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ALAN

Muhasebe Finansman

DAL/MESLEK

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

MODÜLÜN ADI

Paket Program Yüklemek

MODÜLÜN TANIMI

Muhasebe paket programını kurmak üzere sistemi
hazırlayarak herhangi bir paket programı bilgisayara
yükleyerek çalıştırabileceği öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Bilgisayar kullanımı

YETERLİK

Paket Programı Yüklemek ve Çalıştırmak.
Genel Amaç: Bu modül ile; öğrenci, işletmeye göre paket
programı seçerek, yükleyip çalıştırabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar:
1- İşletmeye uygun muhasebe paket programını seçerek,
bilgisayara yükleyebileceksiniz.
2- Muhasebe paket programını çalıştırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar laboratuarı, Muhasebe paket programları, İnternet.
Projeksiyon, Tepegöz, demo cd.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme
araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir
ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
İRİŞ

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Değerli Öğrenci,
Muhasebe günümüzün gözde mesleklerinden biridir. Bu gerçek gelecekte de
değişmeyecektir.
Geleceğinizi planlarken, mesleğinizi seçerken bu gerçeği göz ardı etmeyiniz.
İnsanların her dönemde belli başlı ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. İhtiyaçlarının bir
kısmını kendileri karşılamakta bir kısmını ise satın alma yoluyla gidermektedirler.
İhtiyaçları karşılamak için işletmeler kurulmuştur. İşletme faaliyetlerinin kayıt, takip ve
kontrolü için muhasebe gereklidir. Her işletmenin bir veya daha fazla muhasebe elemanına,
muhasebeciye ihtiyacı vardır.
Geçmiş yıllarda muhasebeciler, işlerinin çokluğundan, kırtasiyeden, bürokrasiden
yakınırdı. Bilgisayarların muhasebe alanında kullanılmaya başlanmasıyla, muhasebe işlerinin
tekdüzeliği, sıkıcılığı, belgeler arasında boğulma, sıralama, analiz işlemleriyle uğraşma
sorunları ortadan kalkmıştır.
Uygun yazılım ve donanım sağlandığında, muhasebe basitleşmiş ve öğrenilmesi
kolaylaşmıştır. Günden güne yenilenen, geliştirilen muhasebe programları sayesinde,
muhasebecilere, işlemleri daha kolay yapabilme, kontrol edebilme imkanı sağlanmıştır.
Muhasebe eğitiminde de bilgisayarsız muhasebe eğitimi düşünülemez. Günümüz
muhasebecileri bilgiyi üretmenin yanı sıra bilgiyi yönetme ve analiz etme becerisine sahip
kişiler olmalıdır. Çünkü bilgi artık teknolojik imkanlarla depolanabilmekte ve gerekli
formatlarda kullanıcıya sunulabilmektedir. Ancak bilginin analiz edilmesi ve yönetilmesi,
zihinsel, sosyal ve ekonomik becerinin kazandırılmasına bağlıdır.
İşletme içinde her türlü kararların kalınmasına esas olan bilgilerin üretildiği muhasebe
fonksiyonu işletme içinde en önemli yere sahiptir. Çünkü, yönetici de, pazarlamacı da,
finansmancı da muhasebenin ürettiği finansal bilgiyi kullanmaktadır.
Bu modül sizlere işletmeye uygun muhasebe programlarının seçilmesini, bilgisayarlara
yüklenmesini, çalıştırılmasını öğretecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile işletmeye uygun muhasebe paket programını seçerek,
bilgisayara yükleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizdeki işletmelerde, muhasebe bürolarında hangi muhasebe paket
programlarının kullanıldığını araştırınız.
Gazetelerin eleman aranıyor ilanlarını inceleyerek, işletmelerin hangi muhasebe
programlarını bilen elemanları aradığını belirleyiniz.
Bilgisayar firmalarından, muhasebe programlarının demolarını alınız.
Ülkemizde hangi muhasebe paket programlarının kullanıldığını internetten
araştırınız.

1. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME
Çağımız teknoloji çağıdır. Çalışmalarını teknolojiye uyduramayan işletmeler yok
olmaya mahkumdur. Bilgisayar kullanımı bu değişimin önemli bir parçasıdır. İşletmede
hangi muhasebe işlemleri yapılmaktadır? Bu işlemler için hangi programlara ihtiyaç vardır?
En uygun program hangisidir? Program seçimi, teknolojik gelişmelere göre değişmek ve
gelişmek isteyen işletmelerin ilgilenmesi gereken en mühim konulardan biridir.

1.1. Muhasebe paket programı nedir?
Bir işi bilgisayar kullanarak yapabilmek için uygun programa ihtiyaç vardır.
Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç
duyulur.
Büyük şirketler, şirket grupları ihtiyaç duydukları programları, programcılara
yazdırabilir. Program yazılımı büyük para ve emek ister. Bir çok şirket bu maliyeti göze
alamaz.
Paket program, bir sektördeki çok sayıda işletmenin kullanabileceği yapıda
hazırlanmış programdır. Maliyeti özel yazılan programlara göre daha ucuzdur. Muhasebe
paket programları da muhasebe işlerinin bilgisayarla yapılmasını sağlar.
Bugün ülkemizde değişik yazılım firmaları tarafından piyasaya sunulmuş, muhasebe
paket programları vardır.
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1.2. Program Nasıl Seçilir?
Program seçiminde ilk göz ağrısının önemli olduğu görülmektedir. Kullanıcıların
büyük çoğunluğu, ilk çalışmaya başladıkları programları sevmekte, değiştirmeyi
düşünmemektedir. Sektörde aynı işi yapan meslektaşlarına da kendi kullandıkları
programları tavsiye etmektedirler. Fakat program seçiminde genel kabul görmüş kurallar da
vardır.
Çalıştığımız işletmeye program seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Program seçiminde acele edilmemeli. Geniş bir araştırma yapılmalıdır. Aday
programların demoları, kısıtlı kullanım kopyaları temin edilmeli ve incelenmelidir.
Çevremizde aynı işi yapan işletmelerde kullanılan programlar incelenmeli,
kullanıcılarıyla konuşulmalıdır.
İşletme sahip ve yöneticilerinin, muhasebe yetkililerinin beklentileri iyi belirlenmeli,
seçilecek programın bunu karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır.
Muhasebe işleri kanun ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Ülkemizde kanunlar,
yönetmelikler, uygulamalar çok sık olarak değişmektedir. Bir çok değişiklik programların da
değiştirilmesini gerektirmektedir. Bazı programlarda yenilikler kullanıcılar tarafından
kolaylıkla yapılabilirken, bazı programlar programcının müdahalesini ister. Seçilecek
program güncellemelerin tarafımızdan kolaylıkla yapılabileceği yapıda olmalıdır.
Seçilecek program kullanıcı dostu, arkadaş canlısı olmalıdır. Kullanıcıya yardım
etmelidir.Klavye ve ekran düzeni kullanışlı olmalıdır.
Programın eğitim ve servis desteği nasıldır. Destek veremeyen, yardımı yetersiz
yazılımlar tercih edilmemelidir.
Program günümüz işletim sistemlerinde kolaylıkla çalışabilmeli, ofis, hesaplama,
sunu, grafik, internet programları ile veri alışverişi yapabilmeli, uyumlu çalışmalıdır.
Seçeceğimiz program yasal yollarla edinilmiş, kullanım izni alınmış, lisanslı program
olmalıdır.
Maliye bakanlığı muhasebe programlarının nasıl olacağı konusunda yasal bir
düzenlemeye gitmektedir. Yasa taslağı kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. Seçilecek
program maliye bakanlığının düzenlemelerine de uymalıdır.

1.3. Muhasebe Paket Program Çeşitleri
Araştırma yaptığınızda çok sayıda muhasebe programının olduğunu görebilirsiniz. Bir
süre sonra bunlara yenileri de eklenecektir. Bunların farklılıkları ara yüzleri ve
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hazırlandıkları platformlar olarak ön plana çıkar. İlk çıktıklarında DOS tabanlı olarak
nitelendirilen daha sonra gelişen bilgisayar yazılımlarının ve ihtiyaçlarında etkisiyle
Windows tabanlı ve SQL tabanlı programlar haline dönüşmüştür.

1.4. Muhasebe paket programlarının genel özellikleri
Ülkemizde muhasebe uygulamaları maliye bakanlığı gözetiminde tek düzen esasına
göre yapılmaktadır. Muhasebe işlemleri büyük ölçüde her işletmede aynı şekilde yapılır.
Programlara göre muhasebe işleri değişmez. İşi programa yaptırma işlemleri değişebilir. Bir
başka deyişle Vergi Usul Kanununa göre bir faturada bulunması gereken bilgiler bellidir.
Bunlar değişmez. Bu bilgilerin bilgisayara girilmesi, kaydedilmesi, yazdırılması programa
göre değişebilir.
Bir muhasebe paket programının iyi öğrenen öğrenci, bir başka muhasebe paket
programını çok daha kolay bir şekilde öğrenebilir. Araba kullanmasını bilen, sürücü
eğitiminden geçmiş birisi için arabanın modeli, markası ne kadar etkili ise, bilgisayarlı
muhasebe bilen muhasebeci için paket programın çeşidi de o kadar önemlidir.

1.5. Bilgisayarla Çalışırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Bir masanın başında oturup yazı yazmak çok basit bir iş gibi görülebilir ancak aslında
tüm vücudu yoran bir çalışmadır. Bilgisayarla çalışırken aynı şey geçerlidir.
Bilgisayarınızın başındayken daha az yorulmak ve daha rahat çalışabilmek için sizinde
rahatlıkla alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Hayatınızı kolaylaştıracak küçük ama önemli
detaylardır.Mesela düzgün bir oturma pozisyonu uzun süreli çalışmalardaki yorgunluğunuzu
azaltabilir.
Özellikle bir evrakı bilgisayara kopyalarken, bakmakta olduğunuz kağıtların
ekranınızla aynı yükseklikte bulunması, onların masanızın üstünde durmasından daha
faydalıdır. Bunun için özel olarak tasarlanmış bir evrak sehpasından ya da kağıt klipsi veya
bant gibi basit bir yardımcıdan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde sık sık gözlerinizi masanın
üstünde bulunan evraklara indirmek zorunda kalmayacak,böylece baş ağrılarından ve kas
yorgunluğundan kurtulmuş olacaksınız.
Bilgisayarla çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri oturma
pozisyonudur. Sırtınız dik, elleriniz serbest ve ayaklarınız yere rahatça basıyor olarak
oturmanız gerekir. Çalışma masasının yüksekliği çok önemlidir, ne çok yüksekte ne de alçak
olmalıdır. Kollar klavyeye paralel olmalıdır. Yan destekli sandalye varsa dirseklerinizi
buraya dayayarak daha rahat şekilde çalışabilirsiniz .
Fare klavyeden uzağa yerleştirilmemiş olmalıdır. Fareye ulaşmak için en iyi konum;
dirseği sandalyenin yan desteğinden kaldırmanızı gerektirmeyecek şekilde yerleştirilmesidir.
Farenin avucunuza tam oturması gerekir. Sandalyenin yüksekliğinin ayarlanabilmesi çok
önemlidir. Dikkat edilecek tek şey; Ayaklarınızın rahatlıkla yere basabiliyor olmasıdır.
Tabanlarınız yere basarak size destek sağlamalıdır.
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Çalışma ortamında monitörün yüksekliği de çok önemlidir. Ekran öyle bir konumda
olmalıdır ki; onu görebilmek için kafanızı kaldırmak ya da eğmek zorunda kalmamalısınız.
Monitörü yerleştirmek için en uygun yer masanızdır.Bilgisayarla çalışırken zamanın çoğu
ekran karşısında geçer.Bu da boynunuzun aynı pozisyonda kalması demektir. Bu pozisyonun
mümkün olduğunca rahat olması gerekir. Aksi halde boyun ağrıları çekersiniz.
Ekran tam karşınıza gelecek şekilde yerleştirilmelidir.Kafanızı sağa ya da sola
çevirmek zorunda kalacağınız bir yerleştirme şekli kesinlikle sağlıklı değildir. Gözleriniz ve
ekran arasındaki mesafe 50 santimetrenin altına düşürülmemesi hiçbir zaman tavsiye
olunmaz. Ekranda hiçbir yansıma olmamalıdır
Çalışma araçlarınızın ergonomik ve iyi düzenlenmiş olması yeterli değildir. Çalışırken
bedeninizi kullanma biçiminiz bozuksa; koltukta iki kat oturuyorsanız, kaslarınız gerilmişse
yine kaçınılmaz olarak rahatsızlıklar ortaya çıkar. Kötü çalışma alışkanlıklarından
kurtulmak, iyi alışkanlıkları edinmek amaç olmalıdır.
Belirli bir hareket yaparken bazı kasların kasılması bazılarının gevşemesi gerekir. Stres
ve telaş gereksiz kas kasılmalarını arttırır. Bunlardan kurtulmak için beden zaman zaman
algılanmalı gereksiz kasılmış kaslar gevşetilmelidir.
Duruşumuz edindiğimiz alışkanlıklar sonucu oluşur. Kötü beden duruşları kişiyi yorar
ve giderek özellikle omurgalarda, kamburluk, eğrilik gibi bozukluklara yol açar. Doğru
duruş için en önemlisi baş ile omurganın ilişkisidir. Baş gövdenin üstünde dik ve
dengelenmiş şekilde durmalı her yöne rahatça hareket edebilmelidir. Bu duruşla gövdede yer
çekimine karşı hareket eden kasları refleks mekanizmalarla harekete geçirir ve böylece
gövde dik ve omurgalar fizyolojik konuma gelir, hareket sistemi uyumlu ve rahat çalışır.
Bu durum yoga, meditasyon, solunum egzersizleri, spor... gibi çeşitli bedensel ve
zihinsel çalışmalar ile sağlanabilir. Bunların yanı sıra, uygulanılabilecek basit bir yöntem,
günlük işlerimizi yaparken zaman zaman, birkaç saniye bedenimizi algılamak, bedenimiz
dengeler uyarıları değerlendirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Böylece kötü beden
duruşları, gereksiz kas kasılmaları, zorlanan yorulan ağrıyan yerler fark edilip gerekli
düzeltmeler yapılabilir.

1.6. Çalışma Adımları
Programlar hatalı ve yanlış işlemlerde kullanıcıyı uyarır. Uyarılara dikkat ediniz. Bilgi
girişlerinde yanlış yapmamaya çalışınız. Sonuçları kontrol ediniz. Girişi yapılan belgeleri
işaretleyiniz. Üzerine bilgisayara girildiğine dair not düşünüz. Yazıcı döküm almadan, ön
izleme yapınız. Çıktının kağıda nasıl yazılacağını görünüz, yanlışlarınız varsa düzeltiniz. Boş
yere harcadığınız her kağıdın, ormanlarımızdan bir ağaç eksilteceğini unutmayınız. Çalışma
sonunda günlük, haftalık, aylık olarak düzenli yedek alınız. Tüm programlardan kuralına
göre çıktıktan sonra bilgisayarınızı kapatınız.

5

1.7. Programın bilgisayara yüklenmesi
Paket programlar cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak gelir. Bu kayıt
ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir.
Programın yüklenmesini genellikle satıcı firma yapar. Kullanım kitapçığını, kılavuzları
inceleyerek biz de yapabiliriz.
Programın internetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz.
Program dosyaları arasında benioku ( read me), gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.
Ticari işletmelerde kullanılmak üzeri alınan programların yüklendikten sonra lisans
onaylama işlemi yapılır. Eğitim çalışmalarında kullanılan demo programlar için böyle bir
işleme gerek yoktur. Fakat gerçek uygulamalarda kullanılacak lisanslı programlarda program
firması telefonla aranır, Paket programın çalıştırılmasıyla ekranda beliren şifreler firmaya
bildirilir. Satıcı firmanın vereceği karşı şifre bilgisayara girilerek işlem tamamlanır yada bu
işlem internet üzerinde de yapılabilir.

1.7.1. Paket Program Yükleme Uygulamaları
Bu bölümde
muhasebe programlarının bilgisayara yüklenmesi açıklanacaktır.
Öğretmeninizin, veya arkadaşlarınızın elde edeceği değişik muhasebe paket programları ile
yükleme çalışmaları yapabilirsiniz.

1.7.1.1. Paket Programın Kurulumu
CD’ sürücüye yerleştirilince aşağıdaki AUTORUN ekranı gelir. Eğer başka bir
bilgisayarın CD sürücüsü kullanılıyorsa cd üzerinden AUTORUN programı çalıştırılır.

Program Kurulum Ekranı 1

MSDE KURULUMU: Paket programın Autorun ekranında MSDE seçimi yapılarak,
MSDE yükleme programının çalışması başlatılır. MSDE kurulumu LKS2 için kullanılacak
server ve client’ların tamamına yapılmalıdır.
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MSDE kurulumu sona erdiğinde tekrar Autorun ekranına dönülür.

Program Kurulum Ekranı 2

OLE DB KURULUMU: OLE DB kurulumu için AUTORUN ekranında “Araçlar”
seçilir. Bu bölümde ekrana gelen aşağıdaki pencereden OLE DB seçilerek yükleme başlatılır.

Program Kurulum Ekranı 3

End User License Agremenet sayfasında “I accept all of the terms of the preceding
license agremenet” alanı işaretlenerek “Next” ile devam edilmelidir.(Programı yükleyen kişi,
programcı firmanın şartlarını kabul etmektedir.)
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Program Kurulum Ekranı 4

Sonraki ekranda Finish yapılarak yükleme tamamlanır. MSDE kurulumu program için
kullanılacak server ve client’ların tamamına yapılır. MSDE/MSSQL Server ve OLE DB
kurulumları tamamlandıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır.
PROGRAM KURULUMU: programının yüklenmesine, Autorun programında paket
programın seçiminin yapılması ile başlanır.

Program Kurulum Ekranı 5

Programın yüklemesinin ilk aşamasında kur dili seçim ekranından, kurulumun hangi dilde
yapılacağı belirlenir.

8

Kur dili olarak; Almanca,
İngilizce ve Türkçe bulunmaktadır. Dil
seçimi yapılıp “Tamam” butonu ile
onay verildikten sonra otomatik olarak
installShield sihirbazı hazırlanacak ve
kurulum boyunca işlemlerde yardımcı
olacaktır

InstallShield Sihirbazı’nın yüklenmesinin ardından, kurulum seçim ekranından
“Program Kur” seçeneği işaretlenerek “İleri” butonu seçilir.

Program Kurulum Ekranı 6

“Program kur” seçiminin ardından, yükleme disketinin gösterildiği aşağıdaki ekrana
ulaşılır. Bu alanda cd sürücüsü içerisinde bulunan Paket program klasörü\Paket program
dosyası\Base katalogu seçilmelidir.
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Program Kurulum Ekranı 7

Yüklenecek klasörün belirlenmesi:

Program Kurulum Ekranı 8

Öndeğer olarak programın yükleneceği klasör olarak C:\Program Files\ paket program
adı gelir. İstenirse bu klasör adı “GÖZAT” butonuna basılarak listeden mevcut klasörlerden
birisi seçilerek değiştirilebilir veya edit edilebilir.
Klasör seçimi yapıldıktan sonra “İleri” butonuna basılır ve aşağıdaki ekrana geçilir.
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Program Kurulum Ekranı 9

Bu ekranda WINDOWS-BAŞLAT da paket programın başlığı belirlenir.
“İleri” Butonuna basılarak diğer pencereye geçilir.

Program Kurulum Ekranı 10

Pogramın yükleneceği dizin “İleri” butonuna basılır. Eğer dizin değiştirilecekse “Geri”
tuşuna basılır, değişiklik yapılır. “İleri” den sonra dosyalar kopyalanmaya başlar.
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Program Kurulum Ekranı 11

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki şifre ekranı gelir.

Program Kurulum Ekranı 12

Şifre girilip “İleri” tuşuna basılır. Son düğmesine basılıp işlem tamamlanır.
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Program Kurulum Ekranı 13

1.7.2. Programlara Kısa Yol Yapma
Bazı paket programlar kurulum sırasında ekrana kısa yol da yapar. Kısa yol yapmayan
programlarda veya kısa yolun yanlışlıkla silinmesi durumunda yeni bir kısa yol yapabiliriz.
1.7.2.1. Paket Program İçin Kısa Yol Yapalım
Ekranda fareyi sağ tıklayıp, açılan pencereden YENİ, oradan da KISA YOL’A gelip,
Kısa yol’u tıklayınız.

Program Kurulum Ekranı 14

Gözatı’a tıklayınız.
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Program Kurulum Ekranı 15

Bilgisayarımı tıklayınız. Sonra sırasıyla Yerel Disk .(C_) yi, Program Files’i ve paket
programı tıklayınız.

Program Kurulum Ekranı 16

Program klasörü içinde iki program bizi ilgilendiriyor. SYS ve WIN.
Önce SYS yi tıklıyoruz. Tamam’ı tıklıyoruz.
Son yazısını tıkladığımızda SYS simgemiz masa üstünde beliriyor.
Aynı şekilde WIN için de bir kısa yol yapıyoruz.
İstersek bu iki simgeyi paket program isimli bir klasörde toplayabiliriz.
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UYGULAMA
FAALİYETİ
UYGULAMA
FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler




Bilgisayar örtüsünü katlayarak yerine
kaldırınız.



Bilgisayar ekran koruyucusunu takınız.



Bilgisayarı temizleyiniz.



Sandalyeye dik bir şekilde oturunuz.








Muhasebe paket programını kurunuz.



Muhasebe paket programını çalışır hale

getiriniz.

Kısa yol oluşturunuz.
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Bilgisayarınızı korumak için örtü
kullanmaya dikkat ediniz. Çalışmaya
başladığınızda örtüyü katlayıp kenara
koyunuz.
Göz sağlığınız için ekran koruyucusu
kullanınız.
Çalışmaya başlamadan önce klavyeyi,
monitörü temizleyiniz.
Sağlığınız açısından
bilgisayarla
çalışırken dik oturunuz.
Paket program kurma açıklamalarını
dikkatle okuyunuz.
Ekran görüntülerini takip ediniz.
Paket program firması ile bilgi
alışverişi yapınız.
Program ayarlarını yapınız.
Bilgisayarınızın masa üstüne program
için kısa yol oluşturunuz.

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı değerlendirmek için, aşağıdaki
soruları cevaplayınız. Soruların sadece bir doğru cevabı vardır.
1. Program seçiminde aşağıdakilerden hangisi en önemsiz faktördür?
A)
B)
C)
D)

Kullanıcı sayısının fazla olması
Programın kolayca güncellenebilmesi.
Programın servis desteğinin olması
İşletme ihtiyaçlarını karşılaması

2. Program ve bilgisayar uyumu sorunlarını en aza indirmek için hangisi yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Aday programlar iyi incelenmeli, en uygunu seçilmelidir
Eğitim desteği kuvvetli olan programlar seçilmelidir.
Program internete bilgi aktarabilmelidir.
Yazılım ve donanım aynı firmadan alınmalıdır.

3. Kullanıcı dostu program ne demektir?
A)
B)
C)
D)

Kullanıcı sayısı çok olan programdır.
Kullanıcıyı yönlendiren, yardım eden programdır.
Uzun eğitim döneminden sonra kullanılabilen programdır.
Yasalara, yönetmeliklere, uygun lisanslı programdır.

4. Muhasebe paket programları ile ilgili olarak hangi cümle yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Muhasebe mantığı programlara göre değişmez.
Bir programı kullanan, diğer programları daha kolay öğrenir..
Her muhasebe programını kullanabilmek için ayrıca eğitim alınmalıdır
Paket programlar arasında çok az farklar vardır.

5, Birinci sınıf defter tutan işletmenin hangi programa ihtiyacı yoktur?
A)
B)
C)
D)

İŞLETME DEFTERİ PROGRAMI
PERSONEL BORDRO PROGRAMI
STOK-CARİ-FATURA PROGRAMI
MUHASEBE PROGRAMI
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6. İşletme personelinin ücretlerinin hesaplanması için hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)

STOK-CARİ-FATURA PROGRAMI
PERSONEL BORDRO PROGRAMI
İŞLETME DEFTERİ PROGRAMI
MUHASEBE PROGRAMI

7. Ön muhasebe işlemleri için kullanılan program modülleri hangileridir?
A) SİPARİŞ ve STOK
B) ÇEK SENET ve CARİ

C)İRSALİYE ve FATURA
D)HEPSİ

8. Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

On parmak klavye kullanımı verimi artırır.
Düzgün bir oturma pozisyonu sağlanmalıdır.
Monitör göz hizasından yukarıda olmalıdır.
Evraklarla ekran aynı yükseklikte olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Yapılan değerlendirme sonucunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz
Değerlendirme Ölçütleri
1. İşletmeye muhasebe paket programı seçerken dikkat edilmesi
gereken konuları öğrendiniz mi?
2. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan muhasebe paket
programlarından 3 tane sayabilir misiniz?
3. Ön muhasebe işlemlerinde kullanılan modülleri sayabilir
misiniz?
4. Muhasebe büroları için gerekli olan modülleri belirleyebilir
misiniz?
5. Sanayi işletmesi için gerekli olan modülleri belirleyebilir
misiniz?
6. Bilgisayar ile verimli ve sağlıklı bir çalışma için gerekli olan
kurallara uyuyor musunuz.?
7. Bir programı bilgisayara yüklerken faydalanacağınız kaynakları
tanıyor musunuz?

Evet

Hayır

8. Bilgisayarınıza programını yüklediniz mi?
9. Program için bir kısa yol düzenleyebildiniz mi?
10. SYS ve WIN için kısa yol yapabildiniz mi?
11.Değişik firmalara ait muhasebe paket
bilgisayarınıza yüklemeyi denediniz mi?

programlarını

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile bir muhasebe paket programını çalıştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Birden fazla şirketin muhasebe işlemlerini yapabilmek için paket programlarda
ne gibi hazırlıklar yapılır.
Muhasebe işlemlerinde dönem ne demektir.
Muhasebe paket programlarında menü ne işe yarar.
Aynı programı kullanan kullanıcıların yetkileri, programda yapabilecekleri işler
neden sınırlandırılmıştır.

2. PAKET PROGRAM ÇALIŞTIRMA
Bilgisayarımıza kurulumunu yaptığımız paket programın çalıştırılması, giriş,
ayarlamalar, işlemler, raporlar, çıkış gibi bölümlere ayrılır. Program bilgileri işletme sırrı
olduğundan, izin verilenler dışındaki kişilerin programa girmesi engellenir.
Paket program sektördeki çok sayıda firmaya hitap eder. Her işletme program
modüllerini kendi isteklerine göre kişiselleştirir. Bunun için ölçü ve oranların ayarlanması
gerekir.
Paket program çalıştırma bütün bu işlemlerin nasıl yapılacağını kapsamaktadır.
Programa göre farklılıklar gösterebilir. Şimdi genel olarak program çalıştırma esaslarını
görelim.

2.1. Programlara Giriş - Çıkış
Paket programlar kısa yol simgesi tıklanarak veya Başlat menüsünden seçilerek
çalıştırılır. Program girişlerinde genellikle şifre bölümü bulunur. Şifreyi bilmeyenler
programa giremez.
Bir programda çeşitli seviyelerde şifreler olabilir. Her şifrenin yetkisi farklı olabilir.
Paket program ile bir çok işletmenin muhasebe işlemleri yapılır. Bir şirketin
bilgilerinin diğer şirketle karışmaması için, program her şirket için ayrı bir klasör hazırlar.
Programa girişten sonra yapılacak işlem, çalışılacak firmayı, şirketi seçmektir.
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Muhasebede bir yıl bir hesap dönemidir. Hesap dönemi 1 Ocak tarihinden başlar, 31
Aralık tarihine kadar devam eder. Bir şirketin bilgileri yıllara göre de ayrılmalıdır.
Paket programdan çıkış da programa göre değişir. Önce yapılan iş tamamlanır. Sonra
çıkış yolu izlenerek programdan çıkılır.

2.2. Paket Program
Yazılım firmaları tarafından üretilen iki programdan meydana gelen bir paket
programdır. Firma tanımları SYS (Sistem İşletmeni) ile yapılır. Muhasebe işlemleri ise WIN
(Ticari Sistem) programı ile yapılır.

2.2.1. Klasör Yapalım


Windows masa üstünde farenin sağ tuşuna tıklayıp, açılan pencerede YENİ’YE
gel.

Yandaki pencerede fare okunu Klasör yazısına getir. Bir defa tıkıla.

Klasör resminin altındaki “Yeni Klasör” yazısını sil kendi ADINI yaz. Entere
bas.
İsmimizi taşıyan bir klasör yaptık. Fare okunu klasörün üzerine getir, sol tuşunu çift
tıkıla, klasörün içine gir.

2.2.2. SYS (Sistem İşletmeni) İçin Kısa Yol Yapalım
1- Farenin sağ tuşuna tıklayıp, Açılan pencerede fare okunu YENİ’ye getir.
2- Yan tarafta açılan penceredeki Kısa yol yazısına gel, tıkıla.
3- Gözat düğmesini tıkla
4- Bilgisayarım’ı tıkla
5- Yerel Disk (C)’yi tıkla
6- Program Files klasörünü tıkla.
7- Paket program klasörünü tıkla
8- Paket program Demo klasörünü tıkla
9- Pencerede SYS.exe yi bul, tıkla, sonra Tamam yazısını tıkla
10- Pencereye SYS yazısı yerleşince, İleri yazısını tıkıla.
11- Son yazısı çıkınca tıkıla.
12- SYS için bir kısa yol yaptınız.

2.2.3. WIN (Ticari Sistem) İçin Kısa Yol Yapalım
1234567-

Farenin sağ tuşuna tıklayıp, Açılan pencerede fare okunu YENİ’ye getir.
Yan tarafta açılan penceredeki Kısa yol yazısına gel, tıkıla.
Gözat düğmesini tıkla
Bilgisayarım’ı tıkla
Yerel Disk (C)’yi tıkla
Program Files klasörünü tıkla.
Paket program klasörünü tıkla
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8- Paket program Demo klasörünü tıkla
9- Pencerede WIN. exe yi bul, tıkla, sonra Tamam yazısını tıkla
10- Pencereye WIN yazısı yerleşince, İleri yazısını tıkıla.
11- Son yazısısı çıkınca tıkıla.
12- SYS için bir kısayol yaptınız.
2.2.4. Firma tanımlayalım.
1- SYS .exe ‘paket program demo sistem işletmeni simgesini’ tıklayınız.
2- Açılan minik pencerede kullanıcıya paket ‘ program kullanıcı adı’nı yaz, TAB tuşuna
bas.
3- Şifre satırında ‘program kullanıcı adı’nı yaz, ENTER tuşana bas
4- Sistem Yönetmeni penceresi açıldı. (Pencere küçükse büyüt)
5- Yönetim sekmesinden, Firmalar satırını tıkla
6- Firma Tanımları penceresi, sol alt köşede
simgesini tıkla (Ekle simgesi)
7- Firma numarası program tarafından verildi. (İstersen 1 ile 999 arası, önceden
kullanılmamış bir numara verebilirsin)
8- Firma numarasını ismine ekleyerek, Adı kutusuna yaz. (HÜSEYİN_999 gibi)
9- Unvanı kutusuna şu an yaptığın örnekteki firmanın ismini yaz.
10- Detaylar’ı tıkla.
11- Çalışma bilgileri’ni tıkla.
12- Bu ekranda Cumartesi ve Pazar günlerinin kutularına tik at
13- Firmaya ait diğer bilgileri, Genel, Mali müşavir, İşveren Bilgilerine yazabilirsin.
14- Kaydet, düğmesini tıkla, “Firma veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor
musunuz? “ sorusunda Tamam’ı tıkla, bekle…
[Eğer bu soru çıkmazsa firma numarası önceden kullanılmış demektir. Firma ismi
üzerinde sağ tıkla, Açılan pencerede “Dosya oluştur”u tıkla. Firma dosyaları
oluşturulacaktır yazısında tamamı tıkla.]
15- “Standart Hesap Planı Oluşturmak İstiyor musunuz? sorusunda Tamam’ı tıkla
16- “Standart rapor tasarımlarını oluşturmak istiyor musunuz” Sorusunda Tamamı tıkla
ve bekle
17- Firma satırında çift tıkla, Dönemler-Ambarlar eklendi.
18- Dönemler yazısında sağ tık, Ekle’ye tık, dönemler oluştu.
19- Kaydet’i tıkla, “Döneme ait veri dosyaları bulunamadı Oluşturmak istiyor
musunuz.” sorusunda Tamamı tıkla. Biraz bekle … (Dönem yazısı belirginleşsin)
20- Dönem üzerinde sağ tıkla.
21- “Standart Kayıt Numaraları Oluştur”u tıkla
22- “Sadece …. .nolu firmanın 1 numaralı dönemi için….”cevabına Tamam de
23- Tekrar sağ tıkla, Pencereden “Veri tabanı araçları oluşturulacaktır”ı tıkla.
24- “Veri tabanı araçlarını oluşturmak istiyor musunuz? ” cevabında tamamı tıkla ve
bekle
25- “Veri tabanı araçları oluşturma işlemi tamamlandı” yazısında tamamı tıkla.
26- Bir daha dönemler üzerinde sağ tıkla. “Çalışma dönemi olarak işaretle” yi tıkla
27- “Bu dönem aktif hale getirilecektir” cevabında Tamamı tıkla.
28- Ambar üzerinde çift tıkla. Ambar da oluştu.
29- Kapat.
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30- SYS’yi kapat.
2.2.5. Ticari Sisteme girelim
1) WIN(Ticari Sistem) simgesini tıkıla

2) Kullanıcı ‘Paket Program Adı’nı yaz, TAB tuşuna bas.
3) Şifre‘Paket Program Adı’nı yaz, TAB tuşuna bas.
4) Firma: F10 a bas, açılan pencereden firmanı seç, iki kez enter tuşuna bas.
5) Kutlarım paket programda kendi firmanı oluşturdun.

2.2.6. Win(Ticari Sistem) menüleri
Döviz
kurları

Kısa yollar

Hesap
Makinesi

Yardım

Çıkış kapısı

Menü

Firma
Seçimi
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Kullanıcı
değiştir

Menü: Ana menümüz 11 bölüme ayrılmıştır. Her bölüm de kendi içinde bölümlere
ayrılmaktadır. Tıklayarak bölümleri açıp kapatabiliriz.
Cari Hesabı tıkladığımızda, alt menüler listelenir.

Her bölümü tıklayıp, açalım, içindekileri görelim,tıklayıp kapatalım, menüler
arasında bir tur atalım.

2.2.7. Tuş Tuş Paket Program
F1 YARDIM: Yardım penceresini açar, Sol taraftaki içindekiler bölümünden
seçtiğiniz konulara ait açıklamalar sağdaki pencerede belirir.

F2 KAYDET: İşlemi kaydeder.
F3 VAZGEÇ: İşlemden vazgeçilir.
Kaydetme veya vazgeçme işlemini tuşlarla ya da ekrandaki
düğmeleri tıklayarak yapabilirsiniz.

F9 veya SAĞ TIKLAMA : Yardımcı menüleri açar.
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ÜÇ NOKTALI TUŞ veya F10:
Üç noktalı tuşa tıklayınca veya
F10 a basınca işlem ile ilgili liste
ekrana gelir. Resimdeki ekranda
Cari Hesap kartlarının listesi
görüntülenir.

Çeşitlerimiz:
Aşağı açılır menü tuşuna tıklanır,
buradan seçim yaparız.
HAREKET TUŞLARI:
TAB TUŞU: Soldan sağa doğru bir sahadan
diğerine ilerlenir.
Diğer programlarda entere basılarak yapılan bu iş paket programda tab tuşu ile
yapılmaktadır.
SHİFT + TAB: Bulunduğumuz sahadan bir öncekine geri dönmek için
kullanabilirsiniz.
FARE İLE GİTMEK: Fare ile istediğiniz alana gidebilirsiniz. Bilgi gireceğiniz saha
üzerinde tıklayarak o sahaya bilgi girebilirsiniz.
CTRL ile bir ok tuşuna basarak ok yönünde sahalar
arasında gidip gelebilirsiniz. Yukarı gitmek için
CTRL+Yukarı ok tuşu, Aşağı inmek için CTRL+ Aşağı
ok tuşu, Sağa gitmek için CTRL+Sağ ok tuşu, Sola
gitmek için CTRL+Sola ok tuşu

CTRL +

PENCERE ALTI DÜĞMELERİ: Paket Programda pencerelerin altında küçük
düğmeler bulunur. Örneğin sağdan ikinci düğme yazıcı düğmesidir. Kayıtları yazdırır.

Diğer düğmeleri de tanıyalım. İşte en çok kullanacağımız düğmelerden birisi
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Yeni bir kayıt girmek için kullanılır.

Kayıtları değiştirmek için kullanılır.

Kayıtları silmek için kullanılır. Bir kaydın, bir hesap kartının silinmesi
için kullanımda olmaması gerekir. Silinecek kayıt önce kullanım dışı
olarak işaretlenir. Sonra çıkartılır.
Kayıtları incelemek için kullanılır

Aynı kayıttan fotokopi çıkarmak için
kullanılır.

Bu kaydı kim yapmış, en son kim değiştirmiş onu gösterir.

2.2.8. Alıştırmalar
1- Bir firma açalım.
Unvanı “HAZAN TİCARET “ olan bir firma tanımlayınız. (2.2.4 e bakınız)

Unvanı “YAPICILAR İNŞAAT” olan bir firma tanımlayınız.
Son olarak unvanını kendinizin belirlediği bir firma tanımlayınız.
2- Bir firma silelim
Biraz önce açtığımız HAZAN TİCARET’İ silelim
a) SYS (Sistem işletmeni) ne girip, yönetimden firmaları tıklayınız.
b) Sileceğiniz firma üzerinde çift tıklayınız, Dönemler açılsın.
c) Dönemler üzerinde çift tıklayınız, Tarih belirsin “01.01.2006-31.12.2006- (*)”
gibi.

d) Tarihi tıklayın, Sonra sol alt köşedeki
düğmesini tıklayınız.
e) “Dönem silinecektir” sorusunda tamam tıklayınız.
f) Dönem silindi. Şimdi firma numarasını tıkla, sonra da
g) “Firma silinecektir”
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tıkla.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Tamamı tıkla.
Firma çöpe gitti.
Kapat düğmesini tıkla, SYS( sistem işletmeni) ni kapat.
Kendi açtığınız firmalarla işiniz bitince firmalarınızı silin.
Başkalarının firmalarını silmeyin.
Firma silmek ciddi bir iştir, işyerinde rasgele denemeyin.
Firma silerken önce dönemleri siliyoruz, sonra firmayı siliyoruz. Dönem
silmeden firmayı silemiyoruz. Buna dikkat ediniz.

3 – Bilgi girişi yapalım.
Cari menüsünde kendimize bir kart açalım
1. WIN (Ticari Sistem) programına giriniz.
2. Cari Hesap, Cari Hesaplar (sırayla tıklıyoruz)
3. Cari Hesap Kartları penceresi alt kısımda (AL) ALICI’yı seç, sonra
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ekle
düğmesini tıkla
Cari Hesap Kartı penceresi açıldı.
Koda ad ve soyadının ilk harflerini yaz. (Örnek: AT, yani Ayşe
Tatlı gibi)
TAB tuşuna bas. (Tab tuşuna basarak yukarıdan aşağı, soldan sağa
hareket edebiliriz.)
Unvan: Adını soyadını yaz, TAB tuşuna bas.
Adres bilgilerini yaz.
Ticari Bilgileri tıkla, vergi no ve vergi daireni yaz.
Kaydet’i tıkla
Bir cari kart açtın.
Kapatı tıkla.
Cari Hesap menüsünü kapat.

4- Tarih girişi





Stok modülünü tıkla, Satış İrsaliyeleri tıkla, Ekle ye bas,
Toptan Satış İrsaliyesi penceresi açıldı,
Fiş Tarihi kutusuna tıklayıp, tarihi yazabilirsin.
Tarihi yazmak yerine, Fiş Tarihi kutusunun sağındaki üç
noktalı düğmeyi tıklayabilirsin.
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 Paket Program takvim penceresi açıldı. Ay kutusundaki üçgeni tıkla, ayı değiştir,
gerekirse yılı değiştir, günü tıkla, tamamı tıkla.
 Tarih bu şekilde de girilebilir.
 İşlemden vazgeçerek, pencereleri kapatarak menüye dön.
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5- Bir kart silelim
1- Cari Hesap modülünü aç, Cari Hesapları tıkla.
2- Cari Hesap Kartlarını aç,
3456789-

çıkar düğmesi ektin değil. Önce ektin hale getirmeliyiz.

Değiştir
düğmesini tıkla.
Cari hesap kartı ekrana geldi.
Statüsü “Kullanımda” yazıyor, tıkla, ‘kullanım dışı’ yap.
Kaydet.
Cari Hesap kartları penceresine bak, kart kayboldu.
Pencerenin altındaki “Kullanılanlar” penceresini tıkla, Hepsi’ni seç.

10- Şimdi kartın listede.
çıkar düğmesine tıkla.
11- “Dikkat, Kayıt çıkarılacaktır” yazısında tamamı tıkla. Kart silindi.
12- Pencereleri kapat, menüye dön.

2.2.9. Üst Menü Tuşları

Üst menü tuşları

Firma seç: Çalışılan firmayı değiştirmek için kullanılır. Tıkla, çıkan
pencereden başka bir firmayı seç

Menü aç: Kapatılmış menüyü açar.

Menünün sağındaki X düğmesine

basılarak menü kapatılır.

Düğmesine basılarak menü açılır.
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Günlük Döviz kurları tablosunu açar. İsteyen firmalar, günlük döviz
kurlarını bu tabloya girip kaydederek, döviz arşivi oluşturabilir.

Hesap makinesi: Bu tuş hesap makinesini kullanıma sunar.

Son yazdığın sayıyı siler
her şeyi siler

Sola doğru tek tek
rakam siler.
Hafıza tuşları
M+ : Hafızada toplar
M- : Hafızadan çıkartır
MC : Hafızayı siler
MR : Hafızadaki sayıyı
ekrana yazdırır.

Paket programın kitabını açar. Paket program ile ilgili tüm detaylara bu
menüden ulaşabilirsiniz.

Yardım: Ana başlıklar, Dizin, Paket programdan haberler,
Program Hakkında bölümlerini tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Kısa yol tuşları:
Çok sık kullandığımız menülere daha hızlı ulaşmak için kısayollarını oluşturabiliriz.
Bir örnekle açıklayalım.
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Muhasebe fişlerine gitmek için sırasıyla,
Menüyü tıkla,
Muhasebeyi tıkla,
Muhasebe Fişleri’ni tıkla. Muhasebe fişlerine ulaştınız.
Kısa yol yapalım.
Menü, Muhasebe, Muhasebe Fişlerini tıkla, sağ tıkla,
Kısa yol yazısında 1 i tıkla.
Menüyü kapat.
Şimdi kısayol tuşlarından 1 i tıklayınca Muhasebe Fişleri penceresi açılır.

Kullanıcı seçenekleri ayarı: WIN(Ticari Sistem) de, İzle, Seçenekler
tıklandığında aşağıdaki pencere açılır. Kullanıcı istekleri doğrultusunda seçenekler
kısmındaki kutucukları işaretler ve kaydet düğmesine basılır. Değişiklik yapılmayacaksa
vazgeç düğmesine basılır.

Programdan çıkış: Programdan çıkmak için tıklayınız.
“Çalışmanız sona erecektir” sorusunda Tamamı tıklayınız.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler



Paket programa giriş ve çıkış yapınız.



Paket programda tanımlar ve ayarlar
yapınız.











Paket programda firma tanımlayınız.






Paket
programda
bilgilerin
kaydedileceği bölüm açınız



Şirket kodlarına dikkat ediniz.



Paket programdan firma seçerek
çıkar düğmesini tıklayabilirsiniz.
Dönemler
çıkarılmadan
firma
çıkarılamayacağını
unutmamalısınız.
Cariler modülünü tıklayarak cari
kartlara giriş yapıp yeni kart
tanımlayabilirsiniz.
Cari
kartlara
giriş
yaparak
tanımladığınız kartı çıkar düğmesini
tıklayarak silebilirsiniz.



Paket programda firma çıkarınız.




Cari kart tanımlayınız ve siliniz.
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Program kısa yolunu tıklayınız
Program şifrelerini giriniz.
Programın
çıkış
bölümünü
kullanarak programdan çıkınız.
Program
kullanıcı
ayarlarını
yapınız.
Firma tanımlarken firma ekle
seçeneğini kullanabilirsiniz.
Firmanızın
detay
bilgilerinden
firmanızın bilgilerini girebilirsiniz.
Firma dönem ekle seçeneğinden
dönemlerinizi seçebilirsiniz.

ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. Paket programda
tuşunun görevi nedir?
A- Ekle
B – Değiştir C - Vazgeç

D – İşlemler

2. Paket programda haftanın her günü kayıt yapmak için ne yapılır?
A – Kayıt için kaydet tuşuna basılır.
B – Kayıt için F2 tuşuna basılır.
C – Bir işlem yapmaya gerek yoktur.
D – Firma eklerken, çalışma günleri işaretlenir.
3. Paket programda soldan sağa bir sahadan diğerine gitmek için ne yapılır?
A – Fare ile tıklanır veya tab tuşuna basılır.
B – F10 tuşuna basılır
C – F2 tuşana basılır.
D – F9 tuşuna basılır..
4. Paket programda firma açarken hangisi yapılmaz?
A – SYS(Sistem İşletmeni) çalıştırılır.
B – Yönetimden Firmalar seçilir
C – WIN(Ticari sistem) den firmalar seçilir.
D–

tıklanır.

5. Yeni bir şirket açmak için hangisi yapılır?
A- SYS(Sistem işletmeni) çalıştırılır.
B – Yönetimden Firmalar seçilir
C–
tıklanır.
D - A, B, C sırasıyla yapılır, bilgiler girilir, kaydedilir.
6. Yanlış cümleyi bulunuz?
A – Tarih girişlerini takvimden yapabiliriz.
B – Statüsü, kullanımda olan kartı değişiklik yapmadan silebiliriz.
C – Firma çıkarma işlemi firmaya ait bütün bilgileri yok eder.
D – Statüsü, kullanım dışı olan kartı hemen silebiliriz.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

MODÜL DEĞERLENDİRME
1. Demo paket program nedir?
A. Paket programların kullanımı kısıtlı kopyalarıdır.
B. Ticari işletmelerde kullanılabilecek programlardır.
C. Uygulamadan kalkmış, kullanılmayan programdır.
D. Hepsi de doğrudur.
2. Paket programlar ile ilgili yanlış cümleyi belirleyiniz?
A. Muhasebe paket programları muhasebecinin en büyük yardımcısıdır.
B. Muhasebe her paket programa göre farklılık gösterir.
C. Muhasebe her paket programa göre farklılık göstermez.
D. Program seçiminde aynı işi yapanların görüşleri de alınır.
3. Hangisi yazılım ve donanım uyumsuzluğunun sebeplerinden biridir?
A. Program seçiminde geniş bir araştırma yapılmalıdır.
B. Aday programların demoları incelenmelidir.
C. Program ve bilgisayar ayrı ayrı firmalardan alınmalıdır.
D. Programın kullanıcı dostu olup olmadığı araştırılmalıdır.
4. Program seçiminde hangisine dikkat etmeliyiz?
A. Yasal yollardan edinilmiş, lisanslı program olmalıdır.
B. Günümüz işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilmelidir.
C. Ofis, hesaplama, sunu, grafik programları ile bilgi alışverişi yapabilmelidir.
D. A, B, C şıklarının hepsine de dikkat etmeliyiz.
5. Modül seçiminde hangisi işletmeye gereksiz bir maliyet yükler?
A. Paket programın bütün modülleri satın alınmalıdır.
B. İşletmenin kullanacağı modüller satın alınmalıdır.
C. Birbirleriyle birlikte kullanılabilecek modüller alınmalıdır.
D. Hiçbiri
6. Entegre program kullanımının en önemli faydası nedir?
A. Belgeler her modüle ayrı ayrı işlenir.
B. Entegre kullanım programın ömrünü uzatır.
C. Belgeler bir modüle işlenir, diğerlerini program işler.
D. Hiçbiri
7. Defterleri muhasebe bürosunda tutulan işletmenin hangi programlara ihtiyacı
yoktur?
A. MUHASEBE
B. ÇEK-SENET
C. CARİ
D. FATURA
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8. Bir ticaret işletmesinin ihtiyaç duymayacağı program çeşidi hangisidir?
A. İRSALİYE
B. FATURA
C. ÜRETİM
D. ÇEK-SENET
9. Bilgisayar kullanıcısının sağlığı açısından hangi cümle doğrudur?
A. Bilgisayar başında istediğimiz şekilde oturabiliriz.
B. Monitör baş hizasından yukarıda ve parlak olmalıdır.
C. Tabanlarınız yere basmalı, ekran tam karşınızda olmalı.
D. Göz ve ekran arası 10 santimetreden fazla olmamalıdır.
10. Yanlış cümleyi belirleyiniz?
A. Bizimle aynı işi yapan komşu firmanın programını kopyalayıp kullanabiliriz.
B. Paket programlar her firmaya, kullanıcı sayısı belirlenerek satılır.
C. Program yüklendikten sonra yazılım firmasından izin alınır.
D. Eğitim, gösteri, tanıtım amaçlı demo programlarda izin gerekmez.
11. Çalışmalar sonunda neden yedek almalıyız?
A. Bilgisayarımız bozulabilir.
B. Kayıtlarımız silinebilir.
C. Virüs saldırısı olabilir
D. Hepsi de doğrudur.
12. Firma Kodları tanımlarken, hangi yanlışı yapamazsınız?
A. Aynı kodu tekrar kullanmak
B. Aynı birimi tekrar kullanmak
C. Aynı açıklamayı tekrar yazmak
D. Aynı özel kodu tekrarlamak

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.
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B. UYGULAMALI TEST
Aşağıda belirtilen ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz..
Değerlendirme Ölçütleri
1. Bir paket programı bilgisayara yükleyebilirim.
2. Program seçimi yapabilirim.
3, İşletmeye göre program parçası seçimi yapabilirim.
4. Bilgisayarla çalışırken sağlık açısından dikkat edeceğim hususları
açıklayabilirim, uygulayabilirim.
5 Şirket açma veya firma ekleme işlemi yapabilirim.
6.Programda kullanıcı ayarlamalarını yapabilirim.
7. Kart açma, kayıt yapma işlemleri yapabilirim.
8. Kart düzeltme, silme işlemleri yapabilirim.
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
D
B
C
A
B
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
D
A
C
D
B

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
B
C
D
A
C
A
C
B
A
D
A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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