dönem için yeniden değerleme işlemi yapar.
Bu sahaya “H” verilmesi durumunda ise yıl başındaki BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMAN ve NET
DEĞER sahalarında yazılan tutarlar doğru kabul edilerek işlem yapılır
Çalışılan Yıla Ait Yeniden Değerleme Oranları
Bu sahaya yazılan değerler çalışılan yıl içinde herhangi bir döneme ait yeniden
değerleme oranlarını gösterir. Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yer alırlar.
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DE.4.2.2. Yeniden Değerlendirme Yüzdeleri
Bu bölümde çalışılan ilk yıldan itibaren 80 yıllık demirbaşlara uygulanan yeniden
değerlendirme yüzdeleri tanımlanır(örn.1960'dan 2039'a kadar). Demirbaş programının
Yıllık Hareketler/Yeniden Değerleme bölümünde tanımlanan yeniden değerleme oranı,
bu haneye otomatik olarak gelir.

DE.4.2.3. Amortisman Grup Tanımları
Bu bölüm kendi içinde YENĐ AMORTĐSMAN GRUP KODU ve ESKĐ AMORTĐSMAN
GRUP KODU Alt-Bölümlerine ayrılır.

DE.4.2.3.1. Yeni Amortisman Grup Kodu
2004 yılından itibaren yeni düzenlemeye uygun olarak demirbaşlara her yıl için farklı
oranlarda amortisman ayrılabilmesi imkanı getirilmiştir. Bu bölümde de demirbaş
kartlarına ait amortisman tip kodu sahasında tanımlayabilmek amacıyla amortisman
grupları tanımlanır.
Tanımlamalar yapılırken öncelikle her grup için farklı bir grup kodu belirtilir ve bu gruba
ait yıllık amortisman oranları 100'e tamamlanacak şekilde tanımlanır.
Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

DE.4.2.3.2. Eski Amortisman Grup Kodu
Sistemde daha önce kaydedilmiş bir amortisman grup koduna ait bilgileri inceleyebilmek,
değişiklik yapmak veya amortisman grubunu iptal edebilmek amacıyla bu bölüm
kullanılır.
F2-KAYIT seçeneği, üzerinde çalışılmakta olan amortisman grubu üzerinde yapılan
değişiklikleri kayıt eder.
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışılmakta olan amortisman grubunu siler.

DE.4.3. TEFE / Düzeltme Katsayıları
Bu bölümden enflasyon düzeltmesi işleminde kullanılacak Ticari Faiz Oranları, Düzeltme
Katsayıları ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri bilgileri yıllara göre girilir.
PgUp/PgDn tuşları ile yıllar arası geçiş yapılabilir veya F6-YIL LĐSTESĐ tuşu ile istenilen
yıla direk olarak ulaşılabilir. Herhangi bir yıla ait değerlerde değişiklik veya ilave yapılırsa,
yıl değiştirmeden önce ilgili yıla ait değerlerin kayıt edilmesi gerekir.
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Eylül 2004 ve daha önceki aylara ait devlet tarafından belirlenmiş değerler otomatik
olarak gelecektir. Bu bilgilerde değişiklik yapılması enflasyon düzeltmesi ile ilgili
işlemlerde hatalara yol açacağından değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Sonraki
aylara ait değerler ise ilgili dönemlerde devlet tarafından belirlendikçe girilmelidir.
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ETA:MUHASEBE-II, Miktarlı veya Dövizli Muhasebe hareketlerini bilgisayarda takip
etme ve enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak enflasyon düzeltme işlemlerinin
yapılmasına imkan tanıyan bir program modülüdür. Genel anlamda enflasyon
muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade
edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere
düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon
düzeltmesinde esas alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle
gerçekleştirilir.
ETA:MUHASEBE-II yukarıda bahsedildiği gibi Miktarlı veya Dövizli Muhasebe
hareketlerini bilgisayarda takip etme imkanı da tanır. Normal muhasebe işlemleri
ETA:MUHASEBE modülünden yapılır. ETA:MUHASEBE programı bulunmadan
kullanılamayan bu modülde dövizli veya miktarlı yevmiye, muavin, kebir defterleri ve
mizan raporları alınabilir.
Programın MĐKTARLI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ bölümünde sadece Miktarlı veya Dövizli
Muhasebe raporları alınır. ENFLASYON DÜZELTME ĐŞLEMLERĐ bölümünde ise
enflasyon düzeltmesi ile ilgili işlemler yapılır ve raporlar alınır. Miktarlı veya Dövizli
Muhasebenin işlenmesi ETA:MUHASEBE'den yapılan fiş hareketleri ile gerçekleşir.
Miktarlı ya da Dövizli Muhasebenin işlenişi aşağıdaki gibi yapılır.
ETA:MUHASEBE-II programının Ana Bölümleri; F2-ENFLASYON DÜZELTME
ĐŞLEMLERĐ ve F3-MĐKTARLI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ olmak üzere iki bölümde
incelenir.

M2.1. Miktarlı Muhasebe Đşlemleri
ETA:MUHASEBE-II hareketleri ETA:MUHASEBE programında, muhasebe fişleri halinde
girilmektedir. Muhasebe sistemlerinde muhasebe fişi kullanan işletmeler, bu fişleri olduğu
gibi programa girebilirler. Muhasebe fişi kullanmayan işletmeler ise programdaki
muhasebe fişi kavramını yevmiye maddesi şeklinde kabul ederek çalışabilirler. Sonuç
itibarı ile muhasebe fişleri birer yevmiye maddesi haline gelmekte, aynı şekilde işlem
görmektedir.

M2.1.1. Yevmiye Defteri
Bu bölümün fonksiyonu, verilen tarih aralığındaki miktarlı veya dövizli yevmiye
dökümünü almaktan ibarettir.

M2.1.2. Muavin Defter
MUAVĐN DEFTER bölümünde listeleme aralıkları ile belirtilen hesapların miktarlı veya
dövizli muavin dökümleri ekrana veya yazıcıya alınmaktadır.
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M2.1.3. Kebir
Bu bölümde, muavin defterde izah edilen işlemler paralelinde istenilen tarih aralığında ve
istenilen kebir hesapları için dövizli veya miktarlı liste çekilir.

M2.1.4. Mizan
Bu bölümden MĐZAN, AYLIK MĐZAN ve ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN olmak üzere üç AltBölümde dövizli veya miktarlı mizan dökümleri alınır.

M2.1.5. Kur Farkı
DÖVĐZLĐ MUHASEBE kullananlar için hazırlanmış bir kur farkı listesi bölümüdür. Bu
bölüme girildiği zaman aylık mizana benzeyen bir listeleme aralığı ile karşılaşılır, yani bu
listede hesaplamalar bir ay için yapılır.
Eğer iki ay arası işlem yapılması istenirse bu sahanın hemen altında bulunan
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ sahası doldurulur, bu saha boş bırakılırsa rapor tarihi ile aynı kabul
edilir.
Listeleme aralığında bulunan DEĞERLEME KURU sahasına herhangi bir rakam
yazılırsa değerleme kuru olarak yazılan rakam alınır, boş bırakılırsa her hesabın DÖVĐZ
sahasına yazılmış bulunan döviz ismi kullanılarak kur tablosundan değerleme kuru ayın
son günü itibarıyla hesaplanır. Değerleme kurunun sabit bir rakam olarak belirlenmesi
sadece tek bir kurla çalışan firmalar için geçerlidir, aksi takdirde hata oluşur.
F2-LĐSTE, F4-YAZDIRMA veya F5-EXCEL tuşlarından birisine basılarak döküm işlemine
başlandığı zaman program önce listeleme aralıklarına uyan muhasebe hesap planına ait
ay içinde oluşan (veya iki ay arasında) döviz ve TL. bakiye mizanlarını hesaplar. TL
Bakiye rakamını rapor tarihinde verilen aya ait son günkü döviz kuruna bölerek gerçek
döviz bakiyesini hesaplar. Mizanda çıkan bakiye ile bunun arasındaki fark, KUR FARKI
olarak adlandırılır. Döviz bazında hesaplanan kur farkı yine ayın son gününe ait döviz
kuru ile çarpılarak TL bazında kur farkı da hesaplanır.
Döküme başlamadan önce kullanıcıya kur farkı fişi kesmek isteyip istemediği sorulur.
Kullanıcı bu soruya “Evet” cevabı verirse kesilecek fişe ait birtakım bilgiler bir çerçeve
içinde sorulur.
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┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
KARŞI HESAP:
│
│
AÇIKLAMA:
│
│
FĐŞ TĐPĐ:T [T/D][TL/DÖVĐZ]
│
│
FĐŞ TARĐHĐ:28/03/2002 [GG/AA/YYYY]
│
│
ÖZEL KOD:
│
│
ĐŞLEM CĐNSĐ:A [B/A][BORÇ/ALACAK]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP L. F7FĐŞ L. ESC ►────┘

Bunlar kur farkı fişinde karşı hesap olarak hangi hesabın kullanılacağı, Fiş Açıklaması,
Fiş Tarihi ve Özel Koddur. FĐŞ TĐPĐ parametresi ise kesilen fişin Döviz/TL bazlı olacağını
belirtir. Bu parametre “D” olarak seçilirse her hesapta ne kadar döviz cinsinden kur farkı
oluşuyorsa bunun tam tersi olacak şekilde fişin döviz satırları belirlenir, yani kur farkı
borçsa fişe alacak kaydedilir, alacaksa borç kaydedilir. TL Değerleri olarak ta hem Borç
ve hem de Alacak hanelerine “0” kaydedilir. Böylelikle fişin kalemleri oluşturulmuş olur,
fişin son satırı döviz olarak fişi dengeleyen karşı hesaba ayrılmıştır. FĐŞ TĐPĐ
parametresine “T” verilirse o zaman yukarıdakine benzer şekilde işlem yapılır, tek fark
sıfır olarak yazılan kolonların döviz kolonları olması, buna karşılık kur farkı TL
rakamlarının fişte Borç veya Alacak olarak yer almasıdır. Döviz bazlı kur farkı fişleri
Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümleri dışında hiçbir listede yer almaz, TL bazlı kur farkı
fişleri de Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümlerinde yer almaz. Böylelikle döküme “0” tutarlı
maddelerin girmesi önlenmiş olur. ETA programlarında 300 satır madde limiti
olduğundan kur farkı fişinin boyu bu limiti geçerse fiş birkaç parçaya bölünerek
kaydedilir, sonuç değişmez.
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ETA:MUHASEBE-III modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet
modüllerinde muhasebe fişi kesilen veya kesilmeyen kayıtların muhasebeleştirilmesi
sağlanır. Modül ayrıca mali hafızaya sahip POS cihazları veya el terminalleri tarafından
üretilmiş olan veri dosyalarını kullanarak entegre fatura kayıtları yaratır.
Muhasebeleştirme/fatura yaratma sırasında tüm işlemler otomatik olarak yapılır, ancak
işleme başlamadan önce ilgili modüllerin Servis kısımlarında bulunan tüm parametrelerin
ve ETA:MENÜ’de bulunan Entegrasyon Tablosunun düzgün bir şekilde doldurulmuş
olması gerekmektedir.
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:MUHASEBE-III programı ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari
Program Modülleri ile birlikte kullanılıyorsa ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ
programında geçmiş olacak, MENÜ'den MUHASEBE-III 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:MUHASEBE-III programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-CARĐ MUHASEBELEŞTĐRME, cari kayıtları muhasebeleştirme işlemleri,
F3-FATURA/ĐRSALĐYE/MÜS.MAK. MUHASEBELEŞTĐRME,
müstahsil makbuzu kayıtları muhasebeleştirme işlemleri,
F4-ÇEK/SENET
işlemleri,

MUHASEBELEŞTĐRME,

çek/senet

fatura,

kayıtları

irsaliye

ve

muhasebeleştirme

F5-POS DATASINDAN FATURA YARATMA, POS verilerinden hareketle entegre fatura
kayıtları yaratma işlemleri,
F6-METĐN DOSYASINDAN FATURA YARATMA, El terminalleri tarafından yaratılmış
olan metin dosyasından hareketle entegre fatura kayıtları yaratma işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 ve F6 tuşları
kullanılır. Şimdi ETA:MUHASEBE-III programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.
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M3.1. Cari Hareket Muhasebeleştirme
Cari/Yeni Kayıt bölümünde yapılan hareketlerden muhasebe fişi oluşturulur. Ancak yeni
kayıttan girilen dekont ve fatura işlemlerinin muhasebe fişi oluşturulamaz.
Bu ekranda Tarih, Hesap Kodu, Evrak No, Tutar, Vadesi ve Özel Kod sahaları
kullanılarak muhasebeleşmesi yapılacak kayıtların aralığı belirtilir. Eğer tüm kayıtlar
işleme girecekse bu sahalar boş geçilir. Ayrıca yeni kayıttan yapılan hareketlerin
muhasebeleşmesi işlem cinslerinden BORÇ ve ALACAK hanelerine "E" yazılarak yapılır.
Eğer kaynak programlarına göre muhasebeleşme yapılacaksa Cari, Fatura veya
Çek/Senet hanelerine "E" veya “H” yazılır.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-MUHASEBELEŞME tuşu ile
muhasebeleştirme işlemi yapılır. Muhasebeleştirme işlemi yapılırken ekrana
"Muhasebeleştirme Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin Misiniz?" mesajı gelir,
ardından da önceden muhasebeleşen kayıtların tekrar muhasebeleştirmek istenip
istenmediğini ve eğer varsa eski fişlerin silinip silinmeyeceğini soran iki mesaj gelecektir.
Son olarak da "Đşlemden Sonra Oluşan Fişleri Toplamak Đster misiniz?" mesajı
gelecektir. Bu mesajlara uygun cevaplar verilerek muhasebeleştirme işlemine geçilir.
Muhasebeleştirme sırasında ekranda açılan bir pencerede muhasebeleştirme işlemi
yapılan cari kayıtlar görüntülenir. Cari kartında muhasebe kodu bulunmayan bir hareketle
karşılaşıldığında bu harekete ait muhasebe fişinin oluşturulamadığına dair bir uyarı
mesajı ile karşılaşılır.
Bu ekranda bulunan F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile cari kartların listesi, F7-HAREKET
LĐSTESĐ tuşu ile de tüm cari hareketlerin listesi görüntülenir.

M3.2. Fatura / Đrsaliye / Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirme
Bu bölüme girildiğinde karşınıza FATURA, ĐRSALĐYE ve MÜSTAHSĐL MAKBUZU
MUHASEBELEŞTĐRME Alt-Bölümleri gelir.

M3.2.1. Fatura Muhasebeleştirme
Bu bölümde fatura kayıtlarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanır.
Cari Muhasebeleştirmede olduğu gibi Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi,
Genel Toplam ve Fatura Özel Kodu sahaları kullanılarak muhasebeleşmesi yapılacak
kayıtların aralığı belirtilir, eğer tüm kayıtlar işleme girecekse bu sahalar boş geçilir.
Listeleme aralıklarının alt kısmında yer alan ilk FATURA CĐNSĐ sahasında alış faturaları
muhasebeleşecekse "A", satış faturaları muhasebeleşecekse "S" yazılır.
Đkinci FATURA CĐNSĐ sahasında ise normal işlenen faturaları ayırdetmek için "N", iade
faturaları için "Đ" yazılır. Hem normal hem de iade faturaları muhasebeleştirilecekse bu
saha boş bırakılır.
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F2-MUHASEBELEŞME tuşu ile ekranda verilen kıstaslara göre muhasebeleştirme
işlemine başlanır. Muhasebeleşme işlemi yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleşir.
Alt-Menü ekranında F6-KART LĐSTESĐ cari kart listesini, F7-FATURA LĐSTESĐ işlenen
fatura kayıtlarının listesini ekrana getirir.

M3.2.2. Đrsaliye Muhasebeleştirme
Bu bölümde irsaliye kayıtlarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması
sağlanır. Muhasebeleştirilmesi istenen irsaliyeler Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Đrsaliye No,
Ünvan, Vade, Genel Toplam, Đrsaliye Özel Kodu ve Đrsaliye Cinsi sahaları kullanılarak
belirlenerek F2 tuşuyla muhasebeleştirme işlemine başlanır.
ĐRSALĐYE CĐNSĐ sahasına alış irsaliyeleri muhasebeleşecekse “A”, satış irsaliyeleri
muhasebeleşecekse “S” yazılır. Đkinci ĐRSALĐYE CĐNSĐ sahasına “N” yazılırsa işleme
sadece normal irsaliyeler dahil edilir, “Đ” yazılırsa işleme sadece iade irsaliyeleri katılır,
boş bırakılırsa hem normal hem de iade irsaliyeler işleme katılır.
Đrsaliyeleri muhasebeleştirirken şuna dikkat edilmelidir: MUHASEBE-III programı sadece
muhasebe fişi hazırlar. Đşlem gören irsaliyeler için fatura kaydı ve cari kaydı yapılmaz.

M3.2.3. Müstahsil Makbuzu Muhasebeleştirme
Bu bölümde müstahsil kayıtlarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması
sağlanır. Cari ve Fatura Muhasebeleştirmede olduğu gibi Tarih, Ünvanı, Müşteri/Satıcı
Kodu, Makbuz No, Vadesi, Genel Toplam ve Fatura Özel Kodu sahaları kullanılarak
muhasebeleşmesi yapılacak kayıtların aralığı belirtilir. Eğer tüm kayıtlar işleme girecekse
bu sahalar boş geçilir.
Listeleme aralıklarının alt kısmında yer alan birinci MAKBUZ CĐNSĐ sahasına alış
makbuzları muhasebeleşecekse "A", satış makbuzları muhasebeleşecekse "S" yazılır.
Đkinci MAKBUZ CĐNSĐ sahasında ise normal işlenen makbuzları ayırdetmek için "N", iade
makbuzları için "Đ" yazılır. Hem normal hem de iade makbuzları muhasebeleştirilecekse
bu saha boş bırakılır.
F2-MUHASEBELEŞME tuşu ile işlem başlatılır. Muhasebeleşme işlemi yukarıda
anlatıldığı şekilde gerçekleşir.

M3.3. Çek / Senet Muhasebeleştirme
Çek/senet bordrolarının muhasebeleştirilmesi işlemi yapılan bu bölüm kendi içinde
MÜŞTERĐ/FĐRMA ve ÇEK/SENET BORDROLARININ MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ
olmak üzere dört bölüme ayrılır.
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M3.3.1. Müşteri Çek Bordrolarının Muhasebeleştirmesi
Bu bölümde müşteri çek fiş bordrolarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması
sağlanır.
Diğer bölümlerde olduğu gibi Đşlem Tarihi, Bordro No, Kodu, Ünvanı, Toplam, Özel Kod
sahaları kullanılarak muhasebeleşmesi yapılacak kayıtların aralığı belirtilir. Tüm kayıtlar
işleme girecekse bu sahalar boş geçilir. Eğer giriş ve çıkış çekleri ayırdedilerek
muhasebeleşecekse ilgili sahalara isteğe bağlı olarak "E" veya "H" yazılır.
F2-MUHASEBELEŞME tuşu ekranda verilen kıstaslara göre muhasebeleşme işlemini
yapar.
Alt-Menü ekranında F6-KART LĐSTESĐ cari kart listesini, F7-BORDRO LĐSTESĐ işlenen
müşteri çek fiş bordrolarının listesini ekrana getirir.

M3.3.2. Firma Çek Bordrolarının Muhasebeleştirmesi
Bu bölümde firma çek fiş bordrolarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması
sağlanır. Müşteri Çek Fiş Muhasebeleştirmeye benzer, tek farkı listeleme kıstasları
arasında yer alan GĐRĐŞ ve ÇIKIŞ parametreleri yerine ÇIKIŞ ve DĐĞER parametrelerinin
yer almasıdır. Diğer işlemlere ait bordrolardan sadece işlem kodu TA(TAHSĐL) olan
bordrolar muhasebeleştirilir.

M3.3.3. Müşteri Senet Bordrolarının Muhasebeleştirmesi
Bu bölümde müşteri senet fiş bordrolarından toplu olarak muhasebe fişlerinin
oluşturulması sağlanır. Müşteri Çek Fiş Muhasebeleştirme ile benzer şekilde çalışır.

M3.3.4. Firma Senet Bordrolarının Muhasebeleştirmesi
Bu bölümde firma senet fiş bordrolarından toplu olarak muhasebe fişlerinin oluşturulması
sağlanır. Firma Çek Fiş Muhasebeleştirme ile benzer şekilde çalışır.

M3.4. POS Datasından Fatura Yaratma
Bu bölümde mali onaylı POS cihazları tarafından hazırlanmış bulunan veri dosyaları
kullanılarak entegre fatura kayıtları oluşturulur. Kullanıcı isterse oluşan faturayı
muhasebeleştirebilir.
Bu ekranda TARĐH ve MÜŞTERĐ KODU kıstasları kullanılarak işleme girecek kayıtların
aralığı belirtilir. Eğer tüm kayıtlar işleme girecekse bu sahalar boş geçilir.
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POS tipi sahasına veri dosyasını yaratan mali hafıza onaylı POS cihazının kod numarası
yazılır. Şimdilik bu sahaya 1(ESCORT) veya 2(EPSON) verilmelidir.
DOSYA ĐSMĐ sahasına veri dosyasının adı verilir. Dosya önce ETA programında
üzerinde çalışılan şirkete ait veri dosyalarının bulunduğu yerde aranır, burada
bulunamazsa programın çalıştırıldığı bölüme bakılır. Dosyanın yapısı aşağıdaki M3.7.
bölümünde anlatılana uygun olmalıdır.
MUHASEBELEŞ. [E/H] sahasına eğer fatura oluşturulduktan sonra ayrıca muhasebe fişi
de yaratılacaksa “E” verilir, aksi taktirde “H” verilir.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-FATURA YARATMA tuşu ile
fatura yaratma işlemi yapılır. Muhasebeleştirme işlemi yapılırken ekrana "Fatura Yaratma
Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?" mesajı gelir, bunun ardından eğer
muhasebe fiş kaydı yapılacaksa "Đşlemden Sonra Oluşan Fişleri Toplamak Đster misiniz?"
mesajı gelir. Bu mesajlara uygun cevaplar verilerek fatura/fiş yaratma işlemine başlanır.
Đşlem sırasında ekranda açılan bir pencerede fatura yaratma işlemi yapılan faturalar
görüntülenir. Eğer işlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılırsa program kullanıcıyı
muhtelif mesajlarla uyarır.
Bu ekranda bulunan F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile cari kartların listesi, F7-FATURA
LĐSTESĐ tuşu ile sistemde bulunan faturaların listesi görüntülenir.

M3.5. Metin Dosyasından Fatura Yaratma
Bu bölümde el terminalleri tarafından hazırlanmış bulunan veri dosyaları kullanılarak
entegre fatura kayıtları oluşturulur. Kullanıcı isterse oluşan faturayı muhasebeleştirebilir.
Bu ekranda TARĐH ve MÜŞTERĐ KODU kıstasları kullanılarak işleme girecek kayıtların
aralığı belirtilir. Eğer tüm kayıtlar işleme girecekse bu sahalar boş geçilir.
METĐN TĐPĐ sahasına metin dosyasının kod numarası yazılır.
DOSYA ĐSMĐ sahasına metin dosyasının adı verilir. Dosya önce ETA programında
üzerinde çalışılan şirkete ait veri dosyalarının bulunduğu yerde aranır, burada
bulunamazsa programın çalıştırıldığı bölüme bakılır. Dosyanın yapısı aşağıdaki M3.8.
bölümünde anlatılana uygun olmalıdır.
MUHASEBELEŞ. [E/H] sahasına eğer fatura oluşturulduktan sonra ayrıca muhasebe fişi
de yaratılacaksa “E” verilir, aksi taktirde “H” verilir.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-FATURA YARATMA tuşu ile
fatura yaratma işlemi yapılır. Muhasebeleştirme işlemi yapılırken ekrana "Fatura Yaratma
Đşlemine Başlamak Đstediğinizden Emin misiniz?" mesajı gelir, bunun ardından eğer
muhasebe fiş kaydı yapılacaksa "Đşlemden Sonra Oluşan Fişleri Toplamak Đster misiniz?"
mesajı gelir. Bu mesajlara uygun cevaplar verilerek fatura/fiş yaratma işlemine başlanır.
Đşlem sırasında ekranda açılan bir pencerede fatura yaratma işlemi yapılan faturalar
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görüntülenir. Eğer işlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılırsa program kullanıcıyı
muhtelif mesajlarla uyarır.
Bu ekranda bulunan F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile cari kartların listesi, F7-FATURA
LĐSTESĐ tuşu ile sistemde bulunan faturaların listesi görüntülenir.

M3.6. Fiş Toplama
MUHASEBE-III programı ile oluşturulan muhasebe fişlerine kullanıcının isteği üzerine
FĐŞ TOPLAMA işlemi uygulanabilir. Kullanıcı fiş oluşturulmaya başlanmadan hemen
önce çıkan "Đşlemden Sonra Oluşan Fişleri Toplamak Đster misiniz?” sorusuna “E”
cevabını verdiğinde oluşan fişler kendi içlerinde toplanırlar. Toplama işlemi sonucu
oluşacak fişin tarihi, fişin içinde bulunan satırların kendi içinde toplanıp toplanmayacağı,
satırların hesap koduna göre sıralanıp sıralanmayacağı, kasa fişlerinde kasa
açıklamalarının ne olacağı, satırlar toplandıktan sonra satır açıklamalarının ne olacağı
işlem öncesi çıkan bir çerçeve içinde kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Fiş toplama
işlemi sadece aynı aydaki fişlere uygulanabilir. Bu nedenle fiş oluşturulduktan sonra
toplama işlemi yapılacaksa listeleme aralıkları aynı ay içinde olmalıdır.

M3.7. POS Veri Dosyaları
POS TĐPĐ=1 ESCORT POS
Escort 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 olarakyazar, 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
KAYIT TĐPĐ 01: Yeni fiş başlıyor
1,rrrrr,01,FIS,ppp
kkkk,ffffff
ppp
: kasa numarası (001-999)
kkkk
: kasiyer numarası 0001-9999)
ffffff : başlayan fişin numarası

crlf

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)
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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 (0112)
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
yy
ttttttttt
SNS
PRM
kkkk
numarası
pppppp

:
:
:
:
:
:

aratoplam üzerinden indirim
indirim yüzde oranı
indirim tutarı
sonsatış üzerinden indirim
promosyon için bir ürüne yapılan indirim
indirim onayı veren şef kasiyerin kasiyer

: 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
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
ETA : MUHASEBE III
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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
POS TĐPĐ=2 EPSON POS
Epson POS tarafından oluşturulan veri dosyasının yapısı hemen yukarıda
açıklanan POS TĐPĐ=1, ESCORT POS ile tamamen aynıdır.

M3.8. Metin Dosyaları
METĐN TĐPĐ=1 EL TERMĐNALLERĐ
El terminalleri tarafından oluşturulan metin dosyasının yapısı aşağıda
açıklanmıştır.
DOSYA GENĐŞLĐĞĐ

: 246 byte/kayıt

0
10
20
30
40
50
+---------+---------+---------+---------+---------+--------26/06/1993|SF-002103
|S|17/01/1994|
|M-001
26/06/1993|SF-002103
|S|17/01/1994|
|M-001
26/06/1993|SF-002103
|S|17/01/1994|
|M-001
27/06/1993|SF-002104
|S|
|Ö.K. |MENEKŞE
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27/06/1993|SF-002104
|S|
|Ö.K. |MENEKŞE
27/06/1993|SF-002104
|S|
|Ö.K. |MENEKŞE
27/06/1993|SF-002104
|S|
|Ö.K. |MENEKŞE
+---------+---------+---------+---------+---------+--------0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
+---------+---------+---------+---------+---------+--------|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|
3000.00|
4
|açıklama
|
1000.00|
2000.00|
3000.00|
4
|açıklama
|
1000.00|
2000.00|
3000.00|
4
|açıklama
|
1000.00|
2000.00|
3000.00|
4
+---------+---------+---------+---------+---------+--------60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
+---------+---------+---------+---------+---------+--------0.00|
0.00| 12|101
|stok açık.1-1 |S
0.00|
0.00| 12|102
|stok açık.1-2 |S
0.00|
0.00| 12|103
|stok açık.1-3 |S
000.00|
5000.00| 20|106
|stok açık.2-1 |S
000.00|
5000.00| 20|107
|stok açık.2-2 |S
000.00|
5000.00| 20|112
|stok açık.2-3 |S
000.00|
5000.00| 20|113
|stok açık.2-4 |S
+---------+---------+---------+---------+---------+--------120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--F-002103
|
10.000|
100.00|
1000.00| 12| 6| 4| 0|
F-002103
|
20.000|
200.00|
4000.00| 12| *1| 0| 0|
F-002103
|
30.000|
300.00|
9000.00| 12| 5| *2| 0|
F-002104
|
100.000|
1000.00| 100000.00| 10| 0| 0| 0|
F-002104
|
200.000|
2000.00| 400000.00| 12| 0| 20| 0|
F-002104
|
300.000|
3000.00| 900000.00| 12| *3 0| *4|
F-002104
|
400.000|
4000.00|1600000.00| 12| 0| 0| 10|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--180
190
200
210
220
230
240

0
11
27
29
40
46
67
83
94
105
116
127

-

9
25
27
38
44
65
81
92
103
114
125
136

Fatura tarihi
Fatura No
Alış/Satış
Vadesi
Özel Kod
Satıcı/Müşteri
Açıklama
Muhtelif 1
Muhtelif 2
Muhtelif 3
Đskonto 1
Đskonto 2
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GG/AA/YYYY
Alfanümerik
A/S
GG/AA/YYYY
Alfanümerik
Alfanümerik
Alfanümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik

10
15
1
10
5
20
15
10
10
10
10
10
231

138
142
163
179
195
206
217
228
232
236
240

-

140
161
177
193
204
215
226
230
234
238
242

Kdv oranı
Stok Kodu
Açıklama
Evrak No
Miktar
Fiyat
Tutar
Kdv oranı
Đskonto Oranı 1
Đskonto Oranı 2
Đskonto Oranı 3

Nümerik
Alfanümerik
Alfanümerik
Alfanümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik
Nümerik

3
20
15
15
10
10
10
3
3
3
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 TĐPĐ=2

EL TERMĐNALLERĐ

DOSYA GENĐŞLĐĞĐ

: 255 byte/kayıt

Bu tip el terminallerinde kullanılan veri dosyasının yapısı bir önceki tipe çok benzer, tek
fark en sonda buluınan 3 adet indirim kolonunda genişliğin 3 ten 6 ya çıkartılmış
olmasıdır. Böylece her bir satır için kullanılan satır genişliği 246 dan 255 e çıkmış
olmakta.
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ETA:MUHASEBE-IV modülü ile hem muhasebe programından veya entegre çalışan
diğer programlardan girilmiş bulunan bilgileri kullanarak istenen herhangi bir aya ait KDV
beyannamesi ve muhtasar beyannamesi düzenleyebileceksiniz. Aynı zamanda geçici
vergi, gelir vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi değerlerini girerek bu
beyannamelere ait dökümleri de alabilirsiniz. Beyanname dökümlerinin yanında,
beyannamleri
elektronik
ortamda
hazırlama
işlemini
de
programınızdan
gerçekleştirebilirsiniz.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer
257.maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca hazırlanan yeni mali tabloların
düzenlenmesi ve sunulması tarzına göre satış maliyeti, fon akım tablosu, nakit akım
tablosu, kar dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu hazırlayıp ekran veya
yazıcıdan liste alma imkanına sahip olacaksınız. Bu program yardımıyla ayrıca sene
sonunda kesilmesi gereken kapanış fişlerini de otomatik olarak kesebileceksiniz.

ETA:MUHASEBE-IV programının Ana Bölümleri;
F2-BEYANNAMELER, işyeri bilgileri ve beyannameler üzerindeki işlemler,
F3-BĐLDĐRĐMLER, Mal ve Hizmet Alım/Satışlarına ilişkin bildirimler,
F4-MALĐ TABLOLAR, yıl içinde belli bir ciroyu geçen firmaların hazırlamak zorunda
oldukları ek mali tablolar,
F5-YILSONU ĐŞLEMLERĐ, 7/A seçeneğine göre çalışan firmaların yılsonu kapanış
işlemleri,
F6-DĐZAYN DOSYA TANIMLARI, beyanname dökümlerinde
dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar şeklindedir.

kullanılan

dizayn

M4.1. Beyannameler
Bu bölüm KDV BEYANNAMESĐ, MUHTASAR
BEYANNAMELERĐ Alt-Bölümlerinden oluşur.

BEYANNAME

ve

VERGĐ

Beyanname ve benzeri evrakların dökümlerine başlamadan önce CTRL+K tuşuna
basılarak yazıcı tipi seçilebilir. Bu tuşa basıldığında ekrana yazıcı tipi, satır-kolon ilerleme
ve nüsha sayısı bilgilerinin girileceği bir pencere gelir.
YAZICI TĐPĐ
Yazıcı tipleri aşağıda verilmiştir.
1-DOT MATRĐKS
2-LASER ve INKJET
SATIR ĐLERLEME
Yazıcı kafasının aşağıya doğru milimetrik olarak kaç satır ilerletileceği yazılır.
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KOLON ĐLERLEME
Yazıcı kafasının sağa doğru milimetrik olarak kaç kolon ilerletileceği yazılır.
NÜSHA SAYISI
Beyannameden kaç adet basılmak isteniyorsa o sayı yazılır.
Program beyannameyi basarken bu ekranda girilen değerleri kullanır. F2-KAYIT tuşu ile
burada girilen değerler kaydedilebilir.

M4.1.1. KDV Beyannamesi
Bu bölüm kendi içinde KDV (1) BEYANNAMESĐ TANIMI, KDV (1) BEYANNAMESĐ
DÖKÜMÜ, KDV (1) E-BEYANNAME HAZIRLANMASI, KDV (2) BEYANNAMESĐ TANIMI,
KDV (2) BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ ve KDV (2) E-BEYANNAME HAZIRLANMASI olmak
üzere alt bölümlere ayrılır.

M4.1.1.1. KDV (1) Beyannamesi Tanımı
KDV (1) Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu bölüm ĐSTĐSNALAR, KDV
HESAPLARI, DEMĐRBAŞ HESAPLARI, DĐĞER TANIMLAR ve KDV MATRAHLARI alt
bölümlerine ayrılır.

M4.1.1.1.1. Đstisnalar
Bu bölümde beyannamenin II nolu tablosunda bulunan istisnalarla ilgili başlık bilgileri ve
her başlıkla ilgili 5 adede kadar hesap ismi tanımlanır. Başlık bilgileri sadece bilgi için
olup herhangi bir yerde kullanılmaz (3 nolu tablo).
Şekilden de görüldüğü gibi son 5 sıra aynı istisna grubuna ayrılmıştır, bu grupta yer alan
hesaplar KDV beyannamesindeki “[42] Özel matr.şekline tabi işl.matraha dahil olmayan
bed.” sahasındaki değerin hesaplanmasında kullanılır, diğer istisnalar şimdilik
hesaplamalarda kullanılmaz.

M4.1.1.1.2. KDV Hesapları
Bu bölüm kendi içinde alt bolümlere ayrılır.
KDV MATRAH HESAPLARI bölümünde KDV oluşturan satış hesapları farklı KDV
yüzdeleri için ve her yüzde için en fazla 5 adet olmak kaydıyla yer alır.
KDV TUTAR HESAPLARI bölümünde (5 nolu tablo) benzer şekilde KDV tutar hesapları
yer alır.
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TEVKĐFAT KDV MATRAH HESAPLARI bölümünde tevkifatlı satış işlemlerine ait KDV
matrah hesapları tanımlanır.
TEVKĐFAT KDV TUTAR HESAPLARI bölümünde tevkifatlı satış işlemlerine ait KDV
matrah tutar ları tanımlanır.
ĐADE ALIŞ/SATIŞ KDV HESAPLARI bölümünde ise (2 nolu tablo) iade alış ve iade satış
KDV tutarları takip edilir. ETA programlarında en fazla 10 adet KDV yüzdesi aynı anda
kullanılabilmekte olmasına rağmen matbu basılı beyannamede 6 farklı yüzde için yer
ayrıldığından bu ekranda 6'dan fazla sıra olmamasına dikkat edilmeli veya beyanname
dizayn dosyası uygun bir şekilde değiştirilmelidir.

M4.1.1.1.3. Demirbaş Hesapları
Bu bölümde işletmenin yaptığı demirbaş alımlarının işlendiği hesaplar aylara göre
dağıtılmış olarak yer alır. Her ay için önceki 2 yılı, cari yılı ve sonraki 2 yılı kapsamak
üzere toplam 5 ayrı hesap ismi yer alır. Bilindiği gibi demirbaş alımı sırasında ödenen
KDV 3 parça halinde satın alındığı ay, bir sonraki yıl aynı ay ve iki sonraki yıl aynı ay ilgili
hesaplara işlenir. Bu durumda bu döneme (aya) ait demirbaş alımlarından oluşan KDV
hesaplanırken cari yıla ait rakamlarla beraber 1 önceki ve 2 önceki yıla ait rakamlar da
toplama dahil edilir. 1 ve 2 yıl sonrasına ait hesaplarda yazılan bilgiler sadece saklamak
amacıyla olup sene sonunda bu tablo bir kolon sola doğru kaydırılmalıdır (6 nolu tablo).

M4.1.1.1.4. Diğer Tanımlar
Beyanname doldurulurken kullanılan eski ve yeni beyannameler üzerinde yer alan bazı
sahalardaki rakamların hesap planındaki hesaplardan hangilerinden çekileceğini bu tablo
(1 nolu tablo) belirler (Şekil 2).
Önceki dönemden devreden KDV hesaplama şekli parametresine ‘B’ verilirse ilgili
hesabın, açılış fişinden itibaren bir önceki aya kadar ki borç bakiyesi basılır, ‘A’ verilirse
ilgili aya ait alacak toplamı basılır. Bu tabloda ayrıca istisnaların uygulanıp
uygulanmayacağı ve rakam yuvarlama (kesme) ile ilgili parametreler yer alır.

M4.1.1.1.5. KDV Matrahları
Bu bölümde KDV BEYANNAMESĐNĐN 44-Teslim ve Hiz.Karş.Teş.Eden Bedel
(Kümülatif) sahasına aktarılacak değerler tanımlanır. Örneğin 03/2005 ayına ait
beyanname alındığında 01/2005 ve 02/2005 aylarındaki değerlerin toplamı
beyannamenin 44 no'lu sahasına aktarılır. Beyanname dökümü tamamlandığında ise 43
no'lu sahadaki değer program tarafından bu ekranın ilgili aydaki sahasına otomatik
olarak aktarılır.
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M4.1.1.2. KDV (1) Beyannamesi Dökümü
KDV Beyannamesi raporunun alındığı bu bölüm, KDV Beyannamesi tanımları
yapıldıktan sonra kullanılabilir.
ETA:MUHASEBE-IV V-7.7.0/S(C)2005 ETA BĐLGĐSAYAR BK-85193 BEYANNAME
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
KDV(1) BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ
02/2005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BEYANNAME PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN!

BAŞLANGIÇ AYI:
BĐTĐŞ AYI:

[AA/YYYY]
[AA/YYYY]

3 AYLIK BEYANNAME:H [E/H]
ĐSTĐSNALAR:E [E/H]
VERGĐDE LĐRA KESME:E [E/H]
KESĐLECEK KÜSURAT:

F1YARDIM F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZDIRMA F6HESAP LĐS. ESC

Bu bölümde öncelikle beyanname başlangıç ve bitiş ayları Ay ve Yıl olarak girilmelidir.
Beyannamenin 3 aylık olduğu durumlarda ilgili parametreye "E" verilmelidir. Đstisnalar
KDV Beyannamesi raporunda işleme alınacaksa ĐSTĐSNALAR parametresi "E" olmalıdır.
KESĐLECEK KÜSURAT sahasında belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. VERGĐDE LĐRA KESME
parametresi ile bu işlem seçenekli halde ve kullanıcı tanımlıdır.
Bu parametreler tanımlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu ile düz kağıda ve/veya F5MATBU FORMA YAZDIRMA ile matbu forma döküm alınabilir. Ayrıca F6-HESAP
LĐSTESĐ ile muhasebe hesap listesi ekranda görüntülenir. Düz kağıda veya matbu forma
yazdırma için F4 veya F5 tuşları kullanılınca ekrana "Beyannameye Basılacak Değerleri
Kontrol Etmek Đstiyor musunuz?" mesajı gelir. Eğer bu mesaja "E" yazılırsa KDV
Beyannamesinde basılacak değerler dört sayfa halinde ekrana gelir. Bu ekranda
değerler üzerinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler diğer maddeleri
etkilemez.

M4.1.1.3. KDV (1) E-Beyanname Hazırlanması
KDV (1) Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, KDV
Beyannamesi tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Listeleme aralıkları uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya
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ismi olarak "ebilkdv.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya
dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir.

M4.1.1.4. KDV (2) Beyannamesi Tanımı
KDV (2) Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu bölümde KDV 2 beyannamesi
hazırlanmasında kullanılan ve kısmi tevkifat ile tam tevkifat matrah ve tutar hesaplarının
tanımlandığı kısımlar bulunur; bu başlık altında ayrıca bu işlemlerin yapıldığı mükelleflere
ait bilgilerin girildiği bir ekran da vardır.

M4.1.1.4.1. KDV (2) Matrah Hesapları (Kısmi Tevkifat)
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek kısmi tevkifat matrahları ile ilgili hesaplar bu
bölümden tanıtılır. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken husus şudur;KDV2
beyannamesinin verileceği durumlarda tevkifatlara ait matrahlar mutlaka alt hesap
bazında takip edilmelidir. Daha sonra bu ekrana gelinerek öncelikle ilgili KDV oranı
yazılır. Bu sahanın hemen yanında ÇARPAN ve BÖLEN başlığı ile iki saha vardır.
Buradaki çarpan; matematikteki PAY,bölen ise PAYDA kavramına eşittir. Örnek vermek
gerekirse ilgili tevkifat oranı % 90 olduğunda bölen sahasına 100,çarpan sahasına 90
yazılır. Daha sonra da ilgili alt hesap kodları tanımları yapılır.

M4.1.1.4.2. KDV (2) Tutar Hesapları (Kısmi Tevkifat)
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek kısmi tevkifat tutarları ile ilgili hesaplar bu
ekrandan tanıtılır. Normal şartlarda bu ekran sadece fazla ve yersiz hesaplanan KDV’nin
bulunmasında kullanılır.

M4.1.1.4.3. KDV (2) Matrah Hesapları (Tam Tevkifat)
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek tam tevkifat matrahları ile ilgili hesaplar bu
bölümden tanıtılır. Bu bölümde tevkifat oranları tam (%100) olduğundan tevkifat oranı
bilgisine ihtiyaç yoktur.

M4.1.1.4.4. KDV (2) Tutar Hesapları (Tam Tevkifat)
KDV (2) Beyannamesi üzerinde belirtilecek tam tevkifat tutarları ile ilgili hesaplar bu
ekrandan tanıtılır. Normal şartlarda bu ekran sadece fazla ve yersiz hesaplanan KDV’nin
bulunmasında kullanılır.
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M4.1.1.4.5. Mükellef Bilgileri
Bu bölüme ise KDV (2) beyannamesinin arka sayfasında bulunan “Mükelleflere Ait
Bildirim” tablosuna yazılması gereken bilgiler manuel olarak girilir ve istendiğinde bu
bilgiler matbu forma F5 tuşu yardımı ile döktürülebilir.

M4.1.1.5. KDV (2) Beyannamesi Dökümü
Yukarıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra bu ekrana gelerek KDV2 Beyannamesi
dökümü yapılabilir. Başlangıç ayı – bitiş ayı sahalarına bilgileri alınmak istenen ay yazılır.
F4 veya F5 tuşlarına basıldığında “Beyannameye basılacak değerleri kontrol etmek
istiyor musunuz ?” şeklinde bir soru gelir. Bu soruya “E” cevabı verilirse beyannameye
basılacak rakamlar ekrana gelerek kullanıcı tarafından bu rakamların kontrol edilmesi ve
üzerinde değişiklik yapılabilmesi kolaylığı sağlanır. “H” cevabı verilmesi durumunda da
döküm otomatik olarak hemen yapılır.

M4.1.1.6. KDV (2) E-Beyanname Hazırlanması
KDV (2) Beyannamesi raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, KDV 2
Beyannamesi tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Listeleme aralıkları uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya
ismi olarak "ebilkdv2.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir
veya dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv2.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir.

M4.1.2. Muhtasar Beyanname
Bu bölüm kendi içinde MUHTASAR BEYANNAME
BEYANNAME DÖKÜMÜ olmak üzere üç alt bölüme ayrılır.

TANIMI

ve

MUHTASAR

M4.1.2.1. Muhtasar Beyanname Tanımı
Muhtasar, aylık veya 3 ayda bir verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
düzenlediği beyannamedir. Muhtasar Beyannameye ait tanımların yapıldığı bu bölüm
ÖDEME TÜR TANIMLARI, ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM, DĐĞER TANIMLAR ve
ORTAK TANIMLAR olmak üzere kendi içinde dört bölüme ayrılır.
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M4.1.2.1.1. Ödeme Tür Tanımları
Beyannamede kullanılacak olan ödeme türlerine göre kod cetveli bu bölümde tanımlanır.
Her bir ödeme türüne bağlı olarak vergi oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının
bakiye hesap şekli (borç-alacak-borç toplamı-alacak toplamı) bu bölümde tanımlanır.
ÖDEME KODU 011 ve 012 olan ücret ödemelerinde ekranın sağ tarafında BAKĐYE
HESAP ŞEKLĐ olarak kullanılan BRÜT ÜCRETLER, GELĐR VERGĐSĐ ve DAMGA
VERGĐSĐ hesap şekli ve muhasebe bağlantı hesapları (10’ar tane) ayrı ayrı tanımlanır.
Diğer ödeme türlerinde ise BAKĐYE HESAP ŞEKLĐ BT/AT/BB/AA (borç toplamı-alacak
toplamı-borç bakiyesi-alacak bakiyesi) olarak tanımlanır. Ayrıca her ödeme türü için ayrı
ayrı vergi oranı tanımlanabilir. 30 ayrı muhasebe bağlantı hesabı tanımlanabilir.
F2-KAYIT tuşu ile sadece çalışılan ekran kaydedilir, yeni bir tanımlama için PgDn tuşu
kullanılır, işlem gören her ödeme türü için ayrı ayrı kayıt yapılır.
F7-ÖDEME TÜR LĐSTESĐ tuşu ile ekrana ödeme türlerinin listesi bir pencere içinde gelir.
Bu pencere yardımıyla ödeme türü seçilebilir.

M4.1.2.1.2. Ödemelere Đlişkin Bildirim
Ücret ve ücret sayılan ödemelerle menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait
bildirimler bu bölümde tanımlanır. Girilen bilgiler muhtasar beyannameden bağımsız
olarak kullanılabilir.
F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır. Đstenirse F5-MATBU FORMA YAZDIRMA
tuşu ile de matbu forma döküm alınabilir.

M4.1.2.1.3. Muhtasar Beyanname Diğer Tanımlar
Beyanname hesaplanırken kullanılan 6-16 (Tablo 1) arası tür kodları bu bölümde
tanımlanan sahalara göre oluşur.
Hesap Dönem Başlangıcı/Bitişi
Muhtasar beyannamesinin düzenleneceği dönemi ay olarak belirler.
Son Beyanname Basım Dönemi
Bu sahaya daha önceden muhtasar beyanname dökümü (matbu forma) alınmışsa son
döküm tarihi program tarafından otomatik olarak gelir, beyanname basımı (matbu forma)
esnasında aynı dönem kullanılıyorsa kullanıcı program tarafından uyarılır.
3 Aylık Beyanname
Muhtasar beyanname 3 aylık olarak verilecekse bu sahaya “E” yazılır.
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Sürücü/Yol Adı
Yıl değişiyorsa önceki yıla ait olan (kasım-aralık) dönem bilgilerinin bulunduğu şirketin
sürücü/yol adı bu sahada tanımlanır. Bu saha 3 AYLIK BEYANNAME parametresinin “E”
olduğu durumlarda kullanılır.
Tablodan Değer Okuma
Bu sahaya “E” verilirse ÖDEMELER KOD CETVELĐ bölümünde tanımlanan 011-012
nolu ödeme türleri için tanımlanan muhasebe bağlantı hesaplarından oluşacak değerler
dikkate alınmaz, PgDn tuşuyla geçilen asgari ücret değerleri (sayfa 2) sayfası ve diğer
ücretler (sayfa 3) sayfasındaki değerler kullanılır. Bu sayfalarda ay ve yıla bağlı olarak
brüt ücret-gelir vergisi-damga vergisi değerleri manual olarak girilir. Ayrıca bu değerler
BORDRO programından Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirilirken otomatik olarak
oluşturulur.

M4.1.2.1.4. Muhtasar Beyanname Ortak Tanımlar
Bu bölümde muhtasar beyannamesinde kullanılacak ortak bilgiler tanımlanır.
Tevkifata Đlişkin/Özel Gider Đndirimi Damga Vergi Oranı
Bu sahalarda ücret ödemelerinde kullanılan damga vergisi oranları belirtilir.
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamede kullanılacak olan sabit rakam bu sahada tanımlanır.
Vergide Lira Kesme
Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve kesilir. Müteakip
hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır.
Kesilecek Küsurat
Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar bu sahaya yazılır.

M4.1.2.2. Muhtasar Beyanname Dökümü
Bu bölüm 3 sayfadan oluşur. Birinci sayfada (Tablo I) ödemelerin gayrisafi tutarları ve
gelir vergisi kesinti tutarları tanımlanır.
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ETA:MUHASEBE-IV V-7.7.0/S(C)2005 ETA BĐLGĐSAYAR BK-85193 BEYANNAME
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO ŞĐRKETĐ
MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TABLO-I MATRAH VE VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ DÖNEM BAŞ./BĐTĐŞĐ:

TÜR KODU
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[ ]
[ ]
[17] TOPLAM

ÖDEMELERĐN
GAYRĐSAFĐ TUTARI

(a)

GELĐR VERGĐSĐ
KESĐNTĐ TUTARI

(b)

F1YARDIM F2KAYIT F3DEĞER OL.F4YAZ.F5MATBU F.YAZ.F7ÖDE.TÜR LĐS.

Đkinci sayfada muhtasar beyannamede bulunan 18-25 arası sahalar ve çalıştırılan işçi ile
ilgili bilgiler yer alır.

Son sayfada ise (Tablo II) tahakkuka esas icmal bilgileri bulunur.
Yapılan tanımlamalar F2 tuşu ile kaydedilir. Ekranda bulunan ödeme türlerine ve sabit
tanımlara göre otomatik değer oluşturulmak isteniyorsa F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu
kullanılır.

M4.1.2.3. Muhtasar E-Beyanname Hazırlama
Muhtasar Beyanname raporunun XML dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, Muhtasar
Beyanname tanımları yapıldıktan sonra kullanılabilir. Ekrandaki sahalar uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya
ismi olarak "ebilmuh.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya
dosyanın oluşturulacağı bölüm (path) belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilmuh.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır.
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M4.1.3. Vergi Beyannameleri
Bu bölüm kendi içinde SABĐT TANIMLAR, ORTAKLARA AĐT BĐLGĐLER, GEÇĐCĐ VERGĐ
BEYANNAMESĐ, KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ve GELĐR VERGĐSĐ
BEYANNAMELERĐ olmak üzere alt bölümlere ayrılır.

M4.1.3.1. Sabit Tanımlar
Bu bölümde muhtelif beyannamelerde kullanılacak sabit tanımlar girilir.
Beyanname Dönem Başı/Dönem Sonu
Beyannamenin düzenleneceği dönemin başlangıç ve bitiş tarihi girilir.
Kurumlar Vergisi Oranı
Beyannamede kullanılacak olan kurumlar vergisi oranı bu sahada tanımlanır.
Geçici Vergi Oranı (Kurum)
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyannamesinde
kullanılacak geçici vergi oranı bu sahada tanımlanır.
Geçici Vergi Oranı (Gelir)
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyannamesinde
kullanılacak geçici vergi oranı bu sahada tanımlanır.
Vergide Lira Kesme
Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve kesilir. Müteakip
hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır.
Kesilecek Küsurat
Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar bu sahaya yazılır.
Damga Vergisi Tutarı
Beyannameye aktarılacak damga vergisi tutarı yazılır.
Kazancın Tesbit Yöntemi [1-3]
E-Beyanname dosyasında kullanılmak
Açıklamaları şöyledir;

üzere

kazancın

tesbit

yöntemi

belirtilir.

1 - Bilanço,
2 - Đşletme Hesabı Özeti,
3 - Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri
Bilanço Tipi [1-5]
Kazancın tesbit yöntemi olarak “1” (bilanço) belitrilmişse bilançonun tipi belirtilir.
Açıklamaları şöyledir;
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1 - Bankalar,
2 - Sigorta Şirketleri,
3 - Tek Düzen Hesap Planı (Aracı Kur., Halka Açık Şirk. ve Finansal Kira. Dahil)
4 - Özel Finans Kurumları,
5 - Yatırım Fonları

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

ETA : MUHASEBE IV

245

kullanılır. Ek bildirimin dökümünü almak için F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşları kullanılır.

M4.1.3.3. Geçici Vergi Beyannamesi
Bu bölüm kendi içinde GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAME DÖKÜMÜ (KURUM), GEÇĐCĐ
VERGĐ E-BEYANNAME HAZIRLAMA (KURUM), GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAME
DÖKÜMÜ (GELĐR) ve GEÇĐCĐ VERGĐ E-BEYANNAME HAZIRLAMA (GELĐR) olmak
üzere alt bölümlere ayrılır.

M4.1.3.3.1. Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum)
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyanname bilgileri bu
kısımda tanımlanır. Bu bilgiler manuel olarak doldurulur. F2-KAYIT tuşu ile girilen
değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşlarına
basıldığında ekrana önce beyanname yıl ve döneminin girileceği bir pencere gelir. Yıl ve
dönem girilip Enter tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı ikinci bir
pencere gelir, buradan seçim yapılıp Enter tuşuna basıldığında yazdırma işlemine
başlanır.

M4.1.3.3.2. Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama (Kurum)
Kurumlar Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için Geçici Vergi Beyannamesi
raporunun XML dosyası olarak oluşturmasını sağlar. Ekrandaki değerler uygun şekilde
doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi
başlatılır. Beyanname dönemi belirtildikten sonra ekrana gelen "XML/TXT TANIM
DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilgec.xml" ismi default olarak
gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm (path)
belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilgec.xml)
Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde
oluşturulur. Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır.

M4.1.3.3.3. Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir)
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için geçici vergi beyanname bilgileri bu
kısımda tanımlanır. Çalışma şekli kurumlar vergisine tabi mükellefler için olana benzer.

M4.1.3.3.4. Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama (Gelir)
Gelir Vergisi Beyannamesine tabi mükellefler için Geçici Vergi Beyannamesi raporunun
XML dosyası olarak oluşturmasını sağlar. Çalışma şekli kurumlar vergisine tabi
mükellefler için olana benzer.
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M4.1.3.4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Bu bölüm kendi içinde KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ VE E-BEYANNAME
olmak üzere alt bölümlere ayrılır.

M4.1.3.4.1. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Sabit tanımlar ve ortaklara ait bilgiler girildikten sonra kurumlar vergisi beyannamesi
dökümü alınabilir. Bu bölüm 9 sayfadan oluşur, kullanıcı tarafından doldurulması
gereken yerler girilir, program beyannameye etki edecek bilgilerden hareketle otomatik
hesaplama yapar.
F2 tuşuyla yapılan tanımlar kaydedilir, F4-YAZDIRMA tuşu ile düz kağıda, F5-MATBU
FORMA YAZDIRMA tuşu ile de matbu forma döküm alınır.

M4.1.3.4.2. Kurumlar Vergisi E-Beyanname
Yukarıda açıklanan KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ekranında girilen bilgiler ve
muhasebe modülü/raporlar kısmında bulunan BĐLANÇO ve GELĐR TABLOSU değerleri
kullanılarak E-Beyanname hazırlamakta kullanılan xml dosyası hazırlanır.

M4.1.3.5. Gelir Vergisi Beyannameleri
Bu bölüm kendi içinde GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ, GELĐR
BEYANNAMESĐ EKĐ VE E-BEYANNAME olmak üzere alt bölümlere ayrılır.

VERGĐSĐ

M4.1.3.5.1. Gelir Vergisi Beyannamesi
Her yıl bir önceki yıla ait gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla hazırlaması gereken Yıllık
Gelir Vergisi Beyannamesi bu bölümde düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 3
sayfadan oluşan bir ekran gelir. 1. sayfada GELĐR BĐLDĐRĐMĐ (TABLO-II), 2.sayfada
VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ (TABLO-III), 3.sayfada ise FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM ve
DAMGA VERGĐSĐ yer alır.
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana önce beyanname yılının girileceği bir pencere
gelir. Yıl girilip ENTER tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı ikinci
bir pencere gelir, buradan seçim yapılıp ENTER tuşuna basıldığında yazdırma işlemine
başlanır.
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir.
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M4.1.3.5.2. Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine ek olarak verilen ek beyanname bu bölümde
düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 13 sayfadan oluşan bir ekran gelir.
Sayfalardaki bilgiler manual olarak doldurulur.
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kaydedilir. F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşlarına basıldığında yazdırma işlemine başlanır.
Beyannamede kullanılan bazı parametrelerin MENÜ programında yer alan ĐŞYERĐ
BĐLGĐLERĐ kısmından girilmesi gerekmektedir.

M4.1.3.5.3. Gelir Vergisi / Eki E-Beyanname
Yukarıda açıklanan GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ ve GELĐR VERGĐSĐ
BEYANNAMESĐ EKĐ ekranlarında girilen bilgiler ve muhasebe modülü/raporlar kısmında
bulunan BĐLANÇO ve GELĐR TABLOSU değerleri kullanılarak E-Beyanname
hazırlamakta kullanılan xml dosyası hazırlanır.

M4.2. Bildirimler
Bu bölüm ORTAK TANIMLAR, BS MAL VE HĐZMET SATIŞLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM,
BA MAL VE HĐZMET ALIMLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM FORMU VE BS-BA ĐÇĐN EBEYANNAME HAZIRLAMA Alt-Bölümlerinden oluşur.

M4.2.1. Ortak Tanımlar
Bu bölümde BS ve BA formlarında kullanılacak ortak parametreler tanımlanır.
Beyanname Bildirim Dönemi
Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılır.
Özel Dönem Bitiş Ayı
Bildirimin alınacağı şirketin dönem bitiş tarihi 12.ay dışında bir aysa buraya yazılır,
program bu ayı bitiş tarihi kabul ederek bir yıl öncesini çalışma dönemi kabul eder.
BS Formu Đçin Alt Limit
Bir hesap dönemi içinde satışı yapılan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı
Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen tutar bu sahaya yazılır.
BA Formu Đçin Alt Limit
Bir hesap dönemi içinde alımı yapılan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı
Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen tutar bu sahaya yazılır.
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Şirket Kodu/Path:
Eğer verilerin okunacağı şirket üzerinde çalışılan şirket değil de bir başka şirketse bu
şirketin kodu ve bulunduğu bölüm bu sahalara yazılır.

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

M4.2.3. Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (BA Formu)
Bu form bir önceki forma çok benzer, tek farkı yapılan satışlar yerine yapılan alımların
değere alınmasıdır.
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M4.2.4. BS ve BA Ortak E-Beyanname
Bu kısımda yukarıda açıklanan BS ve BA formlarında hazırlanan veri dosyaları
kullanılarak ortak e-beyanname için xml dosyası hazırlanır. Bu işlem sırasında istenirse
sadece satış veya sadece alım işlemleri xml dosyasına aktarılabilir.

M4.3. Mali Tablolar
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU, NAKĐT AKIM TABLOSU, KAR DAĞITIM
TABLOSU ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU olmak üzere dört Alt-Bölüme
ayrılmaktadır.
FON AKIM TABLOSU, işletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını
ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur.
NAKĐT AKIM TABLOSU, işletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit
akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur.
KAR DAĞITIM TABLOSU, işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablodur.
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana
gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
Şimdi bu Alt-Bölümleri tek tek inceleyelim.

M4.3.1. Fon Akım Tablosu
Bu tablo; bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini, dönem içindeki ve dönem
içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo kullanıcılarına
sunulması ve fon akım tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırmalarda kolaylık
sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla hazırlanır.
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve FON AKIM TABLOSU
TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Fon akım tablosunun dökümünü alabilmek
için, öncelikle fon akım tablosu tanımının yapılması gereklidir.

M4.3.1.1. Fon Akım Tablosu Dökümü
Fon Akım Tablosu Tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda yazdırma işlemi
bu bölümde yapılır.
Tablo Tarihi
Fon akım tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya yazılarak fon akım tablosunu alma
imkanı getirilmektedir.
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Başlangıç Tarihi
Eğer tablonuzu belirli tarihten itibaren almak isterseniz bu sahayı kullanarak istediğiniz
sonuca varabilirsiniz.
Ana Başlıklar Koyu
Tabloyu yazıcıdan alırken ana başlıkların koyu yazılması istenirse bu sahaya “E” verilir.
Bu parametre sadece yazıcıdan rapor alırken geçerlidir.
Rakam Katsayısı
Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını Bir, Bin, Milyon, Milyar,
Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır. Bu parametrede belirtilen
katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır.
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için "fonaktab.dfb"
dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle
değiştirilmemesi gerekir. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir
pencerede hesap listesi görülebilir.

M4.3.1.2. Fon Akım Tablosu Tanımı
Fon akım tablosu dökümünü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük harfle başlayan
satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+)
satırlar toplanır, pasif (-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar
arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve PgDn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş
yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen
fon akım tablosu bilgileri "fonaktab.dat" dosyasında saklanır.

M4.3.2. Nakit Akım Tablosu
Đşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışları, kaynakları ve
kullanım yerleri bakımından hazırlanan bu tablo, kendi içinde NAKĐT AKIM TABLOSU
DÖKÜMÜ ve NAKĐT AKIM TABLOSU TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme ayrılır. Nakit
akım tablosunun dökümünü alabilmek için, öncelikle nakit akım tablosunun tanımının
yapılması gereklidir.

M4.3.2.1. Nakit Akım Tablosu Dökümü
Bu bölümde nakit akım tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda
yazdırma işlemi yapılır.
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile
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ekrana liste alınır. F4-YAZDIRMA tuşu ile ise yazıcıya liste alınması için "nakaktab.dfb"
dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle
değiştirilmemesi gerekir.

M4.3.2.2. Nakit Akım Tablosu Tanımı
Nakit Akım Tablosu Dökümü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük harfle başlayan
satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+)
satırlar toplanır, pasif (-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı yukarı ok tuşları ile satırlar
arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş
yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen
nakit akım tablosu bilgileri "nakaktab.dat" dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP
LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir pencerede hesap listesi görülebilir.

M4.3.3. Kar Dağıtım Tablosu
Özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin
ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar
ile hisse başına temettü tutarının hesaplanması amacıyla hazırlanan bu tablo işletmenin
dönem karının dağıtım biçimini gösterir.
Bu tablo; KAR DAĞITIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI
olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Kar dağıtım tablosunun dökümünü alabilmek için,
öncelikle kar dağıtım tablosunun tanımının yapılması gereklidir.

M4.3.3.1. Kar Dağıtım Tablosu Dökümü
Bu bölümde kar dağıtım tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda
yazdırma işlemi yapılır.
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile
ekrana liste alınır. F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alınması için "kardatab.dfb"
dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım dosyasının kesinlikle
değiştirilmemesi gerekir.

M4.3.3.2. Kar Dağıtım Tablosu Tanımı
Kar Dağıtım Tablosu dökümü almak için gerekli tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde
bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Büyük harfle başlayan ana başlıklar
rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar "-" ile başlayan satırların
toplamından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif (+) satırlar toplanır, pasif (-) satırlar
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çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar arasında geçiş yapıldığı gibi
PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır. Tablo tanımı
tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen kar dağıtım tablosu
bilgileri "kardatab.dat" dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda
açılan bir pencerede hesap listesi görülebilir.

M4.3.4. Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen
değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu tablo, ilgili
dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak
gösteren tablodur.
Bu tablo, ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU DÖKÜMÜ ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM
TABLOSU TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Özkaynaklar tablosunun
dökümünü alabilmek için, öncelikle özkaynaklar tanımının yapılması gereklidir.

M4.3.4.1. Özkaynaklar Değişim Tablosu Dökümü
Bu bölümde özkaynaklar tablosu tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda
yazdırma işlemi yapılır.
Bu ekranda bulunan sahalar FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ bölümünde anlatıldığı
şekilde kullanılır. Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile
ekrana, F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için
"ozkaytab.dfb" dizayn dosyasının bulunması gerekir. Burada kullanılacak tanım
dosyasının kesinlikle değiştirilmemesi gerekir.

M4.3.4.2. Özkaynaklar Değişim Tablosu Tanımı
Özkaynaklar tablosu dökümü almak için gerekli tanımlar dokuz sayfadan oluşan bu
tabloda yapılır. Tablo içinde bulunan kalemler bu ekranda manual olarak girilir. Tablo
içinde aşağı yukarı ok tuşları ile satırlar arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn
tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır. Tablo tanımı tamamlandıktan sonra
F2-KAYIT tuşu ile kayıt yapılır. Kayıt edilen özkaynaklar tablosu bilgileri "ozkaytab.dat"
dosyasında saklanır. Ayrıca F6-HESAP LĐSTESĐ tuşu ile ekranda açılan bir pencerede
hesap listesi görülebilir.
Özkaynaklar değişim tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde
sunulur.
Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görebilecek biçimde), kar
yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görülecek şekilde), dönem net karı (zararı) kalemlerinin
herbirinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları,
artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
ETA : MUHASEBE IV
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M4.4. Yılsonu Đşlemleri
Bu bölümde işletmelerin yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş
kesmek suretiyle kendiliğinden yapılır. Bu bölüm kendi içinde SABĐT TANIMLAR, 7/A’ YA
GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ, 7/B’ YE GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ ve DÖNEMSEL
FĐŞ ĐPTALĐ Alt-Bölümlerinden oluşur. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

M4.4.1. Sabit Tanımlar
Bu bölüm ORTAK TANIMLAR, ĐŞLEM TANIMLARI, DÖNEM BĐLGĐLERĐNĐ SIFIRLAMA
ve 7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR Alt-Bölümlerinden oluşur.

M4.4.1.1. Ortak Tanımlar
Bu bölümde yılsonu işlemlerinin yapılacağı dönem belirlenir.
Çalışılan Yıl
Kapatma işleminin yapılacağı yıl girilir.
Çalışılan Dönem
Kapatma işleminin yapılacağı dönem girilir.
1.Dönem yılın ilk 3 ayını (1-3)
2.Dönem yılın ilk 6 ayını (1-6)
3.Dönem yılın ilk 9 ayını (1-9)
4.Dönem yılın tamamını (1-12) belirtir.
Dönem Başlangıç/Bitiş Ayı
Kapatma işleminin yapılacağı dönemi ay olarak belirler. Normalde program tarafından
yazılan döneme bağlı olarak kendiliğinden ekrana gelir, kullanıcı tarafından
değiştirilmemelidir.
Yansıtma/Kapatma Fiş Özel Kodu
Yılsonu işlemlerinde muhasebeye kaydedilecek yansıtma/kapatma fişlerinde kullanılacak
özel kodlar girilir. Fiş listesi ve benzer dökümlerde yılsonu işlemlerinden kaynaklanan
fişlerin belirlenmesinde ve ara dönemlerde toplu fiş iptali (bkz.MUH4.4.2.4. DÖNEMSEL
YANSITMA FĐŞLERĐNĐN ĐPTALĐ) sırasında kontrol amacıyla kullanılır.
Vergi Oranları
Vergi karşılıkları işlemi esnasında ekrana gelen vergi oranlarının öndeğerleri buraya
kaydedilir.
Vergi Karşılıkları Hesapları
Yine vergi karşılıkları işlemi yapılırken muhasebe modülünde kesilecek fişte kullanılacak
olan alt hesaplar buraya tanımlanır. (Not:Burası sadece 370 Ana hesabının değil,alt
hesapların çalışacağı durumda kullanılır.)
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Yıl / Dönem Onayı
Bu parametrenin E olması durumunda, yılsonu işlemleri kısmına girilirken çalışılan yıl ve
dönem bilgileri gelir.
K.K.T.C Şirketi
Bu parametrenin “E” olması durumunda, yılsonu işlemlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde kullanılan hesap planında yapılan değişikliklere göre işlemler yapılır. Bu
düzenleme ile;
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları ve
692 Dönem Net Karı veya Zararı hesapları sırasıyla 693 ve 694
hesap no’su olarak değiştirilmiştir. Boşalan 691 ve 692 no’lu
hesapların yerlerine ise sırasıyla;
691 M.D.V. (Maddi Duran Varlıkların)Yeniden Değerleme Artışları ve
692 Sermaye Maliyeti hesapları getirilmiştir.

M4.4.1.2. Đşlem Tanımları
Bu bölümde işletmenin faaliyetlerine bağlı olarak yapılması ve yapılmaması gereken
yılsonu işlemleri belirlenir.
Eğer firmada herhangi bir yansıtma/kapatma işleminin yapılması gerekmiyorsa ilgili
işlemin yanına “H” yazılır. Bu durumda yanlışlıkla bu işlem yapılmak istenirse kullanıcıyı
uyarır.

M4.4.1.3. Dönem Bilgilerini Sıfırlama
Bu bölümde ilgili döneme ait yapılan ve yapılmayan işlemler belirlenir.
Bu sahalar program tarafından işlem tamamlandığı zaman kendiliğinden doldurulur, eğer
kullanıcı daha önceden yapılan bir işlemi tekrar yapmak isterse ekrana çıkan uyarıya “E”
cevabı vererek işleme devam edebilir.

M4.4.1.4. 7/B Seçeneğine Göre Sabit Tanımlar
Bu bölümde 7/B seçeneğine göre çalışan firmalarda kullanılan maliyet, yansıtma ve
üretim maliyet hesapları tanımlanır.
Maliyet hesapları tanımlamalarında her bir grup için birden fazla hesabın işleme
alınabilmesi için ayrı ayrı 30’ar hesap kodu belirtebilme imkanı getirilmiştir.
Yansıtma ve üretim maliyet hesapları tanımlama ekranlarında ise her bir grup için
sadece 1 adet hesap kodu belirtilebilir.
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M4.4.2. 7/A’ya Göre Yılsonu Đşlemleri
Programın bu bölümünde 7/A seçeneğine göre maliyet hesaplarını tutan işletmelerin
yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş kesmek suretiyle
kendiliğinden yapılır. Aşağıda belirtilen işlemlerin sırası önemli olup sadece belirtilen
şekilde yapılmalıdır.
Aşağıda belirtilen fişler işletmenin yapısına göre farklılık arzetmekte olduğundan kullanıcı
tarafından muhasebe programından kesilmelidir.
- Yeniden değerleme fişi
- Amortisman ayırma fişi
- Demirbaş satış fişi
- Demirbaş alış fişi
- Karşılık ayırma fişleri
- Kar dağıtım fişi
- Sermaye arttırım ve ödeme fişleri
Daha sonra ekranda görünüş sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

M4.4.4.2.1. Satılan Malın Maliyeti
Bu aşamada satılan ticari mallarla ilgili kapatma işlemleri yapılır. Fakat daha önce 153
hesabın alacak bakiyesi veren alt hesapları var ise bu hesaplardaki alacak bakiyeleri 153
grubundaki diğer hesaplara borç verilerek kapatılmalıdır. Aynı şekilde alış giderleri de alt
hesaplarda izleniyorsa bu hesaplardaki alacak bakiyeleri de kapatılmalıdır.
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA tuşuna basıldığı zaman 153 hesabın borç
bakiyesi veren alt hesapları ekrana gelir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
HESAP KODU
---------153 01
153 02
153 03

BORÇ BAKĐYESĐ
------------1 000 000
2 000 000
3 000 000

D.SONU STOK DEĞERĐ
------------------

FARK
--------1 000 000
2 000 000
3 000 000

Ekrandan da anlaşılacağı gibi BORÇ BAKĐYESĐ sahası, ilgili mal hesabına yıl içinde
yapılan net girişleri ifade eder. Buradaki net kelimesi alış tutarlarına alış masraflarının
eklenmesi ve alış iskontolarının çıkartılmasıyla bulunmuş rakamdır. Yapılan ticari mal
satışları bu hesapta değil, 600 lü hesaplarda izlenir.
Hesapların bir sayfaya sığmaması halinde üst ok, alt ok, PgUp ve PgDn tuşlarına
basılarak diğer sayfalara geçilebilir. Bu ekranda F6 tuşuyla hesap planı görüntülenir, F7
tuşuyla fiş listesi çıkar, F8 tuşuyla üzerinde bulunulan hesapla ilgili detay bilgi bir çerçeve
içinde görüntülenir.
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Depoda yapılan fiili envanter sayımı sonucunda bulunan değerler D.SONU STOK
DEĞERĐ sahasına girilir, program aradaki farkı kendiliğinden hesaplar, bu fark yapılan
ticari mal satışlarının maliyetini belirtir.
Sonraki ekran görüntüsü;
HESAP KODU
---------153 01
153 02
153 03

BORÇ BAKĐYESĐ
------------1 000 000
2 000 000
3 000 000

D.SONU STOK DEĞERĐ
-----------------200 000
300 000
400 000

FARK
--------800 000
1 700 000
2 600 000

Bu fark rakamları 621 hesaba [Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ] karşılık kapatılmalıdır.
Önce F2-KAYIT tuşuna basılarak ekrandaki değerler sonraki kullanım ve kontrol
amacıyla saklanır. Daha sonra F3-FĐŞ KAYDI tuşuna basılarak muhasebeye fiş kaydı
işlemine başlanır. Bir çerçeve içinde kaydedilecek fişin tarih, fiş no, yevmiye no, kalem
açıklaması ve özel kod parametreleri girilir.
Burada dikkat edilecek husus fiş ve yevmiye nolarının MUHASEBE programının SERVĐS
bölümünde belirtilen parametrelere bağlı olarak kendiliğinden oluşturulmasıdır. Yani
bunlar boş bırakılsa bile program tarafından doldurulur. Fiş tarihi sahası mutlaka
doldurulmalıdır. Bu ekrandan da F2 tuşuna basarak geçilirse muhasebeye fiş kaydı
işlemi tamamlanmış olur.
Muhasebe fişi:
621 hesap borçlu 153 hesaplar alacaklı.
Kontrol: Bu işlemden sonra 153 hesabın bakiyesi tabloda girilen değerler toplamına eşit
olmalıdır.
Kayıt öncesi ve sonrasında ekranda görülen bilgi F4-YAZDIRMA tuşuyla kağıda veya
dosyaya alınabilir.
Programın bu kısmına tekrar girişte değerler son durumları ile tekrar gelirler. Daha önce
kaydedilmiş ve muhasebe fişi kesilmiş bir tablonun tekrar kaydedilmesi veya muhasebe
fişi kesilmesi işlemi, araya başka bir işlem sokulmadığı takdirde sorun yaratmaz.
Yukarıda belirtilen
- Ters bakiye veren hesapların aynı hesap grubuna ait başka hesaplara dağıtılması
- Ekrana girdikten sonra otomatik değerlerin oluşması için F5 tuşunun kullanılması
- Ekranda görünen bilgi üzerinde gereken düzeltmelerin yapılması
- Ekranda görünen bilginin F4 tuşuyla kağıda veya dosyaya dökülmesi
- F6, F7, F8 tuşlarına basılarak detay bilgi alınması
- Sonraki kullanım için F2 tuşuyla kayıt edilmesi
- F3 tuşuna basarak muhasebe fişi oluşturulması işlemleri
yılsonu işlemleri ile ilgili tüm seçeneklerde geçerli olup daha sonra bu kadar detaylı
anlatılmayacaktır.
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M4.4.2.2. Üretim Yansıtması
Bu aşamada yarı mamuller ve üretimi gösteren 151 hesap aşağıda belirtilen hesapların
karşılığında borçlanır:
711 direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı,
721 direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı,
731 genel üretim giderleri yansıtma hesabı.
Bu işlemden önce dönem içerisinde üretime sevk edilen ilk madde ve malzemelerin
muhasebe kaydının yapılmış olması gerekir.
Bu kayıtta
710 hesap borclu, 150 hesap alacaklı
olmalıdır.
F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 151 ve bu hesaba ait alt hesaplar tutarları boş olarak
gelir, arkasından sırasıyla 711, 721 ve 731 hesaplar gelir. Bunların yanında yine aynı
sırayla olmak kaydıyla 710, 720 ve 730 hesapların borç bakiye tutarları vardır.
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
HESAP KODU
-----------151 01
151 02
711
721
731

TUTAR
-----------

1 000 000 (710 hesabın borç bakiyesi)
1 500 000 (720 hesabın borç bakiyesi)
1 800 000 (730 hesabın borç bakiyesi)

700 lü hesapların tutar toplamı 4 300 000 TL olduğu için bu toplam 151'li hesaplara aynı
toplamı verecek şekilde dağıtılır, dağıtımdan sonra ekran aşağıdaki şekli alır.
Sonraki ekran görüntüsü
HESAP KODU
----------151 01
151 02
711
721
731

TUTAR
-------------2 000 000
2 300 000
1 000 000
1 500 000
1 800 000

F2 kayıt ve F3 muhasebe fişi oluşturma işlemleriyle bu aşama tamamlanır.
Muhasebe fişi
151 hesaplar borçlu 711-721-731 hesaplar alacaklı.
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M4.4.2.3. Üretimden Alınan
Bu aşamada üretimden alınan mamul ve yarı mamullerin değerleri girilir. Yani 152
mamul hesaplarının borçlanması 151 yarı mamul hesaplarının alacaklanması ile
kapatılır. Ekran görüntüsü bir önceki seçeneğe benzer, tek farkı 152 ve 151 hesaplarının
(ve bunlara ait alt hesapların) ekranda yer almasıdır. Bu hesapların yanında yer alan
tutarlar kullanıcı tarafından doldurulur. Dikkat edilecek husus borç taraf (152 hesaplar) ile
alacak taraf (151 hesaplar) tutar toplamlarının eşit olmasıdır.
Muhasebe fişi:
152 hesaplar borçlu 151 hesaplar alacaklı.
Kontrol: Bu tablodaki değerlerin toplamı üstteki fişin toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.4. Satılan Mamül Maliyeti
Bu aşama MUH4.4.2. de belirtilen aşamaya çok benzer, tek farkı ticari mallar (153
hesaplar) yerine mamullerin (152 hesaplar) ve kapatma için de 621 yerine 620 hesabın
kullanılmasıdır. Yani bu işlemle üretilen mamullerden satışı yapılanların imalat maliyeti
düşülür, kalan değer sene sonu envanteridir. Bu da kapanış fişiyle bir sonraki seneye
aktarılacaktır.
Muhasebe fişi:
620 hesap borçlu 152 hesaplar alacaklı
Kontrol: Bu işlemden sonra 152 hesabin bakiyesi tabloda girilen değerler toplamına eşit
olmalı.

M4.4.2.5. Hizmet Üretim Maliyetlerinin Yansıtılması
Bu aşamada üretilen hizmetlerle ilgili yapılan giderler kapatılır (Eğer 740 hesap
çalışmışsa).
Bu aşamadan önce aşağıda belirtilen işlemler manual olarak yapılmalıdır (fiş
kesilmelidir).
Eğer stoklar 740 hesabın altında izlenmiş ise;
Dönem sonu stok değerleri kadar
150 borçlu 740 alacaklı
Eğer stoklar 150 hesapta izlenmiş ise;
hizmet üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme toplamı kadar
740 borçlu 150 alacaklı
Bu işlemlerden sonra 622 ve alt hesaplar borçlu, 741 hesap alacaklı olacak şekilde fiş
kesilir. Borç ve alacak taraflarının tutarı 740 hesabın borç bakiyesi kadar olacaktır.
ETA : MUHASEBE IV
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M4.4.2.6. Gider Hesaplarının Yansıtma Đşlemi
Bu aşamada faaliyet giderleri (630-631-632) ve kısa vadeli borçlanma giderleri (660)
hesapları 751-761-771-781 hesaplar karşılığında kapatılır. 7 ile başlayan hesapların alt
hesabı olamaz, bunların değerleri 750-760-770-780 hesapların borç bakiyeleri olarak
alınır. Bunların her birisi kendisine tekabül eden 6'lı hesaplara ve alt hesaplarına
kullanıcı tarafından yayılır.
F5 ile değer oluşturulduktan sonra ekran:
HESAP KODU
----------630 10
630 20
631 10
631 20
632 10
632 20
660
751
761
771
781

TUTAR
-----------

1
2
3
4

000
000
000
000

000
000
000
000

(750
(760
(770
(780

hesabın
hesabın
hesabın
hesabın

borç
borç
borç
borç

bakiyesi)
bakiyesi)
bakiyesi)
bakiyesi)

Kullanıcı tarafından değerler yukarıya taşındıktan sonra ekran:
HESAP KODU
----------630 10
630 20
631 10
631 20
632 10
632 20
660
751
761
771
781

TUTAR
----------400 000 (Bu
600 000 ( "
1 500 000 (Bu
500 000 ( "
2 200 000 (Bu
800 000 ( "
4 000 000 (Bu
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000

iki satır toplamı 751 tutarına eşit)
" " " 751 " " )
iki satır toplamı 761 tutarına eşit)
" " " 761 " " )
iki satır toplamı 771 tutarına eşit)
" " " 771 " " )
satır toplamı 781 tutarına eşit)

F3 tuşu ile 6 ile başlayan hesaplar borç, 7 ile başlayan hesaplar alacak olacak şekilde fiş
kesilir.

M4.4.2.7. Yansıtma Hesaplarının Kapatılması
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Bu aşamada 711-721-731-741-751-761-771-781 yansıtma hesapları kullanılarak 710720-730-740-750-760-770-780 hesaplar veya bunların alt hesapları kapatılır. Yansıtma
hesaplarının alt hesapları olamaz, buna karşılık sonu 0 ile biten hesapların alt hesapları
olabilir. Bu hesapların veya alt hesapların borç bakiyeleri toplamı kendilerine tekabül
eden ve sonu 1 ile biten yansıtma hesaplarına borç verilerek kapatılır, bu hesaplara da
alacak işlenir. Ekran görüntüsü bir önceki maddeye benzer.

M4.4.2.8. Vergi Karşılıkları
Bir önceki madde de tamamlandıktan sonra geçici gelir tablosu oluşmuş durumdadır
(vergi ve yasal yükümlülükler hariç gelir tablosu). Bu maddeye geçebilmek için
muhasebe programında gelir tablosunun çıkartılması ve burada oluşan bazı rakamların
bu ekrana taşınması gerekmektedir.
Dönem karı veya zararı (Gelir tablosundaki)
Ticari kara ilaveler (a+b) (B)
a-Kanunen kabul edilmeyen giderler
b-Önceki yıl ayrılan finansman fonu
Ticari kardan indirimler. (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) (C)
a- Mahsup edilecek geçmis yıl zararları
b- Đştirak kazançları..................
c- Y.Fon ve ort.porftöy işl.kazancı
defghij- Diğer indirimler
Kurumlar vergisi matrahı
Kurumlar vergisi oranı
% : 25 KY
1 Kurumlar vergisi
Fon oranı
: 10 SY
2 Fon
%
Menkul sermaye iradi stopaj matr.
Stopaj oranı
% : 20 SO
3 GV/Stopajı
4 Fon

: xxx.xxx.xxx (A)
: xxx.xxx.xxx
: xxx.xxx.xxx

: xxx.xxx.xxx
: xxx.xxx.xxx
: xxx.xxx.xxx

: xxx xxx xxx
: xxx.xxx.xxx KM=A+B-C
: xxx.xxx.xxx KV=KM*KY
: xxx.xxx.xxx F=KV*SY
: xxx.xxx.xxx MSM=KM-KV
: xxx.xxx.xxx GV=MSM*SO
: xxx.xxx.xxx GVF=GV*SY

Vergi karşılıkları toplamı = 1+2+3+4 nolu değerler.
Bu bölümde F3-FĐŞ KAYDI tuşuna basıldığı zaman borç ve alacak olarak hangi
hesapların çalışacağını tespit etmek üzere bir çerçeve içinde ilk değerler gelir. Burada
hem borç ve hem de alacak için ayrı ayrı olmak kaydıyla dörder satır vardır. Kullanıcı
kebir çalışabileceği gibi isterse alt hesapta belirtebilir. Her satır yukarıda belirtilen 1-4
arası değerlere karşılık gelir.
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Bu işlem de tamamlandıktan sonra geçici gelir tablosu, kesine dönüştürülmüş olur. Bu
aşamada muhasebe programından gelir tablosu çıkartılmalı ve ilerideki kullanımlar için
dosyaya kaydedilmelidir. Çünkü aşağıda belirteceğimiz maddelerle gelir tablosu da
sıfırlanır (gelir tablosunda geçen hesaplar tasfiye edilir).
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E”
ise Ticari Kara Đlaveler bölümünde bazı satırlar değişiklik gösterecektir.

M4.4.2.9. Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
Bu bölümdeki ekranlar ve kesilen muhasebe fişleri birbirine benzer yapıda olup sadece
çalışan hesaplar fark etmektedir. Bu nedenle bu işlemler kısaca anlatılacaktır.

M4.4.2.9.1. Brüt Satışların Tasfiyesi
600-601-602 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar borç, 690 hesap
alacak olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir
tablosundaki "A-BRÜT SATIŞLAR" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.2. Satış Đndirimlerinin Tasfiyesi
610-611-612 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir
tablosundaki "C-NET SATIŞLAR" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.3. Satışların Maliyetinin Tasfiyesi
620-621-622-623 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690
hesap borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi
gelir tablosundaki "BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.4. Faaliyet Giderlerinin Tasfiyesi
630-631-632 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fiş kesildikten sonra 690 hesabin alacak bakiyesi gelir
tablosundaki "FAALĐYET KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.

262

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

M4.4.2.9.5. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karların Tasfiyesi
640-641-642-643-644-645-646-647-649 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu
hesaplar borç, 690 hesap alacak olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir
tablosundaki "F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLAR" toplamına
eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararların Tasfiyesi
653-654-655-656-657-659 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar
alacak 690 hesap borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "GDĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.7. Finansman Giderleri Tasfiyesi
660-661 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap borç
olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "H-FĐNANSMAN
GĐDERLERĐ" toplamına eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi
gelir tablosundaki "OLAĞAN KAR VEYA ZARAR" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.8. Olağandışı Gelir ve Karlar Tasfiyesi
671-679 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar borç, 690 hesap alacak
olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "I-OLAĞANDIŞI GELĐR VE
KARLAR" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.9. Olağandışı Gider ve Zararlar Tasfiyesi
680-681-689 hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır. Bu hesaplar alacak, 690 hesap
borç olacak şekilde fiş kesilir. Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "J-OLAĞANDIŞI GĐDER
VE ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın
bakiyesi gelir tablosundaki "DÖNEM KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.

M4.4.2.9.10. Vergi Karşılıklarının Tasfiyesi
Daha önce MUH4.4.8. başlıklı kısımda anlatıldığı gibi 691 hesaba borç olacak şekilde fiş
kesilmişti. Şimdi 690 hesabın borcuna karşılık bu hesaplara alacak yazılarak vergi
karşılıkları hesapları kapatılır. Bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki
"DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
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Bu işlemden sonra
690 hesap alacak bakiyesi verirse KAR, borç bakiyesi verirse ZARAR var demektir.
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E”
ise 691 hesabın yanında 692 ve 693 hesaplar da işlem görür;
HESAP KODU
---------690
693
691
690
690
692

TUTAR
---------------

Bu ekrandaki satırlar kesinlikle silinmemeli, ekran 6 satır olarak bırakılmalıdır. Aksi
takdirde oluşturulacak fişte uyumsuzluklar oluşacaktır.

M4.4.2.9.11. Dönem Net Karı veya Zararının Belirlenmesi
690 hesabın durumuna göre aşağıdaki iki fişten birisi kesilir.
a. 690 alacak bakiyesi verirse (KAR)
690 Borçlu 692 alacaklı (690'nın bakiyesi kadar)
b. 690 borç bakiyesi verirse (ZARAR)
692 Borçlu 690 alacaklı (690'nın bakiyesi kadar)
Böylelikle 690 hesaptaki borç veya alacak bakiyesi 692 hesaba aktarılmış olur (DÖNEM
NET KARI VEYA ZARARI). Gelir tablosu hesapları bilançoda yer almadığından 692
hesabın bilanço hesaplarına tasfiye edilmesi gerekir.
Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi
Parametresi “E” ise 692 hesabın yerine 694 hesap işlem görür.

M4.4.2.9.12. Kar veya Zararın Bilançoya Aktarılması
692 hesabın durumuna göre aşağıdaki iki fişten birisi kesilir.
a. 692 alacak bakiyesi verirse (KAR)
692 Borçlu 590 alacaklı (692'nin bakiyesi kadar)
b. 692 borç bakiyesi verirse (ZARAR)
591 Borçlu 692 alacaklı (692'nin bakiyesi kadar)
Böylelikle 692 hesaptaki borç veya alacak bakiyesi 590 (DÖNEM NET KARI) veya 591
(DÖNEM NET ZARARI) hesaplarından birisine aktarılmış olur.
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Bu ekranda Sabit tanımlar/Ortak Tanımlar ekranındaki K.K.T.C.Şirketi Parametresi “E”
ise 692 hesabın yerine 694 hesap işlem görür.

M4.4.2.9.13. Bilanço Hesaplarının Düzenlenmesi
Yıl içinde yapılan peşin vergi ve fonlar 193 hesaba borç kaydedilerek takip edilir. Dönem
sonunda bu tutar 371 hesaba aktarılır. Bunun için 371 hesap borçlu, 193 hesap alacaklı
olacak şekilde fiş kesilir. Fişin tutarı 193'ün borç bakiyesi kadardır.
Yukarıda belirtilen son işlemden sonra gelir hesaplarının tamamı kapatılmış olur, aynı
zamanda BĐLANÇO da oluşmuş demektir. Bilanço değerleri bir sonraki yıl için saklanır.
Đptal Edilecek Yıl/Dönem
Fişlerin iptal edileceği yıl ve dönem bu sahalarda belirtilir. Yılın son dönemine (4.dönem)
ait fişler iptal edilmemelidir.
Yansıtma/kapatma işlemlerine ait fişler yanlarında bulunan parametreye bağlı olarak
silinirler. Silinecek fişin özel kodu buradakinden farklı ise kullanıcı uyarılır.

M4.4.3. 7/B’ye Göre Yılsonu Đşlemleri
Programın bu bölümünde 7/B seçeneğine göre maliyet hesaplarını tutan işletmelerin
yılsonunda yapması gereken yansıtma ve kapatma işlemleri fiş kesmek suretiyle
kendiliğinden yapılır. Yapılması gereken işlemler yukarıda MUH4.4.2. 7/A’YA GÖRE
YILSONU ĐŞLEMLERĐ bölümünde anlatılanlara çok benzer, aşağıda sadece farklı olan
işlemler anlatılmıştır.
NOT: Đşlem öncesinde, üretim stokları sürekli olarak 150 hesapta takip ediliyor ise 790
hesaba çıkışları yapılmış olmalıdır. Eğer 790 hesapta takip ediliyor ise dönem sonu
stokları 150 hesaba alınmış olmalıdır.

M4.4.3.1. Satılan Malın Maliyeti
Bu bölüm 7/A ile aynıdır.

M4.4.3.2. Üretim Yansıtması
Bu aşamada yarı mamuller ve üretimi gösteren 799 51 hesap aşağıda belirtilen
hesapların karşılığında borçlanır.
798 11 direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı,
798 21 direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı,
798 31 genel üretim giderleri yansıtma hesabı.
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F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 799 51 ve bu hesaba ait alt hesaplar tutarları boş
olarak gelir, arkasından sırasıyla 798 11, 798 21 ve 798 31 hesaplar gelir. Bu hesapların
her birisinin yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda bulunan hesapların borç
bakiyelerinin toplamı yer alır. Aşağıda bu hesaplar için kullanılacak tabloların listesi
verilmiştir.:
798 11: Tablo 1/1: MALĐYET HESAPLARI/ [1] DĐREKT ĐLK MADDE VE
GĐDERLERĐ
798 21: Tablo 1/2: MALĐYET HESAPLARI/ [2] DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
798 31: Tablo 1/3: MALĐYET HESAPLARI/ [3] GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ

MAL.

Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
HESAP KODU
-----------799 51
798 11
798 21
798 31

TUTAR
----------1 000 000 (Tablo 1/1’deki hesap.borç bak.toplamı)
1 500 000 (Tablo 1/2’deki hesap.borç bak.toplamı)
1 800 000 (Tablo 1/3’deki hesap.borç bak.toplamı)

798 li hesapların tutar toplamı 4 300 000 TL olduğu için bu toplam 799 51 hesaba aynı
toplamı verecek şekilde dağıtılır, dağıtımdan sonra ekran aşağıdaki şekli alır.
Sonraki ekran görüntüsü
HESAP KODU
----------799 51
798 11
798 21
798 31

TUTAR
-------------4 300 000
1 000 000
1 500 000
1 800 000

F2 kayıt ve F3 muhasebe fişi oluşturma işlemleriyle bu aşama tamamlanır.
Muhasebe fişi
799 51 hesaplar borçlu 798 11-798 21-798 31 hesaplar alacaklı.

M4.4.3.3. Üretimden Alınan
Bu aşamada 152 mamul hesaplarının borçlanması 799 51 hesaplarının alacaklanması
ile kapatılır. Ekran görüntüsü bir önceki seçeneğe benzer, tek farkı 152 ve 799 51
hesaplarının (ve bunlara ait alt hesapların) ekranda yer almasıdır. Bu hesaplarından 152
hesaba ait olanların tutarları kullanıcı tarafından doldurulur, 799 51 hesapların yanında
ise bu hesaplara ait borç bakiyeleri gelir. Dikkat edilecek husus borç taraf (152 hesaplar)
ile alacak taraf (799 51 hesaplar) tutar toplamlarının eşit olmasıdır.
Muhasebe fişi:
152 hesaplar borçlu 799 51 hesaplar alacaklı.
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M4.4.3.4. Satılan Mamül Maliyeti
Bu bölüm 7/A ile aynıdır.

M4.4.3.5. Hizmet Üretim Maliyetlerinin Yansıtılması
Bu aşamada üretilen hizmetlerle ilgili yapılan giderler kapatılır
F5 tuşuna basıldığı zaman ekrana 622 hesaba ait alt hesaplar tutarları boş olarak gelir,
arkasından 798 41 hesap yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda (Tablo 1/4)
bulunan hesapların borç bakiyelerinin toplamı ile birlikte gelir.
Tablo1/ 4: MALĐYET HESAPLARI/ [4] HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ
798 41 hesabın yanında yer alan tutar 622 hesapları kapatacak şekilde dağıtılır, bu
işlemden sonra 622 ve alt hesaplar borçlu, 798 41 hesap alacaklı olacak şekilde fiş
kesilir.

M4.4.3.6. Gider Hesaplarının Yansıtma Đşlemi
Bu aşamada faaliyet giderleri (630-631-632) ve kısa vadeli borçlanma giderleri (660)
hesapları 798 51 - 798 61 - 798 71 - 798 81 hesaplar karşılığında kapatılır. 798 ile
başlayan hesapların .her birisinin yanında kendisine ilişkin hesap tablosunda bulunan
hesapların borç bakiyelerinin toplamı yer alır. Aşağıda bu hesaplar için kullanılacak
tabloların listesi verilmiştir.:
798 51: Tablo 1/5: MALĐYET HESAPLARI/ [5] ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME
GĐDERLERĐ
798 61: Tablo 1/6: MALĐYET HESAPLARI/ [6] PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GĐDERLERĐ
798 71: Tablo 1/7: MALĐYET HESAPLARI/ [7] GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
798 81: Tablo 1/8: MALĐYET HESAPLARI/ [8] FĐNANSMAN GĐDERLERĐ

F5 ile değer oluşturulduktan sonra ekran:
HESAP KODU
----------630 10
630 20
631 10
631 20
632 10
632 20
660
798 51
798 61
798 71

TUTAR
-----------

1 000 000 (Tablo 1/5’deki hesap.borç bak.toplamı)
2 000 000 (Tablo 1/6’deki hesap.borç bak.toplamı)
3 000 000 (Tablo 1/7’deki hesap.borç bak.toplamı)
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798 81

4 000 000 (Tablo 1/8’deki hesap.borç bak.toplamı)

Kullanıcı tarafından değerler yukarıya taşındıktan sonra ekran:
HESAP KODU
----------630 10
630 20
631 10
631 20
632 10
632 20
660
798 51
798 61
798 71
798 81

TUTAR
----------400 000 (Bu
600 000 ( "
1 500 000 (Bu
500 000 ( "
2 200 000 (Bu
800 000 ( "
4 000 000 (Bu
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000

iki satır toplamı
" " "
"
iki satır toplamı
" " "
"
iki satır toplamı
" " "
"
satır toplamı

798
"
798
"
798
"
798

51 tutarına
"
61 tutarına
"
71 tutarına
"
81 tutarına

eşit)
" )
eşit)
" )
eşit)
" )
eşit)

F3 tuşu ile 6 ile başlayan hesaplar borç, 7 ile başlayan hesaplar alacak olacak şekilde fiş
kesilir.

M4.4.3.7. Yansıtma Hesaplarının Kapatılması
Bu aşamada 798 11-798 21-798 31-798 41-798 51-798 61-798 71-798 81 yansıtma
hesapları kullanılarak 790-791-792-793-794-795-796-797 hesaplar veya bunların alt
hesapları kapatılır. Yansıtma hesaplarının alt hesapları olamaz, buna karşılık sonu 0 ile
biten hesapların alt hesapları olabilir. Bu hesapların veya alt hesapların borç bakiyeleri
toplamı kendilerine tekabül eden ve sonu 1 ile biten yansıtma hesaplarına borç verilerek
kapatılır, bu hesaplara da alacak işlenir. Ekran görüntüsü bir önceki maddeye benzer.
Borç Kısmı Yansıtma hesapları tablosundan alınacak
Alacak Kısmı Maliyet hesapları tablosundan alınacak
798 11 Aşağıdan kaynaklanan değerler gelecek
798 21
“
“
“
“
798 31
“
“
“
“
798 41
“
“
“
“
798 51
“
“
“
“
798 61
“
“
“
“
798 71
“
“
“
“
798 81
“
“
“
“
790 Tablo 1/1’de bulunan hesapların borç bakiyeleri gelecek
791 “ 1/2 “ “
“
“
“
“
792 “ 1/3 “ “
“
“
“
“
793 “ 1/4 “ “
“
“
“
“
794 “ 1/5 “ “
“
“
“
“
795 “ 1/6 “ “
“
“
“
“
796 “ 1/7 “ “
“
“
“
“
797 “ 1/8 “ “
“
“
“
“
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M4.4.3.8. Vergi Karşılıkları
Bu bölüm 7/A ile aynıdır.

M4.4.3.9. Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
Bu bölüm 7/A ile aynıdır.

M4.4.4. Dönemsel Yansıtma Fişlerinin Listesi / Đptali
Bu bölümde ara dönemler için (1-3) muhasebeye kesilen yansıtma/kapatma fişleri toplu
halde listelenir ve iptal edilir.
Đptal Edilecek Yıl/Dönem
Fişlerin iptal edileceği yıl ve dönem bu sahalarda belirtilir. Yılın son dönemine (4.dönem)
ait fişler iptal edilmemelidir.
Yansıtma/kapatma işlemlerine ait fişler yanlarında bulunan parametreye bağlı olarak
silinirler. Silinecek fişin özel kodu buradakinden farklı ise kullanıcı uyarılır, fakat fiş
silinmez.

M4.4.5. 7/A’ya Göre Otomatik Yılsonu Đşlemleri
M4.4.6. 7/B’ye Göre Otomatik Yılsonu Đşlemleri
Bu bölümde ise; daha önce tamamı ile manual olarak yapılan yılsonu işlemleri program
içersinden otomatik olarak yapılabilir. Bu işlemlerin sağlıklı olarak yapılabilmesi için iki
husus çok önemlidir: Birincisi; işlem esnasında ekrandaki sıralama mutlaka takip
edilmelidir, ikincisi ise işlemler program tarafından bitirilmeden ekrandan çıkılmamalıdır.
Ekran karşımıza ilk olarak geldiğinde yılsonu işlemleri ilk defa yapılacağından yan
taraflarında “Yapılmadı” ibaresi bulunur. F2 tuşu ile işleme başlandığında bazı bilgilerin
manual olarak girilmesi gerekir. Her işlem kendi içinde tamamlandığında ise bu ibare
değişir ve “Yapıldı” olur. Đşlemler sırası ile yapıldıktan sonra da yılsonu işlemleri
tamamlanmış olur.

M4.5. Dizayn Dosya Tanımları
Bu bölümde beyanname dökümlerinde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu
dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.
Bu bölüme girildiğinde ilk olarak karşımıza dizayn dosyaları tanımlanacak beyannamenin
ve türünün (düz/matbu) belirlendiği seçim ekranı gelir.
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Yapılacak işlem ve dosya türü belirtildikten sonra ise dizayn dosya isimlerinin ve
açıklamalarının tanımlanacağı ekrana ulaşılır.
Bu bölümde tanımlanan dizayn dosya isimleri ve açıklamaları beyanname
dökümlerinden önce ekrana gelen seçim penceresine taşınarak kullanıcının istediği
dizayn dosyasına göre döküm alabilmesi sağlanır
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ETA:KUR TAKĐBĐ, döviz bilgilerini bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak bir
program modülüdür. Söz konusu programda döviz cinsleri tanımlayacak, günlük döviz
kurlarını girecek ve döviz raporları alabileceksiniz.
ETA:KUR TAKĐBĐ programının Ana Bölümleri;
F2-DÖVĐZ TANIMLARI, döviz cinslerinin tanımlanması ile ilgili işlemler,
F3-KUR GĐRĐŞĐ, günlük kurların girilmesi ile ilgili işlemler,
F4-KUR LĐSTELERĐ, döviz raporlarının alınması ile ilgili işlemler,
F5-DOSYA ĐŞLEMLERĐ, yeni dosya açma işleminden oluşur.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:KUR TAKĐBĐ programının Ana Bölümlerini tek tek
inceleyelim.

KT.1. Döviz Tanımları
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza döviz kodu ve açıklamalarını girebileceğiniz ekran gelir.
Ekrandaki DÖVĐZ KODU hanesine kullanılacak döviz cinslerinin kodu girilir. En fazla 40
kod girilebilir. AÇIKLAMA hanesine ise döviz kodu ile ilgili açıklama yazılır.
Girilen bilgiler F2 tuşu ile kaydedilir. PgUp ve PgDn tuşlarını kullanılarak bir sonraki veya
bir önceki sayfaya ulaşılabilir.

KT.1. Kur Girişi
Döviz kurlarının günlük olarak girildiği bölümdür. Daha önceden belirtilen döviz cinsleri
hanelerinin altına kurların o tarihteki değeri yazılır.
F2 Tuşu ile kayıt yapılır. Kur kodları listelenmek istenirse F6 tuşu kullanılır. PgUp ve
PgDn tuşları ön ve arka sayfalara geçmek için kullanılır. Aşağı ve yukarı ok tuşları
kursoru aşağı ve yukarı hareket ettirir. Ctrl tuşu ile birlikte sağ ve sol ok tuşlarının
kullanılması kursorun sağa ve sola hareketini sağlar, “*” tuşu, bir üstteki haneyi kursorun
bulunduğu yere kopyalar.

KT.3. Kur Listeleri
Bu bölüm KUR LĐSTESĐ ve KUR FARKI RAPORU Alt-Bölümlerine ayrılır.
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KT.3.1. Kur Listesi
Bu bölümde döviz kurlarının listesi alınır. Listelemek istediğiniz döviz cinslerine “evet”
dedikten sonra listeleme aralıkları girilir. Eğer sadece 1.Değere tarih verilirse program
verilen tarih ve sonraki kurların, sadece 2.Değere tarih verilirse program o günkü tarihten
başlayıp verilen tarihe kadarki kurların listesini verir. Her iki tarih aralığı girilirse bu iki
tarih arasındaki liste alınır. Boş bırakıldığında ise sadece o günkü döviz kurlarının listesi
alınır.

KT.3.2. Kur Farkı Raporu
Bu rapor, listelenecek tarihler arasındaki döviz kurlarının hareketlerini yüzdesel olarak
hesaplar ve listeler. Bu ekrandaki REFERANS TARĐH hanesine liste hangi tarihten
başlatılmak isteniyorsa o tarih verilir. Referans tarihi boş bırakılırsa liste alınamaz.
Listelenecek tarihler hanelerine istenilen tarihler girildikten sonra listelenecek kurlar
belirtilir.
F2 Tuşu ile listeleme işlemi başlatılır. Yazıcıdan döküm almak için F4 tuşu, kur kodlarının
listesini almak için de F6 tuşu kullanılır.

KT.4. Dosya Đşlemleri
Bu bölüm YILLIK DOSYA AÇILIŞI ve DÖVĐZ PARAMETRELERĐ Alt-Bölümlerinden
oluşur.

KT.4.1. Yıllık Dosya Açılışı
Bu bölüm yeni bir kur dosyası açılmak istendiğinde kullanılır. Kur değerleri yıllık ayrı
dosyalarda tutulur. Yaratmak istenilen dosyanın yılı girilir. F2 Tuşu ile yeni dosya açma
işlemine başlanır. Gelen mesaja “evet” denilerek kayıt işlemi tamamlanır.

KT.4.2. Döviz Parametreleri
Bu bölümden döviz kur girişinde kullanılacak noktadan sonraki hane sayıları tanımlanır.
01/01/2005 tarihinden itibaren YTL'ye geçileceğinden 2004 ve öncesi yıllar için 2 veya 3
haneye kadar küsürat yeterli olmakla beraber 2005 ve sonrası yıllar için 5 veya daha
fazla sayıda küsürat kullanma gereği ortaya çıkmaktadır. Ekrandaki sahalara 0-9 arası
istenilen değerler belirtilir.
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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.
Programa girerken sistemde çalışmak istediğiniz ay ve yıl sorulacaktır. Bütçe
sisteminizde aynı anda 24 ayın, yani iki yılın bütçe bilgilerini saklayabilmekle beraber
programın genelinde bir çalışılan ay kavramı bulunmaktadır. Programın girişinde seçilen
çalışılan ay operatöre kolaylık sağlar. Đstenilen bir anda operatör çalışılan ayın dışına
çıkabilir.
ETA:BÜTÇE programının Ana Bölümleri şunlardır:
F3-BÜTÇE DEĞERLERĐ, iki yıllık tahmini bütçe tanımlarının yapılması,
F4-BÜTÇE ANALĐZĐ, bütçe analiz raporunun alınması.

BU.1. Bütçe Değerleri
Bu bölümde bütçe analizine esas olacak değerlerin sisteme tek tek girişi yapılır. F2 tuşu
ile girilen bu bölümde karşınıza "Kayıt Arama Kıstaslarını Girin!" mesajı gelir ve ilgili
hesap kodunun girilmesini bekler. Hesap kodlarını, kendiniz yazabileceğiniz gibi F6HESAP LĐSTESĐ seçeneği ile de arayabilirsiniz. F6-HESAP LĐSTESĐ tuşuna bastığınızda
ekrana pencere içinde hesap listesi gelir. Bu ekranda ışıklı çubuk yardımıyla istenilen
hesap kodunun üzerine gelip Enter tuşuna basarak seçtiğiniz hesabı ekrana
getirebilirsiniz.
Hesap kodunu seçtikten sonra karşınıza 24 aylık tahmini bütçe değerlerinin girileceği
ekran gelir. Bu ekranda çalışırken PgUp ve PgDn tuşları ile sayfa değiştirebilirsiniz.
Bütçe değerlerini girdikten sonra F2 tuşu ile kayıt ediniz. Kayıttan sonra yine PgUp ve
PgDn tuşları ile bir önceki veya bir sonraki kayda geçebilirsiniz.

BU.2. Bütçe Analizi
Bütçe değerlerine göre bütçe analizinin alındığı bölümdür. F4 Tuşu ile dallandığınız bu
bölümde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir.Bu ekranı doldururken aşağıdaki
hususlara dikkat etmelisiniz.
Analiz Tarihi
Bütçe analizinin tarihi belirtilir. Listeleme aralıkları ekranına girildiğinde sistemde çalışılan
ay ve yıl otomatik olarak ekrana gelir.
Başlangıç Tarihi
Bütçe analizi yapılacak aralığın başlangıç ay ve yılı belirtilir. Bu saha boş bırakılırsa
dönem başı tarihi, başlangıç tarihi olarak ele alınır.
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Analiz Tipi
Analiz tipi “T” seçilirse tanımlanan gerek tahmini bütçe değerlerinde ve gerekse
gerçekleşen değerlerde toplam borç ve alacak rakamları kullanılır. Aksi takdirde bunların
arasındaki fark kullanılır (bakiye).
Örnek: Bütçe değerleri 104 Müşteriler Hesabı 01/1996 ayında borç=12.000.000,
alacak=10.000.000 olarak tanımlayalım. 01/1996 ayında yapılan hareketler sonucunda
borç=10.000.000, alacak=7.000.000 olsun. Bütçe analizinde analiz tipi TOPLAM olarak
belirtildiğinde BÜTÇE BORÇ FARKI -2.000.000, BÜTÇE ALACAK FARKI -3.000.000
olur. Analiz tipi Bakiye seçildiğinde ise borç alacak değerleri düşüldükten sonra geriye
kalan bakiye değeri yazılır. Yani Borç hanesinde +1.000.000 bulunur.
Bakiye Şekli
Analiz Tipi ”B” (Bakiye) olarak çalışılırken alt hesaba sahip hesapların (kebir veya ara
hesap) bakiye değerlerinin hesaplanma şeklini belirtir. Buna göre bu sahaya “F” yazılırsa
dökümde kebir hesapların bakiye rakamları kendi borç ve alacakları arasındaki fark
olarak hesaplanır, “T” yazılırsa o zaman bu hesabın bir seviye altındaki alt hesaplarının
bakiyeleri toplanarak borç ve alacak kolonlarındaki bakiye değerleri ayrı ayrı hesaplanır.
Borçlu Hesaplar
Bu haneye “E” yazılırsa tüm borçlu hesaplar listelenir, “H” yazıldığında ise borçlu
hesaplar listede yer almaz.
Alacaklı Hesaplar
Bu haneye “E” yazılırsa tüm alacaklı hesaplar listelenir, “H” yazıldığında ise alacaklı
hesaplar listede yer almaz.
Bakiyesiz Hesaplar
Bu haneye “E” yazılırsa bakiyesiz hesaplar listelenir.
Çalışmamış Hesaplar
Bu seçenek ile hesap bakiyesiz olsa bile çalışmışsa (borç/alacak sıfırdan farklı, birbirine
eşit) listeye dahil edilmektedir.
Listeleme aralıkları ekranını doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna bastığınızda ekranda
belirtilen kıstaslara göre bütçe borç/alacak farkları listelenir. Ekran yeterli büyüklükte
olmadığından sadece belli sahaları görebilirsiniz. Đstenilen detaylı dökümleri F4YAZDIRMA tuşuna basmak suretiyle yazıcıdan alabilirsiniz. Ayrıca F5-EXCEL tuşu
yardımıyla ilgili listeyi excel programına aktarabilirsiniz.
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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.
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.
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ETA:MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU (ETA:OFĐS), mükellef hesaplarını ve ilgili
işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz
konusu programda mükellef sicil kartlarınızı tanımlayacak, bu hesaplarla ilgili işlemleri
işleyecek, mükellef hareketlerinden doğan bakiye durumu, ekstre gibi sonuç raporlarını
türetebilecek ve beyannamelerinizi doldurabileceksiniz.
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:OFĐS programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyorsanız, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacak, MENÜ'den ETA:OFĐS 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:OFĐS programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-MÜKELLEF KARTI, mükellef sicil kartlarının tanımlanması ve mükellef kartları
üzerindeki işlemler,
F3-HAREKETLER, mükellef kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket
listelerinin alınması,
F4-RAPORLAR, mükellef hesap takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, mükellef hesap takip sisteminizle ilgili tanımlamalar ve bakım işlemleri.
F6-DĐLEKÇELER, resmi kurum ve kuruluşlara verilen muhtelif dilekçelerin dökülebilmesi.
F7-BEYANNAMELER , mükelleflerin muhtelif dönemlerde verilen beyannamelerinin
Hazırlama-tahakkuk-mükellefe bilgi ve mükelleften cevap aşamalarının takip edilmesi.
F8-NOTER ĐŞLEMLERĐ, noter etiketleri yazdırma işlemleri.

Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5,F6,F7 ve F8
tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi ETA:OFĐS programının Ana Bölümlerini tek tek
inceleyelim.
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MB.1. Mükellef Sicil Kartı
Program paketinizdeki mükellef sicil kartı, elle yürütülen mükellef hesap takibi
sistemlerinde kullanılan mükellef sicil kartının bilgisayar ortamında oluşturulmuş halidir.
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Mükellef
hesap takip sistemine yeni bir mükellef ile ilgili olarak yeni bir mükellef sicil kartı ilave
edilecekse YENĐ KART seçeneği, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde
işlem yapılacaksa ESKĐ KART seçeneği kullanılır.
Mükellef sicil kartları sistem tarafından bir MÜKELLEF SĐCĐL NO ve MÜKELLEFĐN
ÜNVANI aracılığı ile takip edilir. Burada MÜKELLEF SĐCĐL NO ana takip parametresi,
ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. SĐCĐL NO 20 haneye kadar herhangi bir karakter
ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, mükellef hesap kartlarını MÜKELLEF SĐCĐL NO
üzerinden alfabetik sıra ile takip eder.
Yeni kart açarken yeni mükellefe ait bir MÜKELLEF SĐCĐL NO tanımlayacak, ayrıca 30
haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak ÜNVAN belirleyebileceksiniz.
Böylece mükellef kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.

MB.1.1. Yeni Kart
Mükellef bilgilerinin tanımlanacağı bu bölüm üç ekrandan oluşur. Ekranlar arası geçiş için
PgUp ve PgDn tuşlarını kullanabilirsiniz. Đlk ekran Mükellef Bilgileri, Diğer Bilgiler,
Mesleki Bilgiler ve Borç/Alacak Bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşur.

Mükellef Bilgileri başlığı altında MÜKELLEF SĐCĐL NO ve ÜNVANI hanelerini uygun
şekilde doldurduktan sonra ADI-SOYADI,TELEFON-FAX NO’ları,HĐZMET NEVĐ
bölümünde mükellefin işyerinde yapılan iş belirtilir.DEFTER NEVĐ parametresi ise
önemlidir; zira hareketler bölümünden yapılacak olan özellikle SERBEST MESLEK
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MAKBUZU hareketlerinin MUHASEBE veya ĐŞLETME modüllerine entegrasyonu bu
parametre tarafından sağlanır.SÖZLEŞME TARĐHĐ ve NO’SU sahalarına ise
MUHASEBE BÜROSU ile MÜKELLEF arasında yapılan sözleşme bilgileri yazıldıktan
sonra DÖNEM BAŞLANGICI ve BĐTĐŞĐ sahalarına bu sözleşmenin hangi tarihler
arasında geçerli olduğu belirtilir. Bir alt satırda bu mükellefin
MUHTASAR
BEYANNAME’sini hangi dönemlerde vereceği yazılır.
Bu ekranın sağ tarafındaki 5 adet AÇIKLAMA ve 3 adet ÖZEL KOD sahaları analiz ve
listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu kodlar mükellefin bölgesi, çalışma şekli
v.b. gibi firmanızın bünyesine göre rapor alabileceğiniz uygun sahalardır. Đleride detaylı
göreceğiniz gibi bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, listeleme
yapabileceksiniz. ÖZEL KODLAR'ın tipik uygulanma şekli için ORTAK TANIMLAR
bölümüne bakabilirsiniz.
Bu ekrandaki tanımlamalar bittikten sonra PAGE DOWN tuşu ile 2.sayfa’ya geçilerek
Mükellefin KĐRA ve MUHASEBE/ĐŞLETME bağlantı bilgileri girilir.

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU Programı ile özellikle Serbest Muhasebecilik ve
Mali Müşavirlik gelirlerinin daha pratik şekilde takip edilmesi amaçlandığı gibi,bir diğer
amaçta bu işlemlerin aynı anda mükellef hesaplarına da yansıtılmasıdır.Bu amaçla
burada en çok dikkat edilecek nokta ise;çalışma sırasında muhasebe veya işletme
bağlantısı istendiği taktirde bu mükellef ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi için
MUHASEBE HESAP KODLARI veya ĐŞLETME BAĞLANTISI ĐŞLEM KODU’nun
belirtilmesidir !!!
Bir diğer önemli husus ise KAPALI FĐŞ parametresidir.Bu parametrenin “E-evet” olması
durumunda muhasebeci kayıtlarında oluşacak fişte “GELĐR “,mükellef kayıtlarında
oluşacak fişte GĐDER tahakkukları oluşmaz,sadece KASA ve karşılığında ilgili gider ve
gelir hesapları çalışır.”H-hayır” olması durumunda ise tahakkuklar için ayrı,tahsilat
(muhasebeci) ve tediye (mükellef) için ayrı olmak üzere iki fiş oluşur.Bu tip örnek kayıtlar
için örnekler için ekranlara bakınız.

ETA : MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

287

Bu ekrandaki tanımlamalar da bittikten sonra,Page Down tuşu ile 3. ve son sayfaya
geçilir.Karşımıza çıkan bu mükellefin yükümlü olduğu ödemelerin tanımının yapıldığı
ekrandır.

Bu ekran adından da anlaşılacağı üzere mükellefin yükümlü olduğu ödemelerle ilgili
bilgileri içermektedir. Bu bölümde işlem no, işlem adı, açıklama, başlangıç ayı, aralık,
gün, son işlem tarihi ve tutar haneleri bulunmaktadır.
Bu hanelerden ĐŞLEM NO hanesi SERVĐS bölümünde tanımlanmış olan 15 adet işlem
türü içerisinden mükellefin yükümlü olduğu işlemlerin sıra nolarını içerir. ĐŞLEM ADI ve
AÇIKLAMA haneleri bu işlemin kısa ad ve uzun adlarını (KDV ve KATMA DEĞER
VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ gibi).
BAŞLANGIÇ AYI mükellefin hangi aydan itibaren bu ödeme ile yükümlü olduğunu
gösterir.
ARALIK hanesi, bu işlemin gerçekleşme periyodunu gösterir(Aylık veya 3 Aylık gibi).
GÜN hanesi, bu işlemin ayın hangi günü tahakkuk ettiğini gösterir.
SON ĐŞLEM TARĐHĐ, işlemin mükellef için son olarak hangi tarihte tahakkuk ettiğini
gösterir.
TUTAR hanesine eğer bu işlem için mükellefin yükümlü olduğu sabit bir rakam
sözkonusu ise bu rakam girilir.
KARTA ĐŞLE ise,oluşturulacak hareketlerdeki borç veya alacak tutarlarının mükellef kartı
1.sayfa sağ alt köşedeki BAKĐYE bilgilerine işlenip işlenmeyeceğini gösterir.
Burada girilen bilgiler GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETĐ bölümünde otomatik hareket üretilmesi
için kullanılacaklardır.
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MB.1.2. Eski Kart
Sistemde daha önce açılmış bir mükellef hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri
görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKĐ KART
bölümünü kullanacaksınız.
Eski kartı SĐCĐL NO, ÜNVANI, ADI-SOYADI, ÖZEL KOD alanlarını kullanarak
arayabilirsiniz. SĐCĐL NO ve ÜNVAN'dan karta ulaşırken kısmi bilgiler de kullanabilirsiniz.
Örneğin, ETABĐL şeklindeki bir koda, ETA* şeklindeki kısa bir ibare verilerek ulaşılabilir.
Kısmi bilgilerle karta ulaşmak için kullanacağınız özel karakterlerle ilgili detaylı
açıklamaları ORTAK TANIMLAR bölümünde bulacaksınız.
Kart çağırırken F6-MÜKELLEF LĐSTESĐ seçeneğini de kullanabilir, bir 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 mükellef kartlarının Sicil No ve Ünvanları gelecek ışıklı
çubuğu aşağı/yukarı hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın üzerine getirip ENTER tuşuna
basarak bu karta ulaşmış olacaksınız.
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Ekrana çağırılmış bir mükellef hesap kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir sahaya gelip
buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, mükellef hesap kartınız son
yapılan değişikliğe göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur.
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz mükellef hesap kartını ve bu karta
kaydedilmiş hareket kayıtlarını siler. Đlgili hesap fazlaca hareket görmüş ise kartı
hareketleri ile birlikte silme işlemi beklenenden uzunca bir zaman alabilir, buna mukabil
arzu edilirse ilgili hareketler sistemden silinmeden de iptal edilebilir. Bu durumda silinen
mükellef hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak
mükellef hareket dosyasında gereksiz yer kaplar.
F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın ve ilgili hareketlerin yazıcıdan dökümünü alır. F5-ĐŞLEM
TÜRLERĐ seçeneği sistemde tanımlı bulunan işlem türlerinin listesini ekrana getirir.
F6-KART LĐSTESĐ yukarıda açıklandığı gibi sistemde kayıtlı bulunan mükellef kartlarının
listesini ekrana getirir.
F7-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği, ekrana çağrılmış mükellefe ait veya sistemde tanımlı
bulunan tüm mükellefler için daha önceden kaydedilmiş hareketlerin listesini görüntüler.
F7 tuşuna bastığınızda ekranda bir pencere açılacak, listeleme için sırasıyla mükellef
kodu ve başlangıç tarihi için ön-değerler girmeniz istenecektir(listeyi baştan almak için
doğrudan ENTER tuşuna basabilirsiniz). Ön değerleri verdikten sonra karşınıza sistemde
kayıtlı olan mükellef hareketlerinin Tarih, Sicil No, Mükellef Adı, Đşlem Türü, Đşlem Adı,
Đşlem Tipi, Tutar bilgileri görüntülenecektir.

MB.2. Hareketler
Mükellef hesap kartı açılmış bir hesaba tahakkuk/borç/alacak tek tek veya toplu
hareketlerini kaydetmek, bu hareketlerin MUHASEBE’ye veya ĐŞLETME’ye bağlantılarını
yapmak,hareket listelerini görebilmek ve makbuz basmak için bu bölüm kullanılır.

290

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

MB.2.1. Yeni Kayıt
Girişi yeni yapılacak olan hareketin SĐCĐL NO ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde
doldurduktan sonra diğer hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.

Đşlem Tarihi
Hareketin(işlemin) yapıldığı tarihi gösterir.
Đşlem Türü
Mükellefin yükümlü olduğu ve daha önce mükellef kartı tanımlanırken sisteme tanıtılmış
olan işlem türlerinden biri olmak zorundadır(ÖR: KDV, SSK vb.).
Đşlem Tipi
Bu haneye ancak (T/B/A) bilgilerinden biri girilebilir.
T:Tahakkuk
ETA : MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
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B:Borç
A:Alacak
Açıklama, Evrak No
Hareket hakkında bazı bilgileri içerirler.
Tutar
Đşlemin tutarı bu sahaya yazılır.
Vadesi
Oluşturulacak hareketin vadesi ile ilgili bilgiler girilir.
Özel Kod
Analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodudur. Bunlar firmanızın bünyesine
uygun olarak verebileceğiniz özel kodlama bilgileridir.
AÇIKLAMA 1 VE 2
Bu hareketle ilgili bilgileri içerir.
Bu satırdan sonraki bilgiler SMMM makbuzları ile ilgili oran ve tutarların manual olarak
girilmesini sağlayan sahalardır.

MB.2.2. Eski Kayıt
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu bölüm
kullanılır. Kayıt arama işlemini SĐCĐL NO, TARĐH, ĐŞLEM TÜRÜ, ĐŞLEM CĐNSĐ,
AÇIKLAMA, EVRAK NO, TUTAR, VADESĐ, ÖZEL KOD ve REF.NO kıstasları üzerinden
yapabilirsiniz.
Kayıt arama kıstaslarını doldururken SĐCĐL NO ve ÜNVANI hanelerinde yine özel
karakterleri kullanabilirsiniz.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda
geçmesi için F2-KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan
yapılacak düzeltmeler, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde
yeniden işlem görür.
F3-ĐPTAL tuşu ile ekranda bulunan eski hareketi iptal edebilir, F4-YAZDIRMA tuşu ile de
yazıcıdan bastırabilirsiniz. Burada işlem türü ve işlem tipi için farklı birer dizayn dosyası
kullanılmakta olup gerekli açıklama “ofis.txt” dosyasında verilmiştir.
F6-MÜKELLEF LĐSTESĐ seçeneği ile sistemde mevcut olan mükelleflerin listesi ekrana
gelir.
F7-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği, mükellef kartında da anlatıldığı gibi daha önceden
kaydedilmiş hareketler hakkındaki bilgileri listeler.
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F8-DETAY BĐLGĐ, kodu girilmiş olan mükellef hakkında görmek isteyebileceğiniz bazı
bilgileri görüntüler.
MUHASEBE ENTEGRASYONU
Tekli hareket girişi yapılırken ETA:MUHASEBE veya ETA:ĐŞLETME programına entegre
fiş kaydı yapılabilmesi için bazı tanımlamalar yapılması gerekir. Bunun için programın
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranındaki bazı parametrelerin doğru olarak
tanımlanması gerekir.Şimdi bu ekrandaki önemli parametrelerin açıklamasını yapalım.

-Muh/işletme bağlantısı mutlaka “E” veya “H” olmalıdır. Aksi takdirde kesilen serbest
meslek makbuzları ile ilgili rakamlar mükellef hesaplarına yansımaz.
-Şirket tipi ve ilgili muhasebe kodları tanımlı olmalıdır.
-Şirket kodu,büronun muhasebe/işletme kayıtlarının ayrı,büro otomasyonu kayıtlarının
ayrı şirketlerde takip edilmesi durumunda şirket kodu’nun tanımlanması gereken sahadır.

MB.2.3. Toplu Kayıt
Bu seçenek, hareket giriş seçeneğinin bir benzeri olup aynı anda birden fazla hareketin
girilebilmesine olanak sağlar.
Ekranda girişi yapılan sahaların kullanılacak olan boylarını daha sonra ayrıntılı olarak
anlatılacak SERVĐS bölümünde SAHA BOYLARI seçeneğinde kendi isteğiniz
doğrultusunda değiştirebilirsiniz.
Toplu hareket girişi sırasında muhasebe bağlantısı yapılmaz. Bu nedenle muhasebe
bağlantısı yapılacaksa ya hareketler tek tek işlenmeli veya aşağıda belirtildiği gibi toplu
kayıt işlemi yapılmalıdır.
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MB.2.4. Yeni Serbest Meslek Makbuzu Kaydı
Bu ekran görünüş itibariyle tamamen “YENĐ KAYIT” ekranı gibidir,tek farkı ise SĐCĐL NO
Bölümü doldurulduğunda mükellef ile ilgili tüm SMM bilgileri otomatik olarak ekrana
gelir,kullanıcıya sadece F2 tuşu ile kayıt etmek kalır.

MB.2.5. Otomatik Hareket
Belirtilecek olan kıstaslara göre mükellef kartının üçüncü ekranında tanımlanan işlem
türü ve tutarlarına bağlı olarak otomatik hareket yaratılır.

SĐCĐL NO, ÜNVANI
seçilebilir.
294

ve ÖZEL KOD'lar üzerinden işleme tabi olacak mükellefler
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TAHAKKUK DÖNEMĐ sahasına işlemin ait olduğu dönem yazılır.
ĐŞLEM TARĐHĐ, kıstaslara uygun hareket kaydı yapılacaksa bu hareketin tarihini
oluşturur.
ĐŞLEM TÜRÜ, otomatik oluşturulacak hareketlerin 1-15 arasındaki işlem türünü belirtir.
Aynı anda sadece bir tek işlem türü belirtilebilir. Verilen kıstaslara göre seçilmiş olan
mükellefin kart bilgilerinde bulunan bu işlem türü ile ilgili son işlem tarihinin üzerine işlem
aralığının eklenmesiyle bulunan tarih, verilen bu tahakkuk dönemine karşı geliyor ise bu
mükellef tahakkuk işlemine tabi tutulur.
ĐŞLEM TĐPĐ, otomatik oluşturulacak hareketlerin tahakkuk, borç, alacak ve bazında tipini
belirtir. Aynı anda sadece bir tek işlem tipi belirtilebilir.
F2-ĐŞLEM tuşu ile girilen kıstaslara uygun olan hareketlerin gerçekleşmesi sağlanır.

MB.2.6. Toplu Yazdırma
Yazdırılacak olan makbuzları belirlemek için Tarih, Sicil No, Đşlem Türü, Evrak No, Tutar,
Vadesi Ve Hareket Özel Kodu bilgilerine başlangıç ve bitiş değerleri girilebilir, istenen
işlem türü belirtilebilir. Ayrıca TAHAKKUK, BORÇ, ALACAK, kıstasları da kullanılabilir.
F4-YAZDIRMA tuşu listeleme işleminin yazıcı veya dosyaya yapılması için kullanılabilir.
Yazdırma sırasında kullanılan dizayn dosyaları yukarıda hareket yazdırma bölümünde
anlatıldığı gibi her işlem türü ve tipi için farklı olabilir.
F6-KART LĐSTESĐ, mevcut mükellefler arasından seçim yapılabilmesi için mükellef
listesini görüntüler.
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MB.2.7 Hareket Listesi
Listelenecek olan hareketleri belirlemek için Tarih, Sicil No, Đşlem Türü, Evrak No, Tutar,
Vadesi, Hareket Özel Kodu ve Kart Özel Kodu bilgilerine başlangıç ve bitiş değerleri
girilebilir. Ayrıca TAHAKKKUK, BORÇ, ALACAK,parametreleri doldurularak sadece
istenen tip hareketler görüntülenebilir. Yine ilgili parametreler kullanılarak tarihe göre ara
toplam alınabilir, vadeye veya artan/azalan tutara göre sıralanmış liste alınabilir.

Listeleme aralıkları ekranını kullanarak, listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek
şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız kayıtlı tüm hareketleri
listeleyebilirsiniz.
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 F2KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana dönülür.
F4-YAZDIRMA tuşu listeleme işleminin yazıcı veya dosyaya yapılması için kullanılır.
F6-KART LĐSTESĐ tuşu mevcut mükellefler arasından seçim yapılabilmesi için mükellef
listesini görüntüler.

MB.3. Raporlar
Bu bölümde ofis kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da
yazıcıdan alabileceksiniz. 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
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listeyi kesmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi RAPORLAR bölümünün AltBölümlerini inceleyelim.

MB.3.1. Hesap Listeleri
Bu bölüm KOD/ÜNVAN LĐSTESĐ, KĐRA BĐLGĐLERĐ LĐSTESĐ ve BAĞLANTI LĐSTESĐ AltBölümlerine ayrılır.

MB.3.1.1. Kod Ünvan Listesi
Bu seçenek kullanılarak, sistemde kayıtlı bulunan mükellef kartlarının SĐCĐL NO, ÜNVAN
ve ÖZEL KOD gibi temel sahaları listelenir.

MB.3.1.2. Kira Bilgileri Listesi
Bu bölümde ise sistemde kayıtlı bulunan mükellef kartlarının temel bilgileri yanısıra kira
bilgileri listelenir.

MB.3.1.3. Bağlantı Listesi
Bu bölümde ise sistemde kayıtlı bulunan mükellef kartlarının muhasebe ve işletme
entegre kayıtlarında kullanılacak muhasebe hesap ve işletme işlem kodları listelenir.

MB.3.2. Borç / Alacak Raporları
Bu bölüm kendi içinde BAKĐYE LĐSTESĐ, HAREKET ANALĐZĐ, EKSTRE ve SERBEST
MESLEK MAKBUZ LĐSTESĐ olmak üzere dört Alt-Bölüme ayrılır. Şimdi bu bölümleri
görelim.

MB.3.2.1. Bakiye Listesi
Bu rapor sisteme kayıtlı mükelleflerin bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır.
Yine listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde
düzenlenerek mükelleflerin bakiye durumları ekrana veya yazıcıya listelenir.
Bu listede listeleme aralıkları ekranı detaylı kıstaslar ihtiva etmekte olup, borçlu ve
alacaklı mükellefler isteğe bağlı olarak ayrı ayrı veya beraber listelenebilir. Ayrıca
HAREKET ÖZEL KODU sahası yardımıyla program hareketleri tarayarak istenen
başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki veya son duruma göre bakiyeyi hesaplar.
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Ekranda arzu edilen düzen elde edildikten sonra listeleme aralıkları değiştirilmeden F4YAZDIRMA tuşu ile ilgili liste yazıcıdan alınabilir.
Raporlama sırasında istenilen sahaların listede bulunması veya sahaların boylarını
uzatmak/kısaltmak işlemlerini sağlamak için F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır.

MB.3.2.2. Hareket Analizi
Sisteme kayıtlı mükelleflerin hareketleri taranarak, işlem adı bazında hareket analizi
listesi alınır. Listeleme aralıkları MÜKELLEF BAKĐYE LĐSTESĐ ekranına benzer ve aynı
şekilde kullanılır. Bu raporun bir öncekinden farkı işlem tiplerinin yanısıra işlem türlerine
göre de tasnif imkanı sağlamasıdır.

MB.3.2.3. Ekstre
Bu bölüm mükellef hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. EKSTRE
bölümüne mahsus detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen grup
mükelleflerin arzu edilen nitelikteki hareketlerinin borç/alacak ekstrelerini listeleme
imkanı mevcuttur. Đstenirse iki tarih aralığı belirterek belli tarih aralıklarında rapor
alınabilir. Ayrıca diğer raporlarda olduğu gibi borçlu, alacaklı ve bakiyesiz hesapların
raporlara dahil edilip edilmemesi ekranda bulunan parametrelere kullanıcı tarafından "E"
veya "H" yazılarak belirlenebilir. Tarih ara toplamına göre ekstre listesi alabilmek için
TARĐH ARA TOPLAM parametresine "E" yazılır. Bu parametre sadece yazıcıdan
alınacak rapor sırasında kullanılır. Ayrıca listelemede TAHAKKUK, BORÇ, ALACAK ve
AVANS sahalarına "E" veya "H" yazarak listelemeye dahil edilip edilmeyeceği belirlenir.
Listeleme sırasında ekranda sicil no, ünvanı, tarih, işlem türü, evrak no, açıklama,
vadesi, işlem tipi, tutar sahaları görüntülenir. Đstenirse HES.YENĐ SAYFA parametresine
"E" yazılarak yazıcıdan her mükellef kartı ayrı bir sayfaya basılabilir.
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MB.3.2.4. Serbest Meslek Makbuz Listesi
Bu rapor sisteme kayıtlı makbuzları saha boylarında belirtilen değerlere göre listeler.
Yine listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde
düzenlenerek makbuz listesi ekrandan veya yazıcıdan alınır.

MB.3.2.5. Detaylı Serbest Meslek Makbuz Listesi
Bu rapor bir önceki raporu aylara göre gruplanmış olarak getirir. Listeleme aralıklarında
bulunan 3 AYLIK LĐSTE parametresi "E" olarak belirtilirse rapor mükellef kartlarında
bulunan MUHTASAR: 1/3 parametresine bağlı olarak ayları üçer aylık veya her ay olmak
üzere gruplar.

MB.3.3. Yazışma
Bu bölüm mükellef sahipleri ile yapılacak yazışmaları kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva
etmektedir. Kendi içinde ETĐKET BASIMI, KELĐME ĐŞLEM ve MUTABAKAT
MEKTUPLARI şeklinde üçe ayrılan bu bölümde, arzu edilen hesapların ÜNVAN ve
ADRES'leri standart etiket formlarına basılabilmekte, Microsoft-Word, Word-Perfect
programları ile kelime işlem bağlantısı kurulabilmekte ve standart mutabakat mektupları
basılabilmektedir.
Kelime Đşlem bağlantısı, Microsoft Word veya Word Perfect kelime işlem programlarında
yazılan metinlerin mükellef kartlarından alınan bilgilerle birleştirilerek değişik mükellef
kartları için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu uygulama, mutabakat mektupları gibi metinlerin
bir seferde birden fazla mükellefe yollandığı durumlarda kullanılır.
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MB.3.3.1. Etiket Basımı
Bu bölümde listeleme aralıkları ekranından ilgili parametreler verilerek etiketlerin sıra ve
kolon ayarları yapılabilmektedir. Kullanıcı F7 tuşu yardımıyla etikete mükellef kartından
hangi bilgilerin aktarılacağını seçebilir.

SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı(alt alta iki etiket arası
dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETĐKET
ADEDĐ aynı karttan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması
gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz. Ayrıca etiketleri
yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz.
SAHA KODU bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı F7 tuşuna
basarak ekrana çıkan SAHA SEÇĐMĐ penceresinden seçebilirsiniz. Etiketlere SAYIN
veya DĐKKATĐNE gibi ibareler basılabilir. Ayrıca istenirse adı ".dfb" ile biten bir dosya da
etiket olarak bastırılabilir, bu dosyaya mükellef kartlarından bilgi aktarımı yapılabilir. Bu
dosyanın adı köşeli parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı
temel alarak etiket basımı yapacaktır. Dosyanın içinde mükellef kartlarından alınması
gereken SĐCĐL NO-ÜNVANI-ADI-SOYADI gibi sahalar \nnnxxyy tarzında belirtilir. Burada
“nnn” hangi sahanın basılacağını “xx” kaçıncı karakterden başlayarak “yy” kaç karakter
basılacağını belirler.

MB.3.3.2. Kelime Đşlem
Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin mükellef kartlarından
alınan bilgilerle birleştirilerek değişik mükellef hesaplar için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu
uygulama mutabakat mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla cari hesap
sahibine yollandığı durumlarda kullanılır.
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Bu bölümde metin yazılacak firmalar, listeleme aralıkları ekranında başlangıç ve bitiş sicil
noları yazılarak belirtilir. Liste aralığı belirlendikten sonra F4-BAĞLANTI tuşuna basılarak
Word programı ile birleştirilecek “kelime.doc” dosyası yaratılarak diske kaydedilir. Bu
dosyada listeleme aralığında belirtilen mükelleflere ait bilgiler yer alacaktır. Bu dosya
yaratıldıktan sonra Word programına girilir.
Word programında Araçlar menüsünden “Adres Mektup Birleştir” seçilir. Asıl belge
başlığının altındaki “yarat” 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.

MB.3.3.3. Mutabakat Mektubu
Mutabakat mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn
dosyası ile belirlenir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu
ekranda bulunan YETKĐLĐ KĐŞĐ sahasına “E” verilirse mutabakat mektubunda yetkili adı
yer alır.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı
zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde
gelir.
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Bu pencereden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak
dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünde tanımlanır. Bu
bölüm metni ilgili "mutabak2.dfb" dizayn dosyası ile kullanıcı tarafından tadil edilerek
düzenlenebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi “ofis.txt” dosyasında verilmiştir.

MB.4. Servis
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

MB.4.1. Dosya Đşlemleri
Bu bölüm DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA AltBölümlerine ayrılır.

MB.4.1.1. Dosya Bakımı
Kart ve hareket kayıtları üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm de kendi
içinde KART BAKIMI, HAREKET BAKIMI ve KART/HAREKET KONTROLÜ AltBölümlerine ayrılır.

MB.4.1.1.1. Kart / Hareket Bakımı
Bu bölümler kendi içlerinde Alt-Bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler aynı olmakla
beraber birinde kartların diğerinde hareketlerin içerikleri değiştirilir. Şimdi bu Alt-Bölümleri
inceleyelim.
DOSYA KISALTMA
Daha önceden silinmiş bulunan hareketler ve evraklar dosyada silinmiş olarak
işaretlenmiş olmakla beraber gerçekte yer tutmaya devam ederler. Bu da bilhassa yüklü
veri dosyalarıyla çalışıldığında disk kapasite sorunlarına yol açar. Bu bölüm vasıtasıyla
silinen kayıtların dosyalardan tamamen çıkarılması ve bu sayede dosya boylarının
asgariye indirilmesi sağlanır. Örneğin, yeni bir ofis dosyası yaratıldığında 50 kart
tanımlanmışsa ve bunların içinden 5 kart silinmişse diskte hala 50 kayıt varmış gibi
okunur. Yani diskte 5 kartlık fazladan yer işgal edilmiş olur. F2-KISALTMA ĐŞLEMĐ
tuşuna bastığınızda ekrana dosya kısaltma işlemine başlanacağını belirtilen uyarı mesajı
gelir. Bu mesajı “E” ile geçtiğinizde ekranda görünen TOPLAM KAYIT sahasındaki
rakam eğer dosyalarda kısalma varsa azalır.
YENĐDEN ĐNDEKSLEME
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır(“.ind” dosyaları).
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan ofis kayıtları
varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan
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evvel mutlaka ofis dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş
olmadığından kayıtlarınızda istenmeyen kayıplara sebep olabilirsiniz.

MB.4.1.1.2. Kart / Hareket Kontrolü
Bu bölümde hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır,
mükellef kartının ön yüzündeki bakiye değeri ile ofis hareketleri taranarak bakiye
değerleri kontrol edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir.

MB.4.1.1.3. Kod Değiştirme
Daha önce tanımlamış olduğunuz mükellef kart kodlarınızı bu seçenek vasıtasıyla
değiştirebilir, yeni bir mükellef kart kodu tanımlayabilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde
karşınıza ESKĐ KOD ve YENĐ KOD sahaları gelir. Eski kod sahasına değiştirilmesini
istediğiniz eski kart kodu yazılır. Bu kodu tanımlarken isterseniz kendiniz yazabilir,
isterseniz F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla mükellef kart listesini ekrana getirip seçim
yapabilirsiniz. YENĐ KOD sahasına ise kullanmak istediğiniz yeni mükellef kodunu
yazabilirsiniz. Kodlar değiştirilirken eski karta ait olan tüm hareketler de yeni karta
transfer olur.
Tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna bastığınızda ekrana "Kod Transferi Đşlemine
Başlıyorum Emin misiniz?" mesajı gelir. Evet dediğinizde eski kod ve yeni kod ekrana
yazılarak değiştirmek için onay beklenir, onay alınınca değiştirme işlemine başlanır.

MB.4.1.2. Kapasite Kullanım Raporu
Bu bölümde mükellef kayıt sayısını, hareket kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, ofis
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalarda ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını
ekranda görebilirsiniz.

MB.4.1.3. Yeni Dosya
Bu bölümde ofis modülü ile ilgili tüm kart/hareket/beyanname dosyaları yeniden yaratma
işlemleri gerçekleştirilir.

MB.4.2. Sabit Tanımlar
Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, BÜRO BĐLGĐLERĐ, ĐŞLEM TÜRLERĐ ve
DĐZAYN DOSYALARI Alt-Bölümlerine ayrılır.
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MB.4.2.1. Parametreler
Bu bölümde OFĐS program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler
tanımlanmaktadır.

Hareket Ekranında Çerçeve
Bu hane hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar.
Muhasebe/Đşl. Bağlantısı
Bu parametre yeni kayıttan yapılan ofis hareketinin muhasebe veya işletme
entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere
muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar.
Şirket tipi
Bu parametre muhasebecinin kendi defterinin türünü belirlemesi içindir.
Çalışılan Ay
Bu sahaya hangi aya ait bilgi girilecekse o ay yazılır.
Şirket Kodu
Büro otomasyonu bilgilerinin başka,muhasebe veya işletme bilgilerinin başka şirketlerde
takip edilmesi durumunda ilgili şirket kodu buraya yazılır.
Etiket sıra/kolon aralığı
Yazışmalarda kullanılacak etiketlerin dökümü için gerekli parametrelerdir.
Đşlem Tür No
Bu parametreye serbest meslek makbuzuna ait işlem tür no'su yazılır.
Evrak no parametreleri
Ofis hareketlerinin herbirine verilecek olan evrak no ayarlarıdır.
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Muhasebe bağlantısı bilgileri
Muhasebe bürosu defterinin ilgili hesap kodları buraya yazılır. Bu ekrandaki tanımlama
işlemi bittikten sonra F2-KAYIT ile tanımlar kayıt edilir.

MB.4.2.2. Saha Boyları
Ofis hareketlerinde kullanılan sahaları ekrandan kaldırma, ekrana koyma veya boylarını
istenilen boyda tanımlama işlemi bu bölümden yapılır. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT
tuşu ile kaydedilir.

MB.4.2.3. Saha Başlıkları
Mükellef kartında bulunan özel kod ve açıklama sahalarının başlıkları istenirse bu
ekrandan değiştirilebilir.
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MB.4.2.4. Đşlem Türleri Tanımları
Bu ekranda büro içinde yapılan işlem türleri tanımlanır. En fazla 15 işlem türü
tanımlanmaktadır. Bu ekranda Đşlem Adı, Açıklama, Başlangıç Ayı, Đşlem Aralığı, Đşlem
Günü sahaları tanımlanır.

MB.4.2.5. Dizayn Dosyaları
Bu bölümde ofis kartı yazdırma ve yazışma işlemlerinde kullanılacak rapor dizayn
dosyaları ayrı ayrı tanımlanır.Bu dizayn dosyaları herhangi bir editörle istenilen dizaynda
hazırlanarak ETA programlarının bulunduğu bölüme yüklenmelidir.
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MB.5. Dilekçeler
Bu bölümde ise resmi dairelere verilen bazı dilekçeler ile ilgili tanımlamalar yapılır ve
dökümler alınır.Öncelikle bu tanımlamaları inceleyelim:

MB.5.1. Dilekçe Tablosu
Bu ekrandan öncelikle dökümü alınması istenen dilekçelere en çok 8 karakterden oluşan
bir dosya ismi verilir.Daha sonra bu dilekçenin açıklaması yapılır ve yan sahaya da bu
dökümde kullanılacak dizayn dosyası ile dilekçe parametrelerinin saklanacağı dosya adı
girilir.
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MB.5.2. Dilekçe Tanımı
Bu ekranda ise bir önceki ekranda yapılan tanımlamalar yardımı ile dilekçe dökümü
esnasında kullanacağımız parametreler tanımlanır.Ekran karşımıza ilk geldiğinde daha
önce yaptığımız tanımlamalardan DĐLEKÇE KODU ve AÇIKLAMASI gelir.Tanımı
yapılacak dilekçe seçildiğinde karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir:

BAŞLIK bölümüne dilekçe dökümü esnasında programa vereceğimiz bilgilerin girileceği
başlıklar girilmelidir.TĐP bölümüne ise gireceğimiz verinin tipi tanıtılır.Burada
tanımlanabilen tiplerden bazıları aşağıdaki gibidir:
1: Serbest ,yani girilen veri ALFABETĐK veya NUMERĐK veya her ikiside olabilir.
2: Tarih ,bu sahaya tarih dışında bir bilgi girilemez.
3: Para,bu sahaya programın her yerinde olduğu gibi sadece tutar yazılabilir.
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Tanımlamalar bittikten sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır.

MB.5.3. Tekli Dilekçe Dökümü
Dilekçe tablosu ve parametreler tanımlandıktan sonra dilekçe dökümü alınmaya
başlanabilir.Ekrana girdikten sonra ilgili mükellef kart listesinden seçilir. Daha sonra
DĐLEKÇE KODU bölümüne gelinir ve F5 tuşu yardımı ile ilgili dilekçe kodu seçilir.Bundan
sonra yapılması gereken en önemli işlem ise F8 PARAMETRELER ekranından dilekçe
değişkenlerinin girilmesidir.Bu işlem de yapıldıktan sonra dilekçe dökümü için sadece F4
tuşuna basmak yeterlidir.Aşağıda sırası ile bu işlemler görülmektedir.
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MB.5.4. Toplu Dilekçe Dökümü
Bu ekranın çalışma şekli de bir önceki ekranın tamamı ile aynısı olup tek farkı aynı anda
birden fazla mükellefe ait dilekçe bastırılmasıdır.Aşağıdaki örneğimizde de görüldüğü
gibi M-001 ile M-002 kodlu mükellefimize ait dilekçe aynı anda bastırılacaktır.

MB.6. Beyannameler
Beyannameler bölümünde ise dönemsel olarak verilen beyannamelerin hazırlanma,
tahakkuk çıkarma,mükellefe bilgi verme ve mükelleften bilgi alma safhalarının takibatı
yapılır.Bu işlemleri yapabilmek için öncelikle büro içinde hazırlanan beyannamelerin
aşağıdaki ekrandan tanımı yapılmalıdır.

MB.6.1. Beyanname Tablosu
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Bu ekrandaki BAŞ:(Başlangıç) ifadesi o beyannamenin yılın hangi ayında verilmeye
başlandığını,ARALIK ifadesi ise hangi aralıklarla verildiğini ifade eder.Sözgelimi
1.satırdaki tanımlardan KDV BEYANNAMESĐ’nin OCAK ayında verilmeye başlandığı ve
her ay verildiğini anlıyoruz. Bu tanımlar yapıldıktan sonra ise F2 tuşu ile kayıt edilir ve bir
sonraki ekrana geçilebilir.

MB.6.2. Beyanname Bilgileri
Bir önceki ekranda beyanname tanımları yapıldıktan sonra,bu ekrandan da beyanname
bilgileri girilmeye başlanabilir. Bu ekrana ilk girildiğinde karşımıza aşağıdaki görüntü
gelir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra F2 Kabul tuşuna basıldığında ekran aşağıdaki gibi olur.
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Yukarıdaki ekranı incelediğimizde 21/09’da beyannamenin hazırlanığını,23/09’da
tahakkuk çıkarıldığını,aynı gün mükellefin makbuzu aldığını,25/09’da da KDV’nin
mükellef tarafından ödendiğini görüyoruz. Böylece bir beyannamenin hazırlanmasından
ödenmesine kadar bütün safhaları ekranda görerek herhangi bir yanlışlık yapılmasının
en aza inebileceğini görüyoruz.Burada bilmemiz gereken en önemli şey ise bilgilerin
tamamen manuel giriliyor olmasıdır.

MB.6.3. Toplu Beyanname Kaydı
Bu ekran ise bir önceki ekran ile tamamen aynı mantık ile çalışır,farkı ise hazırlanma,
tahakkuk çıkarma, mükellefe bilgi verme ve mükelleften bilgi alma safhalarının sıra
şaşırmadan,mükerrerliğe uğramadan program tarafından onaylanarak birden fazla
mükellefe aynı anda işlenmesidir.Buradan yapılan toplu kayıtta söz gelimi beyannamesi
hazırlanmamış bir mükellefe tahakkuk çıkarma,yada tahakkuk çıkarılmış bir mükellefe
bilgi verilmeden (3.safha) mükelleften bilgi alma işlemi program tarafından engellenir.
Bununla ilgili parametre ise ONAYLI ĐŞLEM parametresidir. Bu parametrenin “E” olması
durumundan her mükellefin beyannamesinin son durumu kullanıcı tarafından
onaylanır.”H” olması durumunda ise hiçbir onaylama işlemi olmaksızın işlemler devam
eder.

MB.6.4. Beyanname Durum Listesi
Bu rapor sisteme kayıtlı mükelleflerin beyanname durumlarını bir tablo şeklinde listeler.
Listeleme aralıklarında mükellefler, beyanname dönemi ve en fazla 10 adede kadar
beyanname kodu belirtilir. Program bu değerleri kullanarak beyanname durumlarını
ekrana veya yazıcıya basar.
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MB.6.5. Beyanname Ekstresi
Bu rapor ise beyannamelerin belirli iki dönem arasındaki ekstresini döker, yani listeleme
aralığına uyan her mükellef kartı için, ve yine listeleme aralığına uyan tüm
beyannamelerin dönemlere göre durumları ekrana veya yazıcıya dökülür.

MB.7. Noter Đşlemleri
Noter işlemleri bölümünde; bir mükellefin tutmakla yükümlü olduğu resmi defterlerin
dönem başlangıcında veya ara dönemlerde tasdik ettirilmesi işini yapan noter ile ilgili
bilgilerin girilmesi ve bu bilgilerin yazıldığı etiketlerin dökülmesi işlemleri yapılır. Bu bölüm
iki ekrandan oluşur. Đlki noter bilgilerinin girilmesi ekranıdır.
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MB.7.1. Noter Tanımları
Bu ekrandan noter ile ilgili sabit bilgiler girilir. Burada hangi sahaya hangi bilginin
girileceğine tamamen kullanıcı karar verir. Ancak tavsiye edilen yöntem aşağıdaki
örneğimizdeki gibidir. Noter bilgileri girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır. Yeni bir
noter tanımı yapılacak ise PageDown tuşu kullanılarak yeni bir tanım ekranına geçilebilir.
Bu yöntem ile 10 ayrı noter tanımı yapılabilir.

MB.7.2. Noter Bilgileri Dökümü
Bu bölümde ise bir önceki ekrandan girilmiş olan noter bilgileri ile,bu ekrandaki bazı
manual bilgiler yazıcıdan döktürülür. F6 – Kart Listesi tuşu ile ilgili mükellef bilgileri
çağrılır. Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:
1: F4-Yazdırma seçeneği ile sadece sürekli form ya da A4 formunda kağıtlara döküm
alınır.
2: Alınan dökümlerde 4 adet “NOTER / DEFTER BĐLGĐLERĐ” etiketi çıkar.
3: Herhangi bir döküm alındıktan sonra PageDown/Pageup tuşlarına basılması
durumunda –defter nevi aynı olan- mükellef bilgilerine ulaşılır. Defter nevi farklı olan bir
mükellefe ulaşabilmek için F6-Kart Listesi ekranından arama yapılmalıdır.
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