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Genel Amaç
Gerekli çalışma ortamı sağlandığında yazar kasanın elektrik
elektronik, mekanik her türlü arızasını bulup onarımını hatasız
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Kâğıt hareket sistemindeki arızalı merdaneleri ve dişlileri
yenileri ile hatasız değiştirebileceksiniz.
2. Arızalı bıçak ünitesini yenisi ile değiştirebileceksiniz.
Ortam: Büro makineleri atölyesi, işletme
Donanım: Yazar kasa, yazar kasa yedek parçaları, sökme
takma aparatı, ölçü aletleri, malzeme kataloğu
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yazar kasa esas olarak bir mikrobilgisayar sistemidir. Bir bilgisayarda mevcut olan
mikro işlemci, giriş-çıkış birimleri ve hafıza üniteleri, aynı şekilde yazar kasada da bulunur.
İlk bilgisayarın oda büyüklüğünde kaba bir makine olduğunu hemen herkes bilir.
Yazar kasalar da tıpkı bilgisayar gibi icat edildikleri zamandan günümüze kadar çok yol kat
etti.
Yazar Kasa Yazma Tekniği modülü ile yazar kasaların mekaniğini yakından tanıyacak
ve bu cihazların yazıcı ünitesinin çalışmasını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kâğıt hareket sistemindeki arızalı merdaneleri ve dişlileri
tespit edip yenileri ile değiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir satıra yazılabilecek karakter sayısını not ediniz.



Bir karakterin kaç satır ve sütundan oluşturulduğunu sayınız.



Fişte koyu yazı tipinde karakterler varsa bunların ölçüsünü normal karakterlerle
karşılaştırınız.



Yazının nasıl oluşturulduğu hakkında görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YAZMA
1.1. Önemi
Yazar kasanın ana görevi, iş yerinde yapılan satışların kaydedilmesidir. Gün içerisinde
yapılan satışlar için fişe gerekli bilgilerin yazılması işlemi, yazıcı ünitesiyle sağlanır.
Bu satışlar aynı zamanda günlük hafızaya (RAM belleğe) kaydedilir. Gün sonunda Z
raporu alınarak gün boyu yapılan satışların raporu yazdırılır. Z raporu alındığı zaman satış
bilgileri günlük hafızadan (RAM), mali hafızaya(EPROM) aktarılır. Böylece yapılan satışlar
kayıt altına alınmış olur. Z raporu alındığı zaman RAM bellekteki bilgiler silinir.

Resim 1.1: Yazıcı
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Yazıcı ünitesi, mali hafıza dışında satışların belgelenmesini sağlayan bölümdür.
Cihaza iş yeri ve iş yerindeki ürünlerle ilgili bilgi girilmesi (programlanması) sırasında
yazıcı ünitesi, yapılan işlemi gösteren bir rapor hazırlar. Girilen bilgilerin doğruluk kontrolü
bu rapora bakılarak yapılabilir.
Cihazın güvenli bir şekilde programlanması yazıcı ünitesi sayesinde olur.

1.2. Matris Ölçüleri ve Genel Özellikleri
Yazıcı ünitesinde karakterler nokta matris (dot matris) düzeninde oluşturulur. En sık
kullanılan şekli ise her karakterin 5x7 nokta matris düzeninde oluşturulanıdır. 5x7 matris, bir
karakterin 5 sütun ve 7 satırdan oluşan noktalar kümesi ile gösterilişini temsil etmektedir.
5 ve 7 rakamları tek sayı oldukları için karakterlerin gösterimi için uygundur. Dikkat
edilecek olursa 8 ve K karakterleri için 4. satır simetri çizgisidir. Aynı şekilde M harfi için 3.
sütun simetri çizgisidir.

Şekil 1.1: 5x7 matris düzeninde karakterler

1.3. Boyutlar
Yazar kasa fişlerinde iş yerinin ismi, toplam ve KDV gibi bilgiler koyu yazı tipiyle
yazılmak istenebilir. Koyu yazı tipinde yazılan karakterlerin boyu değişmez, genişliği iki
katına çıkar. Yazar kasa fişleri incelenecek olursa koyu yazı tipiyle yazılmış bir karakterin
normal yazı tipiyle yazılan iki karakter kadar yer kapladığı görülebilir.
Bir satıra tipik olarak 24 normal karakter yazılır. Karakterin dar veya geniş olması
önemli değildir. “ I ” harfi için de “ O ” gibi 5x7 matrislik yer ayrıldığı için bir satıra en çok
24 “ I ” harfi yazılabilir. Buna göre bir satıra koyu yazı tipinde en çok 12 karakter yazılabilir.

1.4. Çalışma Şekli
Bir yazar kasa yazıcı ünitesi temelde aşağıdaki kısımlardan oluşur:







DC motor (1)
Yazıcı kafa ve pinler (2)
Yazıcı kafa hareket mekanizması (3)
Kâğıt besleme(satır atlatma) mekanizması (4)
Mürekkepli şerit sarma mekanizması (5)
Algılayıcılar (sensörler) (6)
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Resim 1.2:Yazıcı ünitesi

Bir yazıcı kafasında genellikle 8 adet pin bulunur. Bir satıra 24 karakter yazdırıldığı
düşünülürse her pinin 3 karakteri yazmakla görevli olduğu kolayca anlaşılabilir.
Örnek olarak 1 numaralı pinin 7x5 matris ölçüsüyle karakterleri oluşturmasını
inceleyelim. 1 numaralı pin 1. , 2. ve 3. karakterleri yazmakla görevlidir.
1. Adım: Birinci karakterin ilk matris satırını yazar.
2. Adım: İkinci karakterin ilk matris satırını yazar.
3. Adım: Üçüncü karakterin ilk matris satırını yazar.
Bu işlem tamamlandıktan sonra yazıcı kafa satır başına döner. Yazıcı kafa satır başına
dönerken aynı zamanda kâğıt bir satır ilerletilir ve mürekkepli şerit döndürülür. Yazıcı
kafanın satır başına dönmesi, kâğıt ve mürekkepli şeridin ilerletilmesi yazıcı mekanik
sistemiyle otomatik olarak gerçekleşir.
4. Adım: Birinci karakterin 2. matris satırını yazar. Yazım işlemi bu şekilde 7 matris
satırı tamamlanıncaya kadar sürer.
Böylece 3 karakter oluşturulmuş olur. Birinci pin ilk üç karakteri yazarken diğer pinler
de yazmakla görevli oldukları karakterleri yazar.

1.5. Yazma Olayının Mekaniği
Yazar kasa yazıcı mekaniği gerçek bir tasarım harikasıdır. Bu konunun en ilgi çekici
tarafı tüm sistemin hareketinin tek bir motor aracılığıyla sağlanmasıdır.
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1.5.1. Yazıcı Kafa Hareket Mekanizması

Şekil 1.2: Yazıcı kafa

Şekil 1.2’de görüldüğü gibi kafa ünitesi iki adet mile (kafa kılavuz mili) bağlı olarak
ileri geri hareket edebilmektedir. Kafa ünitesinin bu düzlemsel hareketi motor aracılığıyla
sağlanır.
Resim 1.3’e bakıldığında motora bağlı ve üzerinde kanal bulunan beyaz renkli bir kam
görülür. Kafaya bağlı metal bir parça, kam üzerindeki kanal içerisine yerleştirilmiştir. Kamın
kanal yapısına dikkat edilecek olursa ok ile gösterilen noktaya kadar kafayı sağa itecek
şekilde tasarlandığı görülebilir.

Resim 1.3: Tetikleme kamı

Motor dönmeye başlayınca kafa sağa doğru hareket eder ve bu hareket esnasında
pinler yazma görevlerini yerine getirir. Kafaya bağlı metal parça, kanalın ok ile gösterilen
noktasına geldiğinde satır bitmiş olur. Yazma işlemi durur. Bundan sonra satır başına
dönmek gerekir. Kanalın ok ile gösterilen noktadan sonraki kısmı kafa ünitesini sola
götürecek şekilde tasarlanmıştır. Yay yardımıyla kafa ünitesi hemen satır başına döner.
Yazma işlemi tekrar başlar.
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1.5.2. Kâğıt Besleme Mekanizması
Yazıcı ünitesinde kâğıdın ilerletilmesi işlemi, kâğıdın aralarına sıkıştırıldığı iki
merdanenin döndürülmesiyle sağlanır.
Bu mekanizmada yazıcı kafa satır sonuna doğru ilerlerken kâğıt besleme dişlisi, kâğıt
besleme sürücü dişlisine temas etmemektedir. Bu yüzden kâğıt hareket etmez. Kafa
ünitesinin satır başına dönmesi sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleşir:





Serbest bırakma levyesi devreden çıkar. Böylece kâğıt besleme sürücü dişlisi,
kâğıt besleme dişlisine tutunur.
Kâğıt besleme levyesi kâğıt sürücü dişlisini bir adım döndürür.
Sürücü dişli, kâğıt besleme dişlisini, o da kâğıt besleme silindirini döndürür.
Böylece kâğıt bir matris satırı ilerlemiş olur.

Yazdırma olayının olmadığı sadece kâğıdın ilerletilmesi gereken durumlarda hızlı
kâğıt ilerletme bobini tetiklenerek kâğıdın daha hızlı ilerletilmesi sağlanabilir.

Şekil 1.3: Kâğıt besleme mekanizması
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1.5.3. Mürekkepli Şerit Sarma Mekanizması
Mürekkepli şerit ünitesi plastik kılıf içerisinde mürekkepli sünger, şerit ve şeridin
etrafına sarıldığı dişliden oluşur. Şeridin devamlı mürekkepli kalması için yazım sırasında
sürekli döndürülerek süngere temas etmesi sağlanır.

Şekil 1.4: Mürekkepli şerit sarma mekanizması

Resim 1.4: Mürekkepli şerit sürücü dişlileri

Şekil 1.4 ve Resim 1.4’te mürekkepli şerit sarma mekanizması ayrıntılı olarak
görülmektedir. Hareketin kaynağı diğer mekanizmalarda olduğu gibi motordur. Şerit sürücü
dişlisi, kâğıt sürücü kamın hemen yanında yer alır ve motordan aldığı dönme hareketini diğer
dişlilere aktarır. Resim 1.4’te mavi renkte görülen sürücü şaftı, mürekkepli şerit kartuşundaki
dişliyi çevirir. Dişlinin etrafına sarılı olan mürekkepli şerit bu şekilde devamlı olarak
döndürülür.
Bu mekanizmada bir arıza oluşması durumunda mürekkepli şerit kuruyacağı için
kullanıcı kişi kartuşun bittiğini düşünecektir. Sık kartuş bitmesi gibi şikâyetlerde şerit sarma
mekanizmasının çalışması kontrol edilmelidir.

1.6. Hareket Dizisi
Yazma olayı yazıcı kafasındaki pinlerin mürekkepli şeride vurarak şeridin arkasındaki
kâğıt üzerinde nokta şeklinde iz çıkarması esasına dayanır. Belli kurallara göre dizilen
noktalar kümesi de karakterleri oluşturur.

Resim 1.5: Pinler ve bobinleri
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Şekil 1.5: Pin hareket mekanizması

Pinlerin seri bir şekilde şeride vurması için manyetizmadan faydalanılır. Resim 1,5’te
görüldüğü gibi yazıcı kafa ünitesinde her pin için bir bobin bulunmaktadır. Hangi pin
kullanılacaksa o pine ait bobine kısa bir süreliğine enerji verilir. Bobinin ortasında bulunan
demir nüve mıknatıslanarak bağlı bulunduğu yazma kolunu (pini) iter. Mürekkep şeride
vuran pin, yay vasıtasıyla eski konumuna geri döner.

1.7. Yazma Olayının Elektroniği
Yazıcı sisteminde iki adet algılayıcı mekanizması vardır. Bunlar T (Timingzamanlama) dedektör mekanizması ve R (Reset-sıfırlama, yeniden kurma) dedektör
mekanizmasıdır.
T dedektör mekanizmasının görevi, yazma işi için gerekli olan zamanlama
sinyallerinin elde edilmesidir.

Şekil 1.6: T dedektör mekanizması
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Motor döndükçe dedektör levhası da döner. Foto algılayıcı sabit olduğu için dedektör
levhasındaki boşlukları algılar ve zamanlama sinyalleri oluşturur. Bu sinyaller işlemci
tarafından algılanır ve pinlere yazdırma bilgisi bu sinyaller göz önüne alınarak gönderilir.
Bir matris satırı yazdırıldıktan sonra kafa ünitesinin otomatik olarak satır başına
döneceğini biliyoruz. Kafa ünitesi satır başına dönerken yazma olayı durur. R dedektör
mekanizmasının görevi kafa ünitesinin satır başında ve yazmaya hazır olduğunu mikro
işlemciye bildirecek olan reset sinyalini oluşturmaktır.
Bu mekanizma modeller arasında değişiklik göstermektedir. Bazı eski tip yazıcılarda
reed röle ve bir ucu çentikli, silindir şeklinde mıknatıs kullanılır. Resim 1.6’da ok ile
gösterilen çentik, tam yazıcı kafa satır başına geldiğinde reed röle hizasına gelir ve reed röle
açılır.

Resim 1.6: Reed röleli satır başı sensörü

Diğer bazı yazıcılarda ise şekil 1.7’de görüldüğü gibi tutma-tetikleme çatalına açılan
çentik, yazıcı kafa satır başındayken foto algılayıcı hizasına gelir. Her iki mekanizmada da
reset algılayıcısı mikro işlemciye, yazıcı kafanın satır başında olduğunu belirten bir sinyal
göndermiş olur.

Şekil 1.7: Foto algılayıcılı satır başı sensörü

Şekil 1.8 ve Resim 1.7’de yazıcı ünitesinin yazıcı sürücü devresiyle olan terminal
bağlantıları görülmektedir.
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Şekil 1.8: Terminal bağlantıları

Resim 1.7: Terminal bağlantıları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA 1
Arızalı merdaneleri değiştiriniz.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Cihazın enerjisinin kesilmiş olduğundan
emin olunuz.
 Çalışma alanını temizleyerek hazır hâle
getiriniz.
 Değişik ölçülerde el ve güç aletleri temin
Makinenin enerjisini kesiniz.
ediniz.
Yazıcı kapağını ve gerekiyorsa koruyucu
 Söktüğünüz parçaları koymak için küçük
kapakları çıkartınız.
bir kap hazırlayınız.
Mürekkepli şeridi kaldırarak çıkarınız.
 Çalışma sırasında parçaları zorlayarak
Kâğıt ilerletme merdanelerini sökünüz.
çıkarmamaya özen gösteriniz.
Yeni merdaneleri takınız.
 Çalışırken diğer mekanizmalara zarar
Makineye enerji veriniz ve cihazın
vermemeye özen gösteriniz.
çalışmasını test ediniz.
 Katalog kullanmaya özen gösteriniz
Kapakları yerlerine takınız.
 Katalog mevcut değilse söktüğünüz
parçaların yerini unutmayınız.
 Vidalar için uygun olmayan ve ucu
bozulmuş tornavidalar kullanmamaya
dikkat ediniz.
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UYGULAMA 2
Arızalı dişlileri tespit edip değişimini yapınız.

İşlem Basamakları





Öneriler

Makinenin enerjisini kesiniz.
Koruyucu kapakları çıkartınız.
Mürekkepli şeridi kaldırarak çıkarınız.
Şerit ilerletme mekanizmasındaki arızalı dişliyi tespit
ediniz.

 Arızalı dişliyi ve gerekiyorsa temas hâlindeki diğer
dişlileri sökünüz.
 Yeni dişliyi yerine takınız.
 Söktüğünüz diğer parçaları yerlerine monte ediniz.
 Makineye enerji veriniz ve yeni dişlinin çalışmasını
test ediniz.
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 Cihazın enerjisinin kesilmiş
olduğundan emin olunuz.
 Çalışma alanını
temizleyerek hazır hâle
getiriniz.
 Değişik ölçülerde el ve güç
aletleri temin ediniz.
 Söktüğünüz parçaları
koymak için küçük bir kap
hazırlayınız.
 Çalışma sırasında parçaları
zorlayarak çıkarmamaya
özen gösteriniz.
 Çalışırken diğer
mekanizmalara zarar
vermemeye özen gösteriniz.
 Katalog kullanmaya özen
gösteriniz.
 Katalog mevcut değilse
söktüğünüz parçaların yerini
unutmayınız.
 Vidalar için uygun olmayan
ve ucu bozulmuş
tornavidalar kullanmamaya
dikkat ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.

Gerekli el ve güç aletlerini temin edebildiniz mi?
Çalışma alanını hazırlayabildiniz mi?
Cihazın enerjisini kestiniz mi?
Yazıcı kapağını ve gerekiyorsa koruyucu kapakları sökebildiniz
mi?
5. Arızalı elemanı tespit edebildiniz mi?
6. Arızalı elemanı sökebildiniz mi?
7. Yeni elemanı yerine takabildiniz mi?
8. Cihaza enerji uygulayıp çalışmasını test ettiniz mi?
9. Koruyucu kapakları yerine takabildiniz mi?
10.Çalışmanızı uygun sürede tamamlayabildiniz mi?
11.Uygun el ve güç aletlerini seçebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yazıcı ünitesinin birimlerinden değildir?
A) Yazıcı kafa ve pinler
B) Kâğıt besleme mekanizması
C) Mürekkep püskürtme mekanizması
D) Algılayıcılar

2.

5x10 matris ölçüsüyle yazan bir yazıcıda kafa ünitesinin, “YASİN ASMA”
yazabilmek için satır sonuna kadar kaç kez gitmesi gerekir?
A) 10
B) 5
C) 50
D) 15

3.

Yazıcı ünitesinde pinlerin hareketi için zamanlama sinyali oluşturan algılayıcı
hangisidir?
A) R algılayıcı ünitesi
B) Clock algılayıcı r ünitesi
C) S algılayıcı ünitesi
D) T algılayıcı ünitesi

4.

Yazıcı ünitesinde satır başı algılayıcısına ne ad verilir?
A) R algılayıcı ünitesi
B) S algılayıcı ünitesi
C) T algılayıcı ünitesi
D) SAT algılayıcı ünitesi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.
6.
7.
8.
9.

( ) Yazar kasada satış bilgilerini, yazıcı ünitesi ve mali hafıza kaydeder.
( ) Yazıcıda biri yazıcı kafayı ilerletmek için diğeri ise satır atlamak için kullanılan
toplam iki adet motor bulunur.
( ) Gün içerisinde yapılan satışlar, mali hafızaya aktarılana kadar geçici olarak RAM
belleğe yazılır.
( ) T algılayıcı mekanizması reed röle ile oluşturulur.
( ) Mürekkepli şeridin devamlı olarak döndürülmesinin nedeni, şeridin mürekkebinin
kurumasını ve pinlerin her zaman aynı noktaya vurarak şeride zarar vermesini
önlemektir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kâğıt hareket sistemindeki arızalı bıçak ünitesini yenisi ile
değiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Yazar kasa teknik servisinde bir yazar kasayı inceleyerek görev bakımından parçaları
gruplamaya çalışınız. Her parçanın görevini not ediniz.

2. PARÇA VE GÖREVİ
2.1. Ana Bölümler
Yazar kasa kendisini oluşturan bölümler açısından bir mikrobilgisayar sistemi olarak
nitelendirilebilir. Yazar kasa da tıpkı bilgisayar gibi mikro işlemci, giriş-çıkış birimi ve
hafıza ünitelerinden meydana gelmektedir.
Anakart üzerinde bulunan mikro işlemci aritmetik, lojik, karar verme işlemlerini
yapar. Klavye ve barkod okuyucu gibi giriş birimleri mikro işlemciye bilgi girilmesini
sağlar. Yazıcı ve göstergeler gibi çıkış birimleri ise işlem sonuçlarını dış dünyaya aktarır.
Mali hafıza, günlük hafıza gibi RAM, EPROM entegreleri de daha sonra işlem yapılmak
üzere bilgi depolayan belleklerdir.
Standart bir yazar kasayı oluşturan ana parçalar şunlardır:






Anakart
Yazıcı
Klavye
Göstergeler
Çekmece
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Şekil 2.1: Yazar kasanın bölümleri

2.2. Elektronik Birimler
Yazar kasa elektronik birimler bakımından çok zengin bir makinedir. Modellerin
çoğunda elektronik birimler anakart üzerinde toplanmıştır. Bazı modellerde ise her ünitenin
elektronik devresi kendisine yakın bir kart üzerinde bulunur.
Yazar kasada bulunan elektronik birimlerden bazıları şunlardır:










Merkezi işlem birimi
Adres ayırıcı
Saat tüm devresi
Güç kaynağı devreleri
Çekmece sürücü devresi
Buzzer devresi
Güç gösterim devreleri
Klavye tarayıcı devresi
Gösterge sürücü devresi

2.3. Müşteri Yazıcısı
Yapılan satışları gösteren fiş müşteriye verilirken fişin bir kopyasının işletme adına
saklanması zorunludur. Günümüzde yazar kasaların birçoğu tek yazıcı kullanmaktadır. Bu
yazıcılar iki katlı kâğıt kullanır. Müşteriye verilmesi gereken kâğıdın arkasında karbonlu
başka bir kâğıt daha bulunur. Böylece fişe yazılması gereken bilgiler iki kâğıda birden
yazılmış olur. Bu yazıcılarda tek bir yazıcı kafa ünitesi vardır.
Şu anda pek kullanılmayan diğer bir yazıcı türünde ise müşteri fişi için ayrı bir yazıcı
kafa ünitesi mevcuttur. Yazıcı kafalar aynı anda iki farklı ruloya aynı bilgileri işler. Bu
yazıcılarda kafa üniteleri tipik olarak sekizer pine sahiptir. Her kafa ünitesi bir satıra 16
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karakter yazabilir. Buradan her bir pinin iki karakter yazmakla görevli olduğu kolayca
anlaşılabilir. Bu yazıcılarda tek katlı iki kâğıt rulo kullanılır.

Resim 2.1: Müşteri yazıcılı yazar kasa

2.4. Klavye ve Gösterge
2.4.1. Klavye
Klavye yazar kasanın en önemli giriş birimidir. Cihazla ilgili her türlü satış,
programlama, test işlemi klavyeden bilgi girişi yapılarak gerçekleştirilir.
Klavyede bir tuşa basıldığı zaman hangi tuşa basıldığını anlamak için matris sistemi
kullanılır. Şekil 2.2’de klavye tuşlarının altında birkaç tabaka olduğu görülmektedir.
Bunlardan en altta bulunan tabaka plastik destek tabakasıdır.
Onun bir üstünde sütun iletkenleri, 4 tabaka üstünde ise satır iletkenleri bulunur.
Aradaki tabakalar ise iletken karbon tabaka ve istenmeyen iletken birleşmelerini
önlemek için kullanılan, sadece tuş hizasında açıklık bulunan delikli plakadır.
Bu şekilde hangi tuşa basılmış ise onun satır ve sütun iletkenleri karbon tabaka
üzerinden kısa devre olur. Bu bilgi klavye sürücü devresiyle işlemciye iletilir. Böylece hangi
tuşun basıldığı anlaşılır.
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Şekil 2.2: Klavye ünitesi

2.4.2. Gösterge
Gösterge; yapılan girişlerin, işlemlerin, hataların, sonuçların anında görüntülenmesini
sağlayan bir çıkış birimidir. 7 parçalı gösterge (7 segment display) tüpü en sık karşılaşılan
gösterge olmasına rağmen yerini LCD göstergeler almaya başlamıştır. Satır ve karakter
(digit) sayısı da aynı şekilde değişkendir. Göstergenin ilk birkaç hanesi;







Kontrol kilidi pozisyonu,
Hata mesajları,
PLU numarası,
Kısım numarası,
Program mesajları,
Tekrar sayısı gibi bilgilerin görüntülenmesi için ayrılmıştır.
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Geri kalan hanelerde ise;





Birim fiyat,
Ara toplam,
Toplam ödenecek miktar,
Kasiyer kodu gibi bilgiler görüntülenir.

Bazı modellerde işlem yapılmadığı durumlarda göstergede saat ve tarih bilgilerinin
görüntülenmesi sağlanabilir.

Şekil 2.3: Operatör ve müşteri göstergesi

2.5. Anakart
Anakart ya da orijinal ismi ile MAIN BOARD cihazın merkezi işlerinin ve idaresinin
yapıldığı yerdir. Anakartı büyük bir şirketin organizasyon yapısındaki üst kademe yönetim
birimine benzetebiliriz.
Cihazın idaresinden sorumlu olan merkezî işlem ünitesi (Central Processing UnitCPU) entegresi anakart üzerinde yer almaktadır. Cihaz ilk açıldığında CPU sistemin tüm
birimlerini kontrol eder ve ona göre işlemlerini sürdürür.
Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin alınıp kodlanması, ekrana yansıtılması, hafızaya
alınması, fiş kesilmesi, bilgilerin korunması, saat, tarih gibi tüm işlemler bu kart üzerindeki
entegre devreler tarafından yapılmaktadır.






Klavye kontrol entegresi
Gösterge kontrol entegresi
Yazıcı sürücü devresi
Hafıza entegreleri
Saat & takvim entegresi anakart üzerinde yer alan bölümlerdir.
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Resim 2.2: Anakart

2.6. Müşteri Göstergesi
Yazar kasalarda iki adet gösterge bulunmaktadır. Bunlardan yazar kasayı kullanan
kişinin rahatça görebileceği şekilde ön tarafta bulunan kullanıcı göstergesidir. Müşterinin
yapılan işlemleri görebileceği şekilde cihazın arkasına yerleştirilmiş olan ise müşteri
göstergesidir.
Müşteri göstergesi bazı modellerde kullanıcı göstergesinin hemen arkasında sabittir.
Bu cihazlarda müşteri göstergesi, kullanıcı göstergesine tüm pinleri ile paralel bağlanmıştır.
Müşteri göstergesindeki dijit sayısı, kullanıcı göstergesinin dijit sayısına eşittir. Kullanıcı
göstergesinde görülen tüm bilgiler müşteri göstergesinde de görülür.
Bazı modellerde ise müşteri göstergesi dönebilecek şekilde yazar kasadan yüksektedir
(pop-up tip). Bu modellerde müşteri göstergesindeki dijit sayısı, kullanıcı göstergesindeki
dijit sayısından daha az olabilir. Bu modellerde kullanıcıyı yönlendiren (soldaki birkaç dijit)
dijitler eksiktir.

24

2.7. Klavye Tuşları ve Anahtarlar
2.7.1. Klavye Tuşları

Şekil 2.4: Klavye tuşları

Satış için fiyatları ve miktarları programlama için bilgi girişinde kullanılır.
Satış değerlerini ilgili kısma kaydetmek için kullanılır. Kısımlar için
önceden programlanmış satış fiyatlarının ve KDV yüzdelerinin kısım tuşuna
direkt basılarak ilgili kısma kaydını sağlar.

Programlanan ürünlerin satışının pratik olarak yapılması için kullanılır.
Fonksiyon tuşu ile tanımlanmış PLU/KISIM fiyatından farklı fiyat girişi için
kullanılır.
Kâğıdın ileri sürülmesi için kullanılır.

Çarpım yoluyla yapılacak girişler için kullanılır.
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Çift fonksiyonlu tuşlarda ikinci tuş fonksiyonunu aktif hâle getirmek için
kullanılır. Örneğin K.AVS / K.ÖDM tuşuna direkt basıldığında kasa avans
fonksiyonu, fonksiyon tuşunun ardından basıldığında kasa ödeme
fonksiyonu aktif olur.
Ondalık değerleri ve yüzde oranını girmek için kullanılır.

1’den 8’e kadar kısımları tuş takımından girmek için kullanılır.

Klavyeden yanlış girilmiş değerleri ve hata işlemlerini (kodlarını) silmek
için kullanılır.
Kısım, PLU, [+%], [-%], - tuşlarının herhangi biri ile hatalı girilen son
kaydın iptalinde kullanılır. Programlama konumunda girilen programlama
işleminden çıkmak için kullanılır.
İndirimler için kullanılır. Programlama konumunda girilen programlama
işleminde geri gitmek için kullanılır.
Girilen satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak indirim
yapmak için kullanılır. Programlama konumunda programlama işleminin
seçimi ve karakter seçimi için kullanılır.
Girilen satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak artırım
yapmak için kullanılır. Programlama konumunda programlama işleminin
seçimi ve karakter seçimi için kullanılır.
Kısım, PLU, [+%], [-%] tuşlarının herhangi biri ile önceden girilmiş hatalı
kayıtların iptalinde kullanılır. Fonksiyon tuşu ile kesilmekte olan fişin iptal
edilmesine yarar.
Herhangi bir sayısal (nümerik) girişten sonra bu tuşa basılırsa kasiyer girişi
için kullanılır.
Kontrol Kilidi: Direkt bu tuşa basılırsa yazar kasanın konumunu değiştirmek
için kullanılır yani mod anahtarı görevi görür. Yazar kasanın konumu
göstergeden takip edilebilir.
Satış harici olarak kasaya nakit olarak yapılan girişler için kullanılır.
Fonksiyon tuşu ile satış haricî olarak kasadan nakit olarak yapılan çıkışlar
için kullanılır.

Kredili satışlar için kullanılır.
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Satış işlemleri sırasında ara toplam almak için kullanılır. Satış harici olarak
kasayı açmak için kullanılır.

Satış sonunda ödemenin nakit olarak yapılması durumunda kullanılır.

2.7.2. Anahtarlar
Kayıtların ve bellekteki verilerin sadece uzman kişiler tarafından kullanımı ve
yetkililerin operatör üzerindeki kontrolünü sağlamak için yazar kasada kontrol kilidi
mevcuttur. Kontrol kilidinin konumunu değiştirebilen üç anahtar mevcuttur. Her anahtarın
çalışma konumları yetki seviyesine göre farklıdır. Bu anahtarlar şunlardır:




Operatör anahtarı (OP, R): Cihaz bu anahtar ile sadece kapalı ve satış
moduna alınabilir.
Yönetici (manager) anahtarı (MA): Cihaz bu anahtar ile kapalı, satış, X, Z ve
programlama moduna alınabilir.
Servis anahtarı (OW-S): Cihaz bu anahtar ile kapalı, satış, X, Z, programlama
ve servis moduna alınabilir.

Resim 2.3: Operatör, servis ve yönetici anahtarı

Şimdi de yazar kasanın bu bahsettiğimiz modlarında hangi işlemler yapılır ona
bakalım:

Kapalı konumu (off): Cihaz bu konumda hiçbir işlem yapmaz. Yazar kasanın
tüm fonksiyonları kaybolur. Bellekteki veriler korunur. Çekmece elle açılabilir.


Satış işlemleri konumu (Reg, kayıt): Normal satış işlemlerinin yapıldığı
konumdur. Bu konumda yapılan her türlü satış işlemi hafızaya kaydedilmiş
olacaktır.



X raporları konumu (X): Anahtar bu konuma getirildiğinde cihazdan
aşağıdaki raporlar alınabilir:
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X dönem raporu
X PLU satış raporu
X komple satış raporu
Bu raporlar sadece bilgi amaçlıdır.



Z raporları konumu (Z): Anahtar bu konuma getirildiğinde cihazdan
aşağıdaki raporlar alınabilir:






Z dönem raporu
Z PLU satış raporu
Z komple satış raporu
Mali bellek raporları

Z raporu alınırken gün içerisinde yapılan satışlar mali hafızaya kaydedilir ve günlük
hafızadan silinir. Her işletme gün sonunda Z raporu alarak günlük satışlarını mali belleğe
kaydeder.


Programlama konumu (set, prog): Yazar kasanın kullanımıyla ilgili
programların yapıldığı konumdur.



Servis konumu (S): Mali kod, mali numara ve tarih bilgileri gibi bilgiler bu
konumda girilir. Bu konum sadece yetkili servislerin kullanımı içindir. Bu
yüzden sadece servis anahtarı, kontrol kilidini S konumuna alabilir. Bazı yazar
kasalarda servis konumu bulunmaz.

Resim 2.4: Kontrol kilidi

2.8. Çekmece Takımı
Yazar kasada paraların muhafaza edildiği kısım cihazın çekmecesidir. Çekmeceye Z
raporu, cihaz anahtarı gibi para dışında önemli malzemeler de konulabilir.
Yazar kasalarda para kutusu çekmeceden ayrılabilmektedir. Günün sonunda paranın
daha güvenli bir yerde saklanması isteniyorsa para kutusu Şekil 2.5’teki gibi çıkarılabilir.
Çekmeceyi yerinden çıkarmak için ise önce çekmece desteğe çarpana kadar öne doğru
çekilir (1. adım). İkinci adımda ise çekmece biraz yukarı kaldırılarak yerinden sökülüp
alınabilir.
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Resim 2.5: Çekmece ünitesi

Şekil 2.5: Çekmecenin çıkartılması

Çekmece açma mekanizması modeller arasında değişiklik gösterse de temelde
hepsinde aynı yöntem uygulanır. Çekmece alt plastik kapağına monte edilmiş büyük bir
bobin (çekmece rölesi) bulunur. Çekmece geriye doğru itildiğinde bobinle ilişkili bir mandal
tarafından tutulur. Çekmece açma tuşuna basıldığı zaman bobin enerjilenir ve çekmeceyi
tutan mandalı çeker. Serbest kalan çekmece yay vasıtasıyla açılır.
Elektrik kesintisi durumunda çekmece açma tuşu çalışmaz. Bu gibi durumlarda şekil
2.6’da gösterildiği gibi cihazın alt kısmında bulunan mandal çekilerek çekmece açılabilir.

Şekil 2.6: Çekmecenin elle açılması
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Şekil 2.7: Çekmecenin yapısı
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2.9. Yazıcı Yedek Parça Listesi ve Yağlama Kılavuzu

Şekil 2.8: Yazıcı parçaları resmi
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8GE 950

MOTOR

8GE 961

8GE 951

TETİKLEME ÜNİTESİ
KAMI
TETİKLEME LEVYESİ
YAYI
TETİKLEME LEVYESİ

8GE 962

TETİKLEME PLAKASI
YAYI
TETİKLEME PLAKASI
TETİKLEME BOBİNİ
KÂĞIT BESLEME KAMI
KÂĞIT BESLEME YAYI
MÜREKKEPLİ ŞERİT
SÜRÜCÜ
MÜREKKEPLİ ŞERİT

8GE 965

KÂĞIT HIZLI BES. LEVYE
YAYI
KÂĞIT HIZLI BESLEME
ŞAFTI
MÜR. ŞERİT SÜRÜCÜ
LEVYESİ
SERBEST BIRAKMA
LEVYESİ
PRİNTER KAFA ÜNİTESİ

8GE 966
8GE 967
8GE 968
8GE 969
8GE 970

KÂĞIT BESLEME ÜNİTESİ
ÜST KAPAK
SÜRÜCÜ DİŞLİ
ŞERİT SÜRÜCÜ ŞAFTI
ŞERİT SÜRÜCÜ DİŞLİ YAYI

8GE 952
8GE 953
8GE 954
8GE 955
8GE 956
8GE 957
8GE 958
8GE 959

8GE 963
8GE 964

8GE 960
8GE 971
ŞERİT SÜRÜCÜ DİŞLİSİ
Tablo 2.1 :
Yazar kasa servis el kitapçığında yazıcı ünitesinde bulunan parçalar ve bu parçaların
kodları mevcuttur. Yedek parçaların bu şekilde numaralandırılması, tüm insanlar için bir
standart oluşturması açısından önemlidir.
Yazıcı ünitesinin mekaniği konusunda birçok dişli ve kamın iç içe çalıştığını
öğrenmiştik. Sürtünmeden kaynaklanan arızaları en aza indirmek için yazıcı ünitesindeki
bazı parçaların gres yağıyla bazılarının da makine yağıyla yağlanması gerekir. Hangi
parçanın hangi yağ kullanılarak yağlanması gerektiği yağlama kılavuz şemasında gösterilir.

2.10. Elektronik Malzeme Listesi
Tıpkı yazıcı yedek parça listesinde olduğu gibi elektronik malzemeler için de malzeme
listesi bulunur. Servis el kitapçığında, cihazda kullanılan elektronik malzemelerin yanında
bazı entegrelerin iç yapısı, bacak bağlantıları mevcuttur.
Böylece arızalanan parçaların değeri kolayca öğrenilip değişimi yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arızalı bıçak ünitesinin değiştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Makinenin enerjisini kesiniz.
 Yazıcı kapağını çıkartınız.






Arızalı bıçak ünitesini sökünüz.
Yeni bıçak ünitesini takınız.
Yazıcı kapağını takınız.
Makineye enerji veriniz ve cihazın çalışmasını test
ediniz.
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 Çalışma alanını temizleyerek
hazır hâle getiriniz.
 Cihazın enerjisinin kesilmiş
olduğundan emin olunuz.
 Değişik ölçülerde el ve güç
aletleri temin ediniz.
 Vidalar için uygun uçlu
tornavida kullanmaya özen
gösteriniz.
 Bıçak ünitesini sabitleyen
silikonu dikkatle sökünüz.
 Silikon tabancasını kullanırken
dikkatli olunuz.
 Çalışırken diğer parçalara zarar
vermemeye özen gösteriniz.
 Gereğinden az veya gereğinden
fazla silikon kullanmayınız.
 Cihazı test ederken silikonun
donmuş olduğundan emin
olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet

Hayır

Gerekli el ve güç aletlerini temin edebildiniz mi?
Çalışma alanını hazırlayabildiniz mi?
Cihazın enerjisini kestiniz mi?
Yazıcı kapağını sökebildiniz mi?
Arızalı bıçak ünitesini sökebildiniz mi?
Yeni elemanı yerine takabildiniz mi?
Cihaza enerji uygulayıp çalışmasını test ettiniz mi?
Yazıcı kapağını yerine takabildiniz mi?
Çalışmanızı uygun sürede tamamlayabildiniz mi?
Uygun el ve güç aletlerini seçebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yazar kasanın çıkış birimlerinden birisidir?
A) Anakart
B) Yazıcı
C) Klavye
D) Besleme devresi

2.

Aşağıdakilerden hangisi yazar kasa anakartı üzerindeki devrelerden birisi değildir?
A) Yazıcı sürücü devresi
B) Klavye kontrol devresi
C) Fiş kesme devresi
D) Gösterge kontrol devresi

3.

Aşağıdaki anahtarlardan hangisinin mod değiştirme yetkisi en geniştir?
A) Servis anahtarı
B) Yönetici anahtarı
C) Operatör anahtarı
D) Yıldız anahtar

4.

Satış işlemleri için yazar kasanın hangi moda alınması gerekir?
A) Kayıt (reg)
B) X
C) S (servis)
D) Prog (set)

5.

Tuşunun görevi nedir?
A) Çekmeceyi açmak için kullanılır.
B) Kâğıdın ileri sürülmesi için kullanılır.
C) Çarpım yoluyla yapılacak girişler için kullanılır.
D) Hataları düzeltmek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

( ) Yönetici anahtarı ile cihaz, servis moduna alınabilir.
( ) Göstergelerde genellikle 7 parçalı gösterge tüpü ve LCD kullanılır.
( ) Yazar kasada, kullanıcı ve müşteri göstergesi olmak üzere iki adet gösterge vardır.
( ) Müşteri yazıcısı olan yazar kasalarda iki rulo kâğıt kullanılır.
( ) Cihazın merkezî işlemlerinin ve idaresinin yapıldığı entegreler anakart üzerinde
yer alır.
( ) Yazar kasanın kullanımıyla ilgili programlar Reg konumunda yapılır.
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12.

( ) Yağlama kılavuzuna bakılarak hareketli parçaların hangisine hangi yağın
uygulanacağı anlaşılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yazıcı ünitesinin birimlerinden değildir?
A) Yazıcı kafa ve pinler
B) Kâğıt besleme mekanizması
C) Mürekkep püskürtme mekanizması
D) Algılayıcılar

2.

5x10 matris ölçüsüyle yazan bir yazıcıda kafa ünitesinin, “YASİN ASMA”
yazabilmek için satır sonuna kadar kaç kez gitmesi gerekir?
A) 10
B) 5
C) 50
D) 15

3.

Yazıcı ünitesinde pinlerin hareketi için zamanlama sinyali oluşturan algılayıcı
hangisidir?
A) R algılayıcı ünitesi
B) Clock algılayıcı ünitesi
C) S algılayıcı ünitesi
D) T algılayıcı ünitesi
Satış işlemleri için yazar kasanın hangi moda alınması gerekir?
A) Kayıt (reg)
B) X
C) S (servis)
D) Prog (set)

4.

5.

Tuşunun görevi nedir?
A) Çekmeceyi açmak için kullanılır.
B) Kâğıdın ileri sürülmesi için kullanılır.
C) Çarpım yoluyla yapılacak girişler için kullanılır.
D) Hataları düzeltmek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.
7.
8.
9.

10.

( ) Yönetici anahtarı ile cihaz servis moduna alınabilir.
( ) Göstergelerde genellikle 7 parçalı gösterge tüpü ve LCD kullanılır.
( ) Yazar kasada, kullanıcı ve müşteri göstergesi olmak üzere iki adet gösterge vardır.
( ) Yazar kasada satış bilgilerini, yazıcı ünitesi ve mali hafıza kayd eder
( ) Yazıcıda, biri yazıcı kafayı ilerletmek için, diğeri ise satır atlamak için kullanılan
toplam iki adet motor bulunur.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Arızalı Dişlilerin Değiştirilmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yazıcı kapağını ve koruyucu kapakları sökebildiniz mi?
Arızalı dişliyi tespit edebildiniz mi?
Arızalı dişliyi diğer parçalara zarar vermeden çıkartabildiniz mi?
Yeni dişliyi yerine takabildiniz mi?
Yeni dişlinin çalışmasını test edebildiniz mi?
Yazıcı kapağı ve koruyucu kapakları yerlerine takabildiniz mi?
Arızalı Merdanelerin Değiştirilmesi

7. Yazıcı kapağını ve koruyucu kapakları sökebildiniz mi?
8. Arızalı merdaneleri sökebildiniz mi?
9. Yeni merdane ünitesini yerine takabildiniz mi?
10. Yeni merdanelerin çalışmasını test edebildiniz mi?
11. Yazıcı kapağı ve koruyucu kapakları yerlerine takabildiniz mi?
Arızalı Bıçak Ünitesinin Değiştirilmesi
12. Yazıcı kapağını sökebildiniz mi?
13. Arızalı bıçak ünitesini sökebildiniz mi?
14. Yeni bıçak ünitesini yerine takabildiniz mi?
15. Yazıcı kapağını yerine takabildiniz mi?
16. Yeni bıçak ünitesinin çalışmasını test edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

38

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
A
D
A
Doğru
Yanliş
Doğru
Yanliş
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B
C
A
A
C
Yanliş
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanliş
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
A
C
Yanliş
Doğru
Doğru
Yanliş
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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