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AÇIKLAMALAR



KOD

ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN

DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI
MODÜLÜN ADI KASA, BANKA, ÇEK-SENET

MODÜLÜN TANIMI

Bilgisayarlı muhasebe alanında paket program olan ETA
SQL’de KASA, BANKA ve ÇEK-SENET modül
işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Öğrenci “Sipariş, İrsaliye ve Fatura” modulünü almış olmalı

YETERLİK Kasa, Banka ve Çek-Senet işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

GENEL AMAÇ
Bu modül ile; Kasa, Banka ve Çek-Senet modüllerine ait

işlemleri yapabileceksiniz.
AMAÇLAR
Bu modül ile;

1. Paket programın Kasa modülünün tüm
işlemlerini yapabileceksiniz.

2. Paket programda banka modülünün işlemlerini,
liste ve raporlar almayı ve saha tanımları yapmayı
öğreneceksiniz.

3. Paket programda çek-senet modülünün işlemlerini,
liste ve raporlar almayı ve saha tanımları yapmayı
öğreneceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, projeksiyon makinesi, İnternet, Program CDsi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda
sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir.

GİRİŞ



Sevgili Öğrenci;

Bu bölüme kadar, kurulum işlemlerini, stok,cari, sipariş, irsaliye ve fatura
işlemlerini öğrenmiş bulunmaktasınız.

İşletmelerin yaptığı faaliyetler sonucunda ödeme aracı olarak kabul edilen, para,
banka havaleleri, çek ve senetlerin takibi büyük önem taşımaktadır.

İyi bir tahsilat ve ödeme politikası takip eden işletme kasa, banka ve çek senet
işlemlerini itina ile takip edecektir. Bilgisayar ortamında bu takibin yapılması ve
raporların anında elde edilebilmesi zaman açısından ve güvenilirlik açısından
önemlidir.

Bu modül notlarının amacı; sizlere paket programda KASA, BANKA ve ÇEK-
SENET iş ve işlemlerini yapabilme becerisi kazandırmaktır. Böylelikle çalışma
hayatınızda nakitlerinizi, havalelerinizi ve çek-senetlerinizi zamanda ve doğru olarak
takip edebileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ



Bu öğrenme faaliyeti ile; ETA SQL muhasebe paket programının KASA
modulünün tüm işlemlerini yapabilme becerisini kazanabileceksiniz.

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

1. KASA modülünün hangi amaçla kullanıldığını araştırınız.

2. KASA modülünde yapabileceğiniz işlemleri araştırınız.

1. KASA
İşletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan

tanıyan bir program modülüdür. Programda kasa kartları tanımlanır, bu kartlarla ilgili
giriş/çıkış işlemlerine ait hareket fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan sonuç raporları
üretilir.

1.1.Kasa Modülüne Giriş

Kasa modülüne girmek için;
ETASQL ana menüden KASA
modülü üzerinde Mouse ile çift
tıklanır.

Programa girildiğinde
aşağıdaki ekran karşınıza gelir. Bu ekran kasa işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümden
kart işlemleri, hareket fişleri, raporlar düzenlenebilmekte ve servis kısmından tanımlamalar
yapılabilmektedir.

ARAŞTIRMA



1.2. Kasa Kartı Açma

Kasa kartı açmak için, Kasa Kartı menüsünden Yeni Kart seçilir.

Öncelikle Kasa Kodu ve Kasa Adı yazılır.



Ek bilgiler sekmesinde ise; Muhasebe Kodu kısmına Tek Düzen Hesap Planında yer
alacak kod numarası verilir. (Örneğin; 100 01) F2- Kayıt tuşuna basılarak kayıt işlemine
devam edilir.

Muhasebe hesap kodu açılma ekranı geldiğinde Kasa Hesabı mutlaka işaretlenmelidir.
F2-Kayıt tuşuna basılarak kart kaydı tamamlanır. edilir.



1.3. Kasa Hareket Fişi Saha Boyu Ayarlama

Kasa Hareket fiş tipinin saha boylarını ayarlamak için; Kasa modülünden Servis, Sabit
Tanımlar, Saha Tanımları seçilir.



Gelen ekrandan fiş tipi seçilir.

Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir, uygun sahalar onaylanır ve F2-Kayıt tuşuyla kayıt
edilir.



1.4. Kasa Hareket Fişi Açma

Sistemde kayıtlı kasa kartlarına ait borç/alacak hareketleri, kasa hareket fişleri
vasıtasıyla işlenir. İşletmenin yapısına uygun olarak Sistem programı üzerinden farklı
isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Devir Fişi, Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi
vb.)

Normalde Fatura, Çek/Senet, Banka modüllerinden entegre olarak kasa hareket fişleri
oluşturulmaktadır. Kasa modülünden işlem yapılması gerektiği durumlarda, Cari ve Muhasebe
modüllerine bağlantı istenen kasa işlemlerinde veya devir tutarlarının girişi vb. özel
durumlarda bu bölüm kullanılmalıdır.

1.4.1. Kasa Tahsil Fişi

Bu işlemi yapmak için; Kasa modülü, Kasa Hareket Fişin’den Yeni Fiş seçilir.



Yeni Fiş seçildikten sonra karşınıza fiş tipleri gelecektir, daha sonra TAHSİL fişi
seçilir.

Kasa Kodu kısmından kod seçilir. Daha sonra İşlem Cinsi bölümünden NAKİT
seçilir, Cari Kodu bölümünden de müşteri kodu seçilir, diğer bilgiler doldurulur.



F2-Kayıt tuşuna basılır. Ekrana CARİ BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR
MUSUNUZ mesajı gelecektir. Evet seçilir.

Evet seçildikten sonra MUHASEBE BAĞLANTISINI YAPMAK İSTİYOR
MUSUNUZ mesajı gelecektir. Evet seçilir.

Evet seçildikten sonra son olarak oluşan Muhasebe Fişi karşınıza gelir ve F2-Kayıt
tuşu ile kayıt edilir.



1.4.2. Kasa Tediye Fişi

Bu işlemi yapmak için; Kasa modülü, Kasa Hareket Fişin’den Yeni Fiş seçilir. Yeni
Fiş seçildikten sonra karşınıza fiş tipleri gelecektir, daha sonra TEDİYE fişi seçilir.

Kasa Kodu kısmından kod seçilir. Daha sonra İşlem Cinsi bölümünden NAKİT
seçilir, Cari Kodu bölümünden de SATICI kodu seçilir, diğer bilgiler doldurulur.



F2-Kayıt tuşuna basılır. Ekrana CARİ BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR
MUSUNUZ mesajı gelecektir. Evet seçilir.

Evet seçildikten sonra MUHASEBE BAĞLANTISINI YAPMAK İSTİYOR
MUSUNUZ mesajı gelecektir. Evet seçilir.



Evet seçildikten sonra son olarak oluşan Muhasebe Fişi karşınıza gelir ve F2-Kayıt
tuşu ile kayıt edilir.

1.5. Kasa Raporlarının Alınması

Kasa hesabına ait raporların alınması Raporlar kısmından yapılmaktadır. Kasa bakiye
listesi almak için Kasa modülünden, Raporlar, Bakiye Listeleri, Kart Bakiye Listesi
bölümüne girilir ve aşağıdaki ekran gelir.



Birinci ve ikinci değer bölümüne kasa hesap kodu yazılıp F2-Görüntüle tuşuna
basıldığında ekrana görüntüyü verir.



İşlem Basamakları Öneriler

 Kasa modülüne girişi
gerçekleştiriniz.

 Paket programda Kasa modülü giriş
esaslarını gözden geçirebilirsiniz.

 Kasa modülüne giriş ve çıkış
uygulamasını yapabilirsiniz.

 Kasa kartı ve kasa hareket fişi
açma, işlemlerini gerçekleştiriniz.

 Kasa kartı ve kasa hareket fişi açma
işlemlerini gözden geçirebilirsiniz.

 Çalıştığınız şirkete ait yeni kasa kartı
tanımlayabilirsiniz.

 Tanımladığınız kasa kartına ait hareket
fişi (tahsil-tediye) oluşturabilirsiniz.

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

 Kasa listesi alma işlemini gözden
geçiriniz.

 Raporlar menüsünü gözden geçiriniz.
 İstediğiniz liste ve raporu ekranda

görüntüleyiniz.

 Kasa kartı ve kasa hareket
fişinde saha tanımlarını
gerçekleştiriniz.

 Saha tanımlarının yapılacağı menüyü
belirleyebilirsiniz.

 Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar
gözden geçirebilirsiniz.

 Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha
tanımlamalarını yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış

1. Kasa kartı açmak için, Kasa Kartı menüsünden Yeni Kart
seçilir.

2. Kasa kartı tanımlanırken muhasebe kodu Anasayfa kısmında
belirtilir.

3. Muhasebe hesap kodu açılma ekranı geldiğinde Kasa Hesabı
mutlaka işaretlenmelidir.

4. Kasa Hareket fiş tipinin saha boylarını ayarlamak için; Kasa
modülünden Servis, Dosya İşlemleri, Saha Tanımları seçilir.

5. Kasaya nakit girişlerinde mahsup fişi kullanılır.

6. Kasaya nakit girişlerinde tahsil fişi kullanılır.

7. Kasadan nakit çıkışlar için tediye fişi kullanılır.

8. Kasa hareket fişinde muhasebe bağlantısı yapılmasa da
muhasebe fişi otomatik düzenlenir.

9. Kasa bakiye listesi kasada ne kadar para mevcudu olduğunu
gösterir.

10. Kasa modülü Cari ve Muhasebe modüllerine entegre olarak
işlem yapar.

DEĞERLENDİRME
►Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
►Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
►Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye

çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



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

MODÜL ADI: Kasa, Banka, ve Çek-Senet
UYGULAMA FAALİYETİ: Kasa Modülü
İşlemlerini Yapabilmek

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NO:

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

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR

1. Kasa kartı açabiliyor musunuz?

2. Kasa kartındaki bilgileri değiştirebiliyor veya kartı iptal
edebiliyor musunuz?

3. Kasa kart listelerini alabiliyor ve yazdırabiliyor musunuz?

4. Kasa hareket fişlerinde saha tanımlamalarını yapabiliyor
musunuz?

5. Kasa hareket fişi seçimini gerçekleştirebiliyor musunuz?

6. Kasa hareket fişlerinden tahsil fişi girişini yapabiliyor
musunuz?

7. Kasa hareket fişlerinden tediye hareket fişi girişini
yapabiliyor musunuz?

8. Kasa hareket fişi listelerini görüntüleyebiliyor musunuz?

9. Kasa modülüne ait raporları edinebiliyor musunuz?

10. Kasa modülünün kullanım amacını kavrayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

UYGULAMALI TEST



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

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

1.Banka modülünün muhasebe açısından önemini ve işlevini araştırınız.

2.Banka modülünde neler yapabileceğinizi liste haline getiriniz.

2. BANKA

İşletmelerin her türlü banka giriş/çıkış işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine
imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda banka kartları tanımlanır, bu kartlarla ilgili
giriş/çıkış işlemlerine ait hareket fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan sonuç raporları
üretilir.

2.1. Banka Modülüne Giriş

ETASQL ana menü ekranından
Banka modülü Mouse ile çift tıklanır ve
aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



2.2. Banka Hesap Kartı Açma

Bu işlemi yapmak için; banka
modülünden Banka Hesap Kartı, Yeni
Kart’a girilir.

Ön sayfada bilgiler doldurulduktan sonra, Ek Bilgiler sekmesi seçilir.



Ek Bilgiler sekmesi seçildikten sonra sağ alt kısımda bulunan Muhasebe Kodu alanına
102 01 yazılıp F2-Kayıt edilir, kayıt esnasında eğer muhasebe hesap planında 102 01 hesabı
yok ise program otomatik açar.



2.3. Banka Hareket Fişi Saha Boylarını Düzenleme

Bu işlemi yapmak için, banka modülüne girip, Servis, Sabit Tanımlar, Saha
Tanımları kısmına girilir.

Gelen ekrandan fiş tipi seçilir.



Daha sonra istenilen alanlar seçilir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.



2.4. Banka Hareket Fişi Açma

2.4.1. Banka Tahsil Fişi (Nakit Yatırılan)

Bu işlemi yapmak için, banka modülüne girilir, Banka Hareket Fişi, Yeni Fiş seçilir.

Gelen ekrandan BANKA TAHSİL FİŞİ (NAKİT YATIRILAN) seçilir.



Hesap Kodu kısmından 102 01 seçilir. İşlem Cinsi’nden 02-NAKİT seçilir, Kart
Tipi’nden 100 01 Merkez Kasa seçilir ve diğer bilgiler doldurulur ve F2 Kayıt tuşuna basılır
ve aşağıdaki ekran karşınıza çıkar.

KASA BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ? mesajı gelecektir bu mesaj
EVET ile geçilir.

Daha sonra MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ? mesajı
gelecektir, bu mesajda EVET ile geçilir.

Evet seçildikten sonra karşınıza bu hareketle ilgili oluşan Muhasebe Fişi gelecektir,
F2-Kayıt tuşuyla kayıt işlemine devam edilerek işleme devam edilir.



2.4.2. Banka Tediye Fişi (Nakit Çekilen)

Bu işlemi yapmak için, banka modülüne girilir, Banka Hareket Fişi, Yeni Fiş seçilir.

Gelen ekrandan BANKA TEDİYE FİŞİ (NAKİT ÇEKİLEN) seçilir.



Hesap Kodu kısmından 102 01 seçilir. İşlem Cinsi’nden 02-NAKİT seçilir, Kart
Tipi’nden 100 01 Merkez Kasa seçilir ve diğer bilgiler doldurulur ve F2 Kayıt tuşuna basılır
ve aşağıdaki ekran karşınıza çıkar.

KASA BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ? mesajı gelecektir bu mesaj
EVET ile geçilir.



Daha sonra MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ? mesajı
gelecektir, bu mesajda EVET ile geçilir.

Evet seçildikten sonra karşınıza bu hareketle ilgili oluşan Muhasebe Fişi gelecektir,
F2-Kayıt tuşuyla kayıt işlemine devam edilerek işleme devam edilir.

2.5. Banka Liste ve Raporları Alma



Banka kart listesini elde etmek için; banka modülünden Raporlar, Bakiye Listeleri,
Kart Bakiye Listesi ekranına gelip birinci değer ve ikinci değer Hesap Kod bölümüne 102
01 yazılır.

F2-Görüntüle tuşuna basılınca sadece 102 01 hesabın Kart Bakiyesini görüntüler.
İstenirse F4-Yazdır ile yazdırılabilir ya da F5-Postala tuşuna basılarak ta karşı tarafa mail
gönderilebilir.





İşlem Basamakları Öneriler

 Banka modülüne girişi
gerçekleştiriniz.

 Paket programda Banka modülü giriş
esaslarını gözden geçirebilirsiniz.

 Banka modülüne giriş ve çıkış
uygulamasını yapabilirsiniz.

 Banka kartı ve Banka hareket
fişi açma, işlemlerini
gerçekleştiriniz.

 Banka kartı ve Banka hareket fişi açma
işlemlerini gözden geçirebilirsiniz.

 Çalıştığınız şirkete ait yeni Banka kartı
tanımlayabilirsiniz.

 Tanımladığınız Banka kartına ait hareket
fişi (tahsil-tediye) oluşturabilirsiniz.

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

 Banka listesi alma işlemini gözden
geçiriniz.

 Raporlar menüsünü gözden geçiriniz.
 İstediğiniz liste ve raporu ekranda

görüntüleyiniz.

 Banka kartı ve Banka hareket
fişinde saha tanımlarını
gerçekleştiriniz.

 Saha tanımlarının yapılacağı menüyü
belirleyebilirsiniz.

 Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar
gözden geçirebilirsiniz.

 Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha
tanımlamalarını yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış

1. Banka kodu tanımlanırken muhasebe kodu ek bilgiler
sekmesinde tanımlanır.

2. Banka saha tanımları, Servis, Sabit Tanımlar, Saha Tanımları
kısmına girilir.

3. Bankaya yatırılan nakit paralar için Banka Tahsil fişi kullanılır.

4. Bankaya yatırılan nakit paralar için Banka Tediye fişi kullanılır.

5. Banka Kasa modülü ile hiçbir işlemde entegre kurmaz.

6. Banka işlemlerinde muhasebe fişleri ancak muhasebe ile
bağlantı kurulursa oluşturulur.

7. Bankadan nakit çekilen paralar için Banka Tediye fişi kullanılır.

8. Banka raporları ekranda görüntülenmek istenirse F4 tuşu
kullanılır.

9. Raporlar kısmında F5 tuşu, listeyi ya da raporu Excel ortamında
alma görevini yerine getirir.

10. Ekranda görüntülenmiş olan banka raporu F5 tuşu ile mail
olarak atılabilir.

DEĞERLENDİRME
►Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
►Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
►Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye

çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



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

MODÜL ADI: Kasa, Banka, ve Çek-Senet
UYGULAMA FAALİYETİ: Banka Modülü
İşlemlerini Yapabilmek

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NO:

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

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR

1. Banka kartı açabiliyor musunuz?

2. Banka kartındaki bilgileri değiştirebiliyor veya kartı iptal
edebiliyor musunuz?

3. Banka kart listelerini alabiliyor ve yazdırabiliyor
musunuz?

4. Banka hareket fişlerinde saha tanımlamalarını yapabiliyor
musunuz?

5. Banka hareket fişi seçimini gerçekleştirebiliyor musunuz?

6. Banka hareket fişlerinden tahsil fişi girişini yapabiliyor
musunuz?

7. Banka hareket fişlerinden tediye hareket fişi girişini
yapabiliyor musunuz?

8. Banka hareket fişi listelerini görüntüleyebiliyor musunuz?

9. Banka modülüne ait raporları edinebiliyor musunuz?

10. Banka modülünün kullanım amacını kavrayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

UYGULAMALI TEST



Bu öğrenme faaliyeti ile; çek-senet modülünün işlemlerini, liste ve raporlar almayı ve
saha tanımları yapmayı öğreneceksiniz.

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

1.Çek-senet modülünün muhasebe açısından önemini ve işlevini araştırınız.

2.Çek-senet modülünde neler yapabileceğinizi liste haline getiriniz.

3. ÇEK-SENET

Çek veya senet işlemlerinin bilgisayarda takip edilebilmesine imkan tanıyan bir
program modülüdür. Normal çek/senet giriş/çıkış işlemleri çek/senet bordroları üzerinden
sisteme kaydedilir, bordrolardaki bilgiler doğrultusunda çek/senet kartları program tarafından
otomatik olarak oluşturulur veya yeniden düzenlenir.

NOT: Kart tanımları bölümünden kaydedilen devir çek veya senetler diğer modüllere
entegre bağlantı yapmaz.

Çek/Senet modülünde Müşteri Çek/Senet ve Firma Çek/Senet olarak ikiye ayrılır.

MÜŞTERİ ÇEK/SENET İŞLEMLERİ: Müşteri veya satıcıdan alınan Çek veya
Senetlerin takibinde kullanılır.

FİRMA ÇEK/SENET İŞLEMLERİ: Kendi firmamızın kesmiş olduğu Çek veya
Senetlerin takibi için kullanılır.

3.1. Çek-Senet Modülüne Giriş

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



ETASQL ana menü
ekranından Çek/Senet modülü
Mouse ile çift tıklanır ve
aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

3.2. Çek-Senet Saha Tanımları



Çek/Senet modülünde ilk yapılması gereken, yine diğer modüllerde olduğu gibi fişlerde
istenilmeyen sahalar varsa kaldırılabilir. Bu işlemi yapmak için Çek/Senet modülünden girip,
Servis, Sabit Tanımlar, Saha Tanımları ekranına girilir ve aşağıdaki ekran gelir.

Hangi Fiş Tipinin sahaları ayarlanacaksa o fiş tipi seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekran
gelecektir. İstenilen alanlar Mouse ile seçilip F2-Kaydet ile kayıt edilir.

3.3. Entegrasyon Yapılması

Gerekli saha tanımları yapıldıktan sonra, Muhasebe Modülü ile entegre çalışılacağı
için gerekli entegrasyon tanımları yapılır. Bu işlemi yapmak için yine Çek/Senet modülünden
Servis, Sabit Tanımlar, Pozisyon Tanımları, Çek Pozisyon Tanımları seçilir ve karşınıza



aşağıdaki ekran gelir. Bu ekran default kebir hesapları ile tanımlı olarak gelmektedir, muavin
olarak çalışılacaksa gerekli düzeltmeler yapılır.

Bu ekrandan Giriş-Çıkış-Çıkış İade-Giriş İade ve Kapama Bordro Fişi işlemlerinde
program muhasebe bağlantısı yaparken hangi hesaplara işlem yapacağını MUHASEBE
KODU kısmına uygun hesaplar yazılır ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.

NOT: Hesap planında olmaya bir alt hesap yazılırsa program muhasebeden otomatik
olarak açmaz, muhasebe modülünden Yeni Hesap olarak tekrar açmak gerekir.

Entegrasyon ayarları yapıldıktan sonra artık Çek/Senet işlemleri yapılabilir.

3.4. Çek İşlemleri

3.4.1. Müşteri Çek Girişi

Herhangi bir müşteriden çek alınıyorsa müşteri çek girişinden yapılır. Bu işlem için
Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir.



Yeni fiş seçildikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Müşteri Çek Giriş fişi seçildikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.



Bu ekrandan Cari Kod kısmına, çeki verenin kodu yazılır (M-001), Pozisyon Kodu
otomatik PORTFÖY olarak gelir. (Alınan çeklerin pozisyonu PORTFÖY olur.)

Kalem bölümündeki Portföy No kayıttan sonra otomatik geleceğinden dolayı boş
geçilir. Diğer çek bilgileri doldurulduktan sonra F2-Kayıt ile kayıt edilir.

3.4.2. Müşteri Çek Çıkışı

Müşteriden alınmış ve portföyde bulunan çek/senetlerin çıkışı yapılır. Çıkış işlemi kart
tiplerine göre değişebilir

Satıcıya çek çıkışı için kart tipi olarak “1-Cari” seçilir ve bir satıcı kodu belirtilir,
pozisyon kodu olarak da genellikle “CİRO” kullanılır.

Bankaya çek çıkışı için kart tipi olarak “2-Banka” seçilir ve bir banka kodu belirtilir,
pozisyon kodu olarak da genellikle “CİRO-B” ve “CİRO-BT” kullanılır.

Müşteri çeki çıkışı yapmak için; Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir, daha sonra
Müşteri Çek Çıkış fişi seçilir, karşınıza aşağıdaki ekran gelir.



Kart tipi kısmı 1-Cari olmalıdır. Cari Kodu kısmına ise çek hangi firmaya çıkılıyorsa
o firmanın kodu yazılır. Pozisyon Kodu otomatik olarak Ciro gelir. Kalem kısmındaki
Portföy No seçilince portföyünüzde bulunan çekler gelecektir.

Çıkılacak çek bulunup Kayıt Seçim butonuna basılıp fiş ekranına çağrılır ve
F2=>Kayıt edilir.



3.4.3. Müşteri Çek Diğer

Müşteri çek/senetlerinin takip işlemlerinin kapatılması için kullanılır.

1-Cari kart tipi, bir cariye ait çek/senet virmanı için kullanılabilir, pozisyon kodu
olarak da “VİRMAN” kullanılır. Bir bordronun virman işlemi olarak kabul edilmesi için
Bağlantılar sekmesinde yer alan Kaynak Virman Kart Kodunun belirtilmiş olması
gerekir.

2-Banka” kart tipi, çek/senetlerin bankadan tahsil edildiği durumlarda kullanılabilir,
pozisyon kodu olarak da “TAHSİL-B” kullanılır.

3-Kasa” kart tipi, çek/senetlerin nakit olarak kasadan tahsil edildiği durumlarda
kullanılabilir, pozisyon kodu olarak da “TAHSİL-K” kullanılır.

4-Diğer” kart tipi, kasa veya banka modülü olmadığı durumlarda da tahsilat takibi
yapabilmektedir.

Örneğin; Portföyde bulunan 2000 Ytl tutarındaki çekin tahsili işlemini yapmak için
Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir. Gelen ekrandan MÜŞTERİ ÇEK DİĞER fiş tipi
seçilir.

Müşteri Çek Diğer seçildikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelir. Daha sonra Kart
Tipi bölümünden 3-Kasa seçilir.



Kart Tipi Kasa seçildikten sonra Kasa Kodu bölümünden Kasa Kartı (100 01) seçilir.

Pozisyon Kodu kısmından “TAHSİL” seçilir. Son olarak kalem bölümündeki Portföy
No kısmından tahsil edilecek çek çağrılır ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.

3.4.4. Firma Çek Çıkışı

Düzenlenen firma çek/senetlerinin çıkışı yapılır. Çıkış işlemi kart tiplerine göre
değişebilir. Satıcıya çek çıkışı için Kart Tipi olarak “1-Cari” seçilir ve bir satıcı kodu
belirtilir, pozisyon kodu olarak da genellikle “TANZİM” kullanılır.

Firma çek çıkış işlemini yapmak için Çek/Senet Hareketi bölümünden Yeni Fiş seçilir,
gelen ekrandan Firma Çek Çıkışı seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekranı gelir.



Bu ekrandan Kart Tipi 1-Cari seçilir, Cari Kodu kısmına da hangi firmaya çıkış
yapılıyorsa o firma çağrılır. Kalemler bölümündeki kısma ise çıkılacak çek bilgileri
doldurulur. F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.

3.5. Çek/Senet Raporlar

Yapılan işlemler sonucunda muhtelif dökümler alınır. Bu işlem için; Çek/Senet
Raporlardan, Kart Listeleri, Müşteri Çek Kart Listesi seçilir. Karşınıza aşağıdaki ekran
gelecektir.



Uygun tarihler yazılır ve Son Pozisyonlar bölümünden Pozisyonu “TAHSİL” seçilir.
Daha sonra F2-Görüntüle butonuna basılarak liste alınır. E-Posta olarak gönderim yapılabilir
veya F5-Excel tuşuyla liste Excel’e atılır. (Pozisyon haricinde bir çok kıstas belirlenerek rapor
alınabilir.)



İşlem Basamakları Öneriler

 Çek/Senet modülüne giriş-çıkış
işlemlerini gerçekleştiriniz.

 Çek/Senet modülünü giriş işlemini
uygulayabilirsiniz.

 Çek/Senet modülünden çıkış işlemini
uygulayabilirsiniz.

 İlgili konuyu gözden geçirebilirsiniz.

 Çek/Senet entegrasyon
tanımlarını yapınız.

 Çek/Senet entegrasyonu konusunu tekrar
edebilirsiniz.

 Kendiniz Çek/Senet entegrasyon işlemini
uygulayabilirsiniz.

 Çek/Senet saha tanımlarını
yapınız.

 Saha tanımlarını konusunu gözden
geçirebilirsiniz.

 Saha tanımlarını kendiniz
uygulayabilirsiniz.

 Çek/Senet işlemlerini yapınız.

 Müşteri çek girişi konusunu gözden
geçirebilirsiniz.

 Müşteri çek çıkışı konusunu tekrar
edebilirsiniz.

 Müşteri diğer çek konusunu gözden
geçirebilirsiniz.

 Firma çek çıkışını gözden geçirebilirsiniz.
 Konuya ilişkin uygulama yapabilirsiniz.

 Çek/Senet raporlarını alma
işlemlerini gerçekleştiriniz.

 Raporlar konusunu gözden
geçirebilirsiniz.

 Kendiniz istediğiniz raporu alarak
uygulama yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış

1. Çek/Senet modülünde Müşteri Çek/Senet ve Firma Çek/Senet
olarak ikiye ayrılır.

2. Müşteri Çek/Seneti, müşteri veya satıcıdan alınan Çek veya
Senetlerin takibinde kullanılır.

3. Firma Çek/Seneti kendi firmamızın kesmiş olduğu Çek veya
Senetlerin takibi için kullanılır.

4. Stok modülü ile entegrasyon için Çek/Senet modülünden
Servis, Sabit Tanımlar, Pozisyon Tanımları, Çek Pozisyon
Tanımları seçilir.

5. Verilen çeklerin pozisyonu PORTFÖY olur.

6. Satıcıya çek çıkışı için kart tipi olarak “1-Cari” seçilir ve bir
satıcı kodu belirtilir, pozisyon kodu olarak da genellikle
“CİRO” kullanılır.

7. Firma çek çıkışlarının pozisyon kodu TANZİM olur.

8. Müşteri çek girişi, müşteri çek/senetlerinin takip işlemlerinin
kapatılması için kullanılır.

9. Kasa” kart tipi, çek/senetlerin nakit olarak kasadan tahsil
edildiği durumlarda kullanılabilir, pozisyon kodu olarak da
“TAHSİL-K” kullanılır.

10. Müşteri çeki çıkışı yapmak için; Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş
seçilir, daha sonra Müşteri Çek Çıkış fişi seçilir

DEĞERLENDİRME
►Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
►Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
►Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye

çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



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

MODÜL ADI: Kasa, Banka ve Çek/Senet
UYGULAMA FAALİYETİ: Çek/Senet
Modülü İşlemlerini Yapmak

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:

SINIF VE NO:

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

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR

1) Çek/Senet modülüne giriş-çıkış işlemlerini yapabiliyor
musunuz?

2) Çek/Senet modülünde entegrasyon işlemlerini yapabiliyor
musunuz?

3) Çek/Senet saha tanımlarını gerçekleştirebiliyor musunuz?

4) Müşteri çek girişi yapabiliyor musunuz?

5) Müşteri çek çıkışı yapabiliyor musunuz?

6) Müşteri diğer çek işlemini yapabiliyor musunuz?

7) Firma çek çıkışını yapabiliyor musunuz?

8) Çek/Senet kartı tanımlayabiliyor musunuz?

9) Çek/Senet raporlarını görüntüleyebiliyor musunuz?

10) Çek/Senet raporlarını yazdırabiliyor, mail olarak atabiliyor
musunuz?

DEĞERLENDİRME

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

UYGULAMALI TEST



YETERLİK ÖLÇME

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR

Kasa Modülü ile ilgili olarak;
A) Kasa Kartı tanımlayabiliyor musunuz?

B) Kasa tahsil fişi düzenleyebiliyor musunuz?

C) Kasa tediye fişi düzenleyebiliyor musunuz?

D) Kasa raporlarını alabiliyor musunuz?

Banka Modülü ile ilgili olarak;

A) Banka Kartı açabiliyor musunuz?

B) Banka hareket fişlerini düzenleyebiliyor musunuz?

C) Banka saha tanımlarını yapıp ve raporlarını alabiliyor
musunuz?

Çek/Senet Modülü ile ilgili olarak;
A) Çek/Senet kartı tanımlayabiliyor musunuz?

B) Çek/Senet işlemlerini yapabiliyor musunuz?

C) Çek/Senet listelerini ve raporlarını alabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

PERFORMANS TESTİ



ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN
CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D

2- Y

3- D

4- Y

5- Y

6- D

7- D

8- Y

9- D

10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN
CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D

2- D

3- D

4- Y

5- Y

6- D

7- D

8- Y

9- D

10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN
CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D

2- D

3- D

4- Y

5- Y

6- D

7- D

8- Y

9- D

10- D

CEVAP ANAHTARLARI
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