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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 343FBS030 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Sigortacılık 

MODÜLÜN ADI ĠĢlem Takibi 

MODÜLÜN TANIMI 

Sigorta acentelerinde tahsilat ve ödeme iĢlemlerinin 

sigortacılık paket programı kullanarak hızlı, pratik ve doğru 

bir Ģekilde yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL 
Sigortacılık Paket Programları dersinin 5. modülünü almıĢ 

olmak 

YETERLĠK Sigorta acentelerinde, günlük iĢlemlerin takibini yapmak  

MODÜLÜN  AMACI 

 

Genel Amaç 

 

Her ortamda sigortacılık paket programını kullanarak 

tahsilat ve ödemelerle ilgili iĢlem takibi yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 
1. Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin tahsilat 

iĢlemlerini yapabilecek ve raporlarını alabileceksiniz. 

2. Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin ödeme 

iĢlemlerini yapabilecek ve raporlarını alabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisayar, sigortacılık paket programı, hesap makinesi, 

kalem, silgi   

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde sigortacılık iĢlemlerinin büyük bir kısmı acenteler aracılığı ile 

yapılmaktadır. Sigorta Ģirketleri ile acenteleri arasında karĢılıklı güvene dayalı bir iliĢki 

bulunmaktadır. 

 

Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu sigorta acentesi 

olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Sigorta acentesi olmak için kurulması gereken 

Ģirkete yapılan yatırımlar, bir Ģirketten acentelik almak için verilen teminatların dıĢında, 

mesleğinde baĢarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniĢ, portföyü 

orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. 

 

Sigorta acentelerinin daktilo ile baĢlayan çalıĢma ortamları, günümüzde bilgisayar 

üzerinden yapılan bilgi akıĢı ile sağlanmaktadır. Bunun için de sigortacılık ile uğraĢan kiĢi ve 

kurumlar öncelikle ciddi bir mesleki eğitimi almak zorundadırlar. 

 

Her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar 

bulunmaktadır. Özellikle acentelerin poliçelerini düzenleyebilmeleri, günlük iĢlemlerini 

takip edebilmeleri için bu yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

Sigorta acentelerinin kullanabileceği yazılımlar, yazılım Ģirketleri tarafından 

hazırlanmaktadır. Çok sayıda sigorta acente yazılım programı bulunmaktadır. 

 

Bu modülümüzde Polisoft Acente Programı kullanarak sigorta acentelerinin günlük 

iĢlemlerinin takibini öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin tahsilat iĢlemlerini yapabilecek ve raporlarını 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Çevrenizdeki sigorta acentelerine giderek sigorta iĢlemlerinin takibinde 

kullandıkları programların hangileri olduğunu öğreniniz. 

 Burada anlatılacak olan programdan farklı bir program kullanılıyor ise bu 

programların benzer ve farklı yönlerini araĢtırınız. 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. TAHSĠLAT ĠġLEMLERĠ VE RAPORLAR 
 

MüĢterilerden yapılan tahsilat iĢlemleri ve bunlarının sonuçları takip edilmelidir. 

Tahsilat iĢlemlerinin kaydı ve raporları farklı menülerde yapılmaktadır. 

 
Tahsilat iĢlemlerinde, müĢterilerden yapılan nakit tahsilatı, alınan çekler, alınan 

senetler, alınan kredi kartı talimatları ve bankadan yapılan havale iĢlemleri yapılır. 

 

1.1. Nakit Tahsilat ĠĢlemleri 
 

Günlük nakit tahsil iĢlemlerinin yapıldığı bölümdür.  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bu bölüme üst menüde bulunan Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri menüsünden 

girilebilir. Ayrıca Ana Menü üzerindeki kısa yol menüsünden nakit seçeneğine tıklanarak 

veya üzerinde “Enter” tuĢuna basılarak da ulaĢılabilir. 

 

Programın menüleri anlatılırken örnekler verilecektir. Bu örneklerde iĢ yerimize poliçe 

borcu olan Mehmet ÖZġEN isimli müĢteri kullanılacaktır. 

 

 
 

Nakit tahsilat iĢlemini+ yapıldığı Nakit Tahsil / Tediye Bordrosunu açıklayalım. 

 

MüĢteri Mehmet ÖZġEN’den 01.08.2007 tarihinde 200.00-YTL nakit tahsil edilmiĢtir. 

 

Öncelikle nakit tahsilat iĢlemi yapılan müĢteri hesabı seçilmelidir. Unvanı sahasında 

“IĢıklı sayfa” butonuna tıklanarak ya da F10’a basılarak liste alınır. Açılan listeden, tahsilat 

yapılan müĢteri bulunarak seçilir. 

 

ĠĢlem tarihi ve iĢlemin türü (Tahsil) seçilir. 

 

Bordro numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. 

 

Kasa Hesabı sahasında nakit iĢlemin kasa hesabı belirtilir. “IĢıklı sayfa” butonu 

tıklanarak kasa seçilir. Sistemde nakit giriĢ iĢleminin yapılabilmesi için kasa kartlarının 

açılmıĢ olması gerekir 

 

Para birimi, seçilen kasa hesabının döviz cinsinden otomatik olarak alınacaktır. 

 

ĠĢlemin YTL tutarı girilir. Varsa, iĢlemin evrak numarası ve açıklama girilir. 
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“ĠĢlemi Bordroya Ekle” butonuna basılır. Yazılan iĢlemin bilgileri alttaki pencereli 

bölüme aktarılacaktır. 

 

Sonra, “Kaydet” butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna basılır. “Kaydedilecektir, 

Onaylıyor musunuz” sorusunda “Evet” butonu tıklanır. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 

 

Sigorta iĢlemlerinde tahsilatın hangi poliçeye ait olduğu belirtilmelidir. Borç kapama 

ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti 

olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 

 

AĢağıdaki ekranda; müĢteri Mehmet ÖZġEN’den yapılan 200.00 YTL nakit 

tahsilatının aĢağıda dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık alındığı 

sorulmaktadır. Ekranın ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)”, “ Seçilen Taksiti 

Kapat (F12)”, “Seçilen Taksitin Belirtilen Tutarını Kapat”  menüsü önemlidir. 

 

 
 

 

 
 

“Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)” seçeneğinin seçilmesi hâlinde müĢterinin 

borçlarından vadesi en yakın olan borcunun, alınan tahsilat tutarı kadar kapatır. 

 

“Seçilen Taksiti Kapat (F12)” seçeneğinin seçilmesi hâlinde müĢterinin borçlarından 

seçilen taksit tutar veya tutarları kapatılır. 
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“Seçilen Taksitin Belirtilen Tutarını Kapat” seçeneğinin seçilmesi hâlinde 

müĢterinin borçlarından seçilen taksitin belirlenen tutarını kapatır. 

 

 Ġlgili tabloda müĢterinin iĢlemi yapılan tarih ve öncesi-sonrası vadeli taksitleri “Vade 

Aralığı Listele” bölümünde verilen tarih aralığına göre listelenecektir.  

 

Nakit tahsilat iĢlemlerinde borçlu hesap ve alacaklı hesap dengesi sağlanarak kayıt 

iĢlemi gerçekleĢmektedir. Örneğin; gerçekleĢen bir tahsilat iĢlemi, müĢteri hesabına alacak 

olarak kaydedilirken aynı zamanda belirtilen kasa hesabına borç olarak giriĢi sağlanacaktır. 

Dolayısıyla tahsilat iĢlemlerinin ayrıca kasa hesaplarına kaydedilmesine gerek yoktur.  

 

1.2. MüĢteriden Alınan Senetlerin Nakit GiriĢinden Tahsil Edilmesi  

 
Sistemde kayıtlı ve pozisyonu portföyde olan senet tahsilatları bu bölümden de 

gerçekleĢtirilebilir. Bu bölümde senet tahsilat iĢlemi her bir senet için tek tek 

gerçekleĢtirilmelidir. Toplu senet tahsilatları, Alacak Senetleri İşlem Bordrosundan 

yapılmalıdır. 

 

Örneğin; müĢterimiz Mehmet ÖZġEN’den alınan 01.11.2007 vadeli 110.00 YTL 

tutarındaki bir adet senet aynı tarihte tahsil edilmiĢtir. 

 

Bu tahsilat iĢlemini Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri menüsünden yapalım. 

 

Unvanı kısmında Senet borçlusu Mehmet ÖZġEN seçilmelidir. ĠĢlemin tarihi olan 

01.11.2007 tarihi girilmelidir. ĠĢlem butonuna tıklanarak Senet Tahsilatı seçilmelidir. Senet 

kısmında tahsilatı gerçekleĢtirilen senet seçilmelidir.  Kasa Hesabı butonu tıklanarak 

tahsilatın yapıldığı kasa seçilmelidir.  YTL tutar kısmına senet tutarı olan 110.00 YTL 

yazılmalıdır. 
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ĠĢlem tamamlandığı zaman ĠĢlemi Bordroya Ekle (Ġns) butonuna tıklanarak iĢlem 

bordroya eklenir. 

 

 
 

Kaydet (F2) butonuna tıklanarak ya da klavyeden F2 tuĢuna basılarak kaydedilir. 

 

 1.3. Tahsilatın Yabancı Para Cinsinden Yapılması 
 

Borcu olan bir müĢteriden yapılan tahsilat yabancı para olarak gerçekleĢir ise iĢlemin 

akıĢı YTL’ ye göre farklılık göstermektedir. 

 

Nakit tahsilatında olduğu gibi tahsilat yapılan müĢteri unvanı, iĢlemin tarihi, iĢlemin 

türü girilir. 

 

Kasa Hesabı bölümünde tahsilatı yapılan döviz kasası seçilmelidir. Döviz kasası yok 

ise Kasa Hesabı listesinin alındığı ekranın üst kısmında bulunan + butonuna basılarak 

açılmalıdır.  
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Dövizli kasa iĢlemlerinde, açılan kur penceresine iĢlemin döviz kuru girilmelidir. 

Dövizli kasa iĢlemlerinde, YTL tutarı girildiğinde, döviz tutarı otomatik olarak, döviz tutarı 

girildiğinde ise YTL tutarı otomatik olarak hesaplanmaktadır. 

 

Örnek: MüĢterimiz Mehmet ÖZġEN’den 01.08.2007 tarihinde 100 Amerikan doları 

alınmıĢtır (1 dolar 1.50.- YTL). 

 

 
 

ĠĢlemi Bordroya Ekle butonuna basılır. Yazılan iĢlemin bilgileri alttaki pencereli 

bölüme aktarılacaktır. 

 

 
 

Sonra kaydet butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna basılır. “Kaydedilecektir, 

Onaylıyor musunuz” sorusunda “Evet” butonu tıklanır. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 
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Tahsilatın yapıldığı döviz türünde taksitlerin olması durumunda önceki konuda 

anlatıldığı gibi borç kapama iĢlemi yapılır. 

 

Dövizli borç olmaması durumunda, YTL tahsilatından farklı olarak burada müĢteriye 

ait taksitler ekranın alt kısmında gelmemiĢtir. Taksit tutarları YTL,  Ģu anda yapılan tahsilat 

döviz olduğu için değiĢim iĢlemi yapılması gerekir.  Alınan döviz tutarının üzerinde Mouse’ 

nin sağ tuĢuna basılması hâlinde “Exchange Uygula” mesajı açılacaktır. 

 

 
 

 “Exchange Uygula” mesajının üzeri tıklanarak EXCHANGE ekranı açılır. Bu 

ekranda DeğiĢtir butonu tıklanır. 

 

 
 

DeğiĢtir butonu tıklandığı zaman Para Birimi DeğiĢikliği ekranı açılacaktır. Buraya 

alınan dövizin YTL tutarı girilir. Uygula butonu tıklanır. 
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Uygulama iĢleminden sonra aĢağıdaki ekran açılacaktır.  

 

 
 

Burada herhangi bir iĢlem yapılmadan Kaydet butonuna tıklanır veya klavyeden F2 

tuĢuna basılarak kaydedilir. 

 

Tekrar BORÇ KAPAMA ekranına dönülmüĢtür. Borç kapama ekranının alt kısmında 

poliçenin taksitleri listelenmektedir. Tahsilatın hangi poliçeye ait olduğu belirtilmelidir. 

Alınan tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 
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Yapılan 150.00 YTL tahsilatın 01.09.2007 tarihli taksitten indirileceğini kabul edersek 

ıĢıklı gösterge ilgili satırın üzerindeyken “ Vade Tarihi Sıralı Kapat” butonu tıklanır ise 

225.00 YTL borcun 150.00 YTL’si tahsil edilir.  

 

 
 

Kalan 75.00 YTL borç olarak ilgili satırda gösterilir. 
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1.4. Gelen Havale ĠĢlemleri 
 

ĠĢletmeye gönderilen havaleler bu ekranda sisteme kaydedilmelidir. MüĢterilerden 

gelen havaleler girilmelidir. 

 

 
 

Unvanı kısmında havalenin hangi müĢteriden geldiği seçilir. ĠĢlemin tarihi seçilir. 

ĠĢlem kısmından gelen havale kısmı seçilir.  Havale iĢleminin hangi banka ile gerçekleĢtiği 

banka hesabı bölümünden seçilir.  Havalenin geldiği banka kayıtlı değil ise açılan 

pencerenin üst kısmında bulunan + butonuna basılarak banka kartı tanımlanır. Havale tutarı 

yazılır. 

 

Örnek: MüĢterimiz Mehmet ÖZġEN borcuna karĢılık 01/10/2007 tarihinde 300.00.- 

YTL havaleyi Garanti Bankası ile göndermiĢtir. 

 

 
 

 ĠĢlemi Bordroya Ekle (Ins) simgesine tıklanarak yapılan iĢlem alt kısma aktarılır. 

Aynı ekranda birden fazla havale iĢlemi gerçekleĢtirilebilir. 
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Bu ekranda Kaydet butonu tıklanır ya da klavyeden F2 tuĢuna basılarak iĢlem 

kaydedilir.  

 

Kayıt iĢleminden sonra Borç Kapama ekranı açılmıĢtır. 

 

Gönderilen havalenin hangi poliçeye ait olduğu belirtilmelidir. Borç kapama 

ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti 

olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 

 

AĢağıdaki ekranda müĢteri Mehmet ÖZġEN’den gelen 300.00 YTL havalenin aĢağıda 

dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık alındığı sorulmaktadır. Ekranın 

ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)” menüsü seçilir ise sırası ile 

01.09.2007 tarihinden kalan 75.00 YTL ile ikinci sıradaki 01.11.2007 tarihli 225.00 YTL 

taksit tahsil edilmiĢ olacaktır. 

 

 
 

Tahsilat iĢleminden sonra müĢteri Mehmet ÖZġEN’in kalan taksitleri Ģöyle 

oluĢacaktır. 
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1.5. Alacak Çeki GiriĢleri 
 

MüĢteriden alınan çeklerin girildiği menüdür. Programa Kambiyo ĠĢlemleri / Çek 

ĠĢlemleri / Çek Bordroları / Alacak Çeki GiriĢ Bordrosu menüsünden giriĢ yapılır. 

 

 
 

Alacak çekleri giriĢ bordosunda ilk olarak çek alınan müĢteri Kodu ya da Unvanı 

butonları kullanılarak seçilmelidir. Bordro numarası sistem tarafından otomatik olarak 

verilmektedir. Tarih sahasında, çeklerin alındığı yani bordronun düzenlendiği tarih 

yazılmalıdır.  

 

Örnek: MüĢterimiz Mehmet ÖZġEN 01/10/2007 tarihinde 01/11/2007 vadeli Yapı 

Kredi Bankası Üsküdar ġubesi üzerine düzenlenmiĢ 100.00.- YTL tutarında çek ile 

01/11/2007 vadeli T.C. Ziraat Bankası Kadıköy ġubesi üzerine düzenlenmiĢ 125.00.- 

YTL’lik 2 adet çek vermiĢtir. 
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Üst bilgiler tamamlandıktan sonra Bordroya Çek Ekle (Insert) butonuna 

tıklanmalıdır. Alacak Çeki Detayı penceresi açılacaktır. Alınan çeklere ait bilgiler 

girilmelidir. 

 

 
 

Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Sırası ile çek bilgi 

sahalarını doldurunuz. Vade tarihinin iĢlem tarihinden sonraya ait olması gerekir. Aksi 

takdirde program kayıt yapmaya izin vermeyecektir. Ġlgili sahaların doldurulmasından sonra 

Bordroya Ekle (F2) butonuna veya klavyeden F2 tuĢuna basarak çeki bordroya ekleyiniz. 

Aynı iĢlem tekrarlanarak müĢteriden aynı anda alınan çeklerin tamamı bordroya eklenir. 

 

Çekler bordroya eklendikçe müĢteriden alınan çeklerin toplam tutarı, ortalama vadesi 

ve sayısı alt tabloda izlenebilir.  
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Çeklerin bordoya eklenmesinden sonra, Kaydet butonuna veya klavyeden F2 tuĢuna 

basılarak bordro kaydedilir. 

 

Bordro kaydedilmeden önce, Yazdır butonu ile bordro yazıcı çıktısı alınabilir ve 

müĢteriye bir tahsilat evrakı olarak verilebilir. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 

 

Sigorta iĢlemlerinde tahsilatın hangi poliçeye ait olduğu belirtilmelidir. Borç kapama 

ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti 

olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 

 

AĢağıdaki ekranda, müĢteri Mehmet ÖZġEN’den yapılan toplam 225.00 YTL 

tutarında alınan çeklerin aĢağıda dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık 

alındığı sorulmaktadır. Ekranın ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)”, 

seçeneğinin seçilmesi hâlinde 01.11.2007 vadeli 225.00 YTL’lik taksiti kapatacaktır. 
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Tahsilat iĢleminden sonra kalan taksitler görüntülenmektedir. 

 

 
 

Alacak Çekleri GiriĢ Bordrosu ile sisteme kaydedilen çekler "Portföyde" pozisyonu 

ile kaydedilir.  
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Sisteme kaydedilen alacak çekleri giriĢ bordrosunu tekrar izlemek için, Alacak Çeki 

GiriĢ Bordrosu ekranında Kayıtlı Bordro Listesi butonuna tıklanır. Son kaydedilen bordro 

en üstte olacak Ģekilde sıralanacaklardır. Belli bir müĢterinin çek bordroları aranıyor ise, 

“Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna tıklamadan önce müĢteri seçilmelidir. Bu durumda sadece 

seçilen müĢteriye ait bordrolar listelenecektir.  

 

 
 

Bordro bilgileri bulunan satırın üzerine çift tıklanır ise bordro detayı listelenecektir.  

 

  
 

Kayıtlı bir bordroyu silmek için bordro listesi ekranda listelendikten sonra, Sil (F5) 

butonuna veya klavyeden F5 tuĢuna basılır. 
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Program genelindeki tahsilat iĢlemlerinde poliçe borcuna otomatik kapama 

özelliğinden dolayı, silmek istenilen bordronun poliçe borcuna kapandığı Ģeklinde bir uyarı 

mesajı verecektir.  

 

 
 

ĠĢlem onayladığı zaman, borç kapama iĢlemi iptal edilerek bordro silinebilir duruma 

getirilecektir.  

 

1.6. Alacak Çeki Kartları 
 

Alacak Çeki Kartları, Alacak Çekleri GiriĢ Bordrosu ile müĢterilerden alınarak 

sisteme kaydedilen çeklere ait bilgilerin ve çeklerin gördüğü iĢlemlerin izlenmesi amacıyla 

kullanılan bölümdür.  

 

 
 

Bu bölümden sisteme çek kaydı yapılamaz. Bölüm sadece sistemde kayıtlı çeklerin 

detaylarının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Çek detayını izlemek için, Çek Listesi butonuna tıklandığında, sistemde kayıtlı çekler 

listelenecektir. 
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Çek Listesi butonuna tıklamadan önce, Unvanı sahasında çekleri izlenecek müĢteri 

hesabı seçilmelidir. Çek Listesi butonuna tıklanır ise seçilen müĢteriye ait çekler 

listelenecektir.  

 

 
 

Bu ekranda pozisyon bölümünde “Tümü” seçilir ise tüm pozisyonlara (Portföy, ciro, 

tahsilatta, tahsil edildi, iade vb) ait müĢteri çekleri listelenir. Portföy seçilir ise, portföyde 

olan müĢteri çeklerinin listesi alınır. 



 

 20 

Vade bölümüne yazılan tarihe kadar vadesi olan çekler listelenir. “Kayıtları Süz” 

butonuna tıklanır ise belirtilen pozisyon ve belirtilen vadeye kadar olan müĢteri çekleri 

listelenir. 

 

Kayıtlı çek listesinde bulunan çeklerden detayı görüntülenmek istenilen çek, listeden 

çift tıklanarak seçilir. 

 

Örneğin; kayıt numarası 5 ve çek numarası 654321 numaralı çekin detayını incelemek 

istiyoruz. 

 

 
   

Mahsup butonuna tıklanarak seçilen çekin ödediği poliçe taksitleri izlenebilir.  

 

 
 

Belirtilen çek 320 000018 kodlu Ģirkete ait süper oto kasko poliçesi taksitinin 

ödenmesi için verilmiĢtir. 

 

ĠĢlemler butonuna tıkladığınızda çekin gördüğü iĢlemler (tahsil, iade, ciro ) 

listelenecektir. 
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MüĢteri çekleri, “Alacak çeki giriĢ bordrosu” ile sisteme kaydedilir. “Alacak çekleri 

iĢlemler bordrosu” üzerinden sonraki iĢlemlere tabi tutulur. Bu bölüm çeklerin giriĢ 

bordrolarında veya iĢlem bordrolarında tabi olduğu detayların izlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Bir bordroda çok sayıda çekin olması durumunda ve bu çeklerden birinin iptal 

edilmesi istenildiğinde, “Alacak Çeki Kartları” ekranında bulunarak silinmesi, giriĢ 

bordrosundan da silinmesini sağlayacaktır. Bu ekrandan kayıtlı bir bordroya çek ilavesi 

yapılması mümkün değildir. 

 

Birden fazla iĢlem görmüĢ bir müĢteri çekinin iĢlem gördüğü bordrodan silinerek bir 

önceki iĢlem pozisyonuna dönebilmesi için, “ĠĢlemler” butonu ile açılan “Çekin Gördüğü 

İşlemler” (ciro, tahsilatta, tahsil edildi ) listesinden, iptal etmek istenilen iĢlem silinir. Çek, 

silinen iĢlem bordrosundan da silinerek bir öndeki pozisyona geri dönecektir. ĠĢlemler 

tablosunda çeklerin ilk pozisyonu olan “Portföyde” pozisyonu silinemez. Portföyde 

pozisyonunun silinmesi iĢlemi, çekin kayıtlardan tamamen silinmesi anlamındadır.  

 

1.7. Alacak Senedi GiriĢleri 
 

MüĢteriden alınan senetlerin girildiği menüdür. Programa Kambiyo ĠĢlemleri / Senet 

ĠĢlemleri / Senet Bordroları / Alacak Senedi GiriĢ Bordrosu menüsünden giriĢ yapılır. 

 

 
 

Alacak senetleri giriĢ bordosunda ilk olarak senet alınan müĢterinin, Kodu veya 

Unvanı butonları tıklanarak ya da klavyeden F10 tuĢuna basılarak seçilmesi gerekir.una 
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basarak tıklanarak ya da bordro numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. 

Tarih sahasında senetlerin alındığı, yani bordronun düzenleneceği tarihi belirtilir.  

 

Örnek: MüĢterimiz Mehmet ÖZġEN 01/10/2007 tarihinde 01/11/2007 vadeli ve 

110.00.- YTL tutarında senet vermiĢtir. 

 

 
  

MüĢteriden alınan senetleri girebilmek için “Bordroya Senet Ekle” butonuna 

tıklanmalıdır. “Alacak Senedi Detayı” penceresi açılacaktır.  

 

 
 

Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Sırası ile senet bilgi 

sahaları doldurulur. Tablonun sonunda yer alan adet sahasında belirtilen sayıda senet vade 

tarihi birer ay arttırılarak otomatik oluĢturulacaktır. Bu iĢlem sadece tutarları aynı ve vade 

sırası takip eden senetler için geçerlidir. Örneğin 01.11.2007 tarihinde alınan bir senedin 

giriĢ yapılırken adet bölümüne 3 yazılır ise 01.12.2007 tarihli 110.00 YTL’lik bir senet ile 

31.01.2008 vadeli ve 110.00 YTL’lik bir senet otomatik olarak girilecektir. Böylece bir 

iĢlem ile 3 adet senet oluĢturulacaktır (sıra senet). 
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Ġlgili sahaların doldurulmasından sonra Bordroya Ekle (F2) butonuna veya F2 tuĢuna 

basarak senetleri bordroya ekleyiniz. 

 

MüĢteriden aldığınız senetlerin tutarları farklı ise veya vade sırası takip etmiyorsa, her 

biri “Bordroya Senet Ekle” butonuna tıklanarak açılan pencereden tek tek girilmelidir. 

 

Senetler bordroya eklendikçe alt tabloda müĢteriden alınan senetlerin toplam tutarı, 

ortalama vadeleri ve sayısını izlenebilmektedir. 

 

 
 

Senetlerin bordoya eklenmesinden sonra, Kaydet butonuna veya klavyeden F2 tuĢuna 

basılarak bordro kaydedilir. 

 

Bordro kaydedilmeden önce, Yazdır butonu ile bordro yazıcı çıktısını alabilir ve 

müĢteriye tahsilat evrakı olarak verilebilir. 

 

Alacak Senetleri GiriĢ Bordrosu ile sisteme kaydedilen senetler "Portföyde" 

pozisyonu ile kaydedilir. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 

 

Sigorta iĢlemlerinde tahsilatın yani alınan senet ya da senetlerin hangi poliçeye ait 

olduğu belirtilmelidir. Borç kapama ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan 

tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 
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AĢağıdaki ekranda, müĢteri Mehmet ÖZġEN’den yapılan 110.00 YTL tutarında alınan 

senedin aĢağıda dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık alındığı 

sorulmaktadır.  

 

 
 

Ekranın ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)”, seçeneğinin seçilmesi 

hâlinde 01.12.2007 vadeli 225.00 YTL’lik taksitin 110.00 YTL’lik kısmını kapatacak ve 

115.00 YTL kalan gösterecektir. 
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Sisteme kaydedilen alacak senetleri giriĢ bordrosunu tekrar izlemek için, “Kayıtlı 

Bordro Listesi” butonu tıklanır. 

 

Son kaydedilen bordro en üstte olacak Ģekilde sıralanacaklardır. Belli bir müĢterinin 

senet bordroları aranıyor ise, “Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna tıklamadan önce aranan 

müĢteri seçilir. Sadece seçilen müĢteriye ait bordrolar listelenecektir. 

 

 
 

Bordro bilgileri bulunan satırın üzerine çift tıklandığında bordro detayı listelenecektir.  
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Kayıtlı bir bordroyu silmek için senet bordrosu ekrana listelendikten sonra, Sil 

butotuna veya klavyeden F5 tuĢuna basılır. 

 

Program genelindeki tahsilat iĢlemlerinde poliçe borcuna otomatik kapama 

özelliğinden dolayı, silinmek istenen bordronun poliçe borcuna kapandığı Ģeklinde bir uyarı 

mesajı alınacaktır. 

 

 
 

ĠĢlem onaylandığında, borç kapama iĢlemi iptal edilerek bordro silinebilir duruma 

getirilecektir. 

 

1.8. Alacak Senedi Kartları 
 

Alacak Senedi Kartları, Alacak Senedi GiriĢ Bodrosu ile müĢterilerden alınarak 

sisteme kaydedilen senetlere ait bilgilerin ve senetlerin gördüğü iĢlemlerin izlenmesi 

amacıyla kullanılan bölümdür. 

 

Ġlgili menüye Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / Alacak Senedi Kartları menü 

sırası takip edilerek girilir. 
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Bu bölümden sisteme senet kaydı yapılamaz. Bölüm sadece sistemde kayıtlı 

senetlerin detaylarının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 
 

Senet detayını izlemek için, “Senet Listesi” butonuna tıkladığı zaman sistemde kayıtlı 

senetler listelenecektir. “Senet Listesi” butonuna tıklamadan önce, Unvanı sahasında 

senetleri izlenecek müĢteri hesabı seçilir ise, sadece seçilen müĢteriye ait senetler 

listelenecektir. 
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Bu ekranda pozisyon bölümünde tümü seçilir ise tüm pozisyonlara (portföy, ciro, 

tahsilatta, tahsil edildi, iade vb.) ait müĢteri senetleri listelenir. Portföy seçilir ise, portföyde 

olan müĢteri senetlerinin listesi alınır.  Vade bölümüne yazılan tarihe kadar vadesi olan 

senetler listelenir. “Kayıtları Süz” butonuna tıklanır ise belirtilen pozisyon ve belirtilen 

vadeye kadar olan müĢteri senetleri listelenir. 

 

Kayıtlı senet listesinde bulunan senetlerden detayı görüntülenmek istenilen senet, 

listeden çift tıklanarak seçilir. 

 

 
 

Mahsup butonu tıklanarak seçilen çekin ödediği poliçe taksitleri izlenebilir. 
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ĠĢlemler butonuna tıklandığında senedin gördüğü iĢlemler ( tahsil, iade, ciro ) 

listelenecektir. 

 

 
 

MüĢteri senetleri, Alacak senedi giriĢ bordrosu” ile sisteme kaydedilir. “Alacak 

senetleri iĢlemler bordrosu” üzerinden sonraki iĢlemlere tabi tutulur. Bu bölüm senetlerin 

giriĢ bordrolarında veya iĢlem bordrolarında tabi olduğu detayların izlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Alacak senedi giriĢ bordrosu ile bir müĢteriye ait birden fazla senedin giriĢi 

yapılabilmektedir. Bir bordroda çok sayıda senedin olması durumunda ve bu senetlerden 

birinin iptal edilmesi istenildiğinde, “Alacak Senedi Kartları” ekranında bulunarak silinmesi, 

giriĢ bordrosundan da silinmesini sağlayacaktır. Ancak kayıtlı bir bordroya senet ilavesi 

yapılması mümkün değildir. 

 

Birden fazla iĢlem görmüĢ bir müĢteri senedinin iĢlem gördüğü bordrodan silinerek bir 

önceki iĢlem pozisyonuna dönebilmesi için, “ĠĢlemler” butonu ile açılan “Senedin Gördüğü 

ĠĢlemler” listesinden (ciro, tahsilatta, tahsil edildi...), iptal etmek istenilen iĢlem silinir. Senet, 

silinen iĢlem bordrosundan da silinerek bir öndeki pozisyona geri dönecektir. ĠĢlemler 

tablosunda senetlerin ilk pozisyonu olan “Portföyde” pozisyonu silinemez. Portföyde 

pozisyonunun silinmesi iĢlemi, senedin kayıtlardan tamamen silinmesi anlamındadır. 
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1.9. MüĢteri Kredi Kartları GiriĢleri 
 

Poliçe borcu olan müĢteriler, ödemelerini kredi kartı kullanarak yerine getirmek 

isteyebilirler. Bunun için; Kambiyo ĠĢlemleri / Kredi Kartı ĠĢlemleri / Kredi Kartı 

Bordroları / MüĢteri Kredi Kartı GiriĢ Bordrosu menüsü kullanılmalıdır. 

 

 
 

MüĢteri Kredi Kartları giriĢ bordosunda ilk olarak, kredi kartı ile ödeme yapacak olan 

müĢteri hesabı, Kodu veya Unvanı butonları tıklanarak ya da klavyeden F10’a basılarak 

seçilmelidir. Bordro numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Tarih 

sahasında kredi kartının alındığı, yani bordronun düzenleneceği tarih belirtilmelidir. 

 

Örnek: MüĢteri Mehmet ÖZġEN 01/12/2007 tarihinde Garanti Bankası’na ait kredi 

kartı ile 60.00.- YTL ödeme yapmıĢtır. 
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MüĢteri Kredi Kartlarının sisteme POS ve MAILORDER olarak iki farklı yapıda 

kaydedilmesi sağlanmıĢtır. 

 

“Bordroya Kart Ekle” butonu tıklanmadan önce sisteme girilecek kredi kartına dikkat 

edilerek iĢlem seçeneği POS ya da MAILORDER olarak belirlenir. 

 

Direkt POS cihazlarından çekilen kredi kartları POS, kredi kartı talimatı alınan kartlar 

için MAILORDER özelliği kullanılmaktadır. 

 

POS makinesinden çekilen kredi kartlarının, anlaĢmalı banka hesaplarında valör günü 

nakde dönüĢmek dıĢında opsiyonu bulunmamakta fakat MAILORDER talimatları günü 

geldiğinde çekilememekte, sigorta Ģirketlerine ciro edilebilmekte, yani çek veya senet gibi 

iĢlemlere tabi tutulabilmektedir. Bu nedenle sistemde POS ve MAILORDER ayrımı 

yapılmıĢ, kullanıcıların hatalı iĢlem yapmalarını önlemek amacıyla MAILORDER’lara 

verilen iĢlem özellikleri POS’lara verilmemiĢtir. 

 

MüĢteri borcuna istinaden alınan kartların tamamı bordroya eklenmelidir. “Bordroya 

Kredi Kartı Ekle (Insert)” butonuna tıkladığınızda, aldığınız kartların özelliklerini 

girebileceğiniz “MüĢteri Kredi Kartı Detayı” penceresi açılacaktır. 

 

 
 

Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Sırası ile kart bilgi 

sahaları doldurulur. Kredi Kartı bilgi sahalarının doldurulmasından sonra “Kredi Kartı 

ArĢivine Ekle” butonuna tıklanması durumunda, kredi kartı bilgileri müĢteri hesap 

kartlarında yer alan, kredi kartı arĢivine kaydedilmiĢ olur. MüĢteri hesap kartlarında kayıtlı 

kredi kartı bilgisi, kredi kartı talimatlarının giriĢi esnasında “Kart Nu.” butonuna tıklanarak 

kullanılabilir. 

 

“Bordroya Ekle” butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna basıldığı zaman bordoya 

eklenecektir.  Kredi kartları bordroya eklendikçe alt tabloda müĢteriden alınan kartların 

toplam tutarı, ortalama vadesi ve sayısı izlenebilecektir. 
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Kartların bordoya eklenmesinden sonra, Kaydet butonuna veya klavyeden F2 tuĢuna 

basılarak bordro kaydedilir. Bordro kaydedilmeden önce, Yazdır butonu ile bordro yazıcı 

çıktısı alınabilir ve müĢteriye bir tahsilat evrakı olarak verilebilir. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 

 

Sigorta iĢlemlerinde tahsilatın yani alınan kredi kartı talimatlarının hangi poliçeye ait 

olduğu belirtilmelidir. Borç kapama ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan 

tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 
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Yukarıda, müĢteri Mehmet ÖZġEN’den yapılan 60.00 YTL tutarında alınan kredi 

kartı talimatının ekranın alt kısmında dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık 

alındığı sorulmaktadır. 

 

Ekranın ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)”, seçeneğinin seçilmesi 

hâlinde 01.12.2007 vadeli kalan 115.00 YTL’lik taksitin 60.00 YTL’lik kısmını kapatacak ve 

55.00 YTL kalan gösterecektir. 

 

 
 

MüĢteriden MAILORDER talimatı alınmıĢ ise “MüĢteri Kredi Kartı Detayı” ekranı 

aĢağıdaki Ģekilde açılacaktır. 

 

Örnek: MüĢteri Mehmet ÖZġEN 01/12/2007 tarihinde Garanti Bankası’na ait kredi 

kartı ile 55.00.- YTL MAILORDER talimatı alınmıĢtır. 
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Girilen kredi kartı MAILORDER talimatı ise tablonun sonunda yer alan “ĠĢlem 

Tekrarı Düzenleme” sahasında belirtilecek sayıda, kredi kartı vade tarihi birer ay artırılarak 

otomatik oluĢturulacaktır. Diğer sahaların doldurulması POS talimatı gibidir. 

 

“Bordroya Ekle” butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna basıldığı zaman bordoya 

eklenecektir.  Kredi kartları bordroya eklendikçe alt tabloda müĢteriden alınan kartların 

toplam tutarı, ortalama vadesi ve sayısı izlenebilecektir. 

 

 
 

MüĢteriden alının kartların tutarları farklı ise veya vade sırası takip etmiyorsa, her 

kartın ayrı ayrı eklenmesi gerekir. 

 

Kartların bordoya eklenmesinden sonra, Kaydet butonuna veya klavyeden F2 tuĢuna 

basılarak bordro kaydedilir. Bordro kaydedilmeden önce, Yazdır butonu ile bordro yazıcı 

çıktısı alınabilir ve müĢteriye bir tahsilat evrakı olarak verilebilir. 

 

Kayıt iĢlemi sonrasında otomatik olarak BORÇ KAPAMA ekranı açılmıĢtır. 

 

Sigorta iĢlemlerinde tahsilatın yani alınan kredi kartı talimatlarının hangi poliçeye ait 

olduğu belirtilmelidir. Borç kapama ekranında poliçenin taksitleri listelenmektedir. Alınan 

tahsilatın hangi poliçenin hangi taksiti olduğu bu ekranda belirtilmelidir. 

 

AĢağıdaki ekranda, müĢteri Mehmet ÖZġEN’den yapılan 55.00 YTL tutarında alınan 

kredi kartı talimatının aĢağıda dökümü verilen poliçe taksitlerinden hangisine karĢılık 

alındığı sorulmaktadır. 
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Ekranın ortasında bulunan “Vade Tarihi Sıralı Kapat (F11)”, seçeneğinin seçilmesi 

hâlinde 01.12.2007 vadeli kalan 55.00 YTL’lik taksitin tamamını kapatacaktır. Borç taksiti 

gözükmeyecektir. 

 

 
 

MüĢteri Kredi Kartları GiriĢ Bordrosu ile sisteme kaydettiğiniz kartlar "Portföyde" 

pozisyonu ile kaydedilir. 
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Sisteme kaydedilen MüĢteri Kredi Kartları GiriĢ Bordrosunu tekrar izlemek için, 

“Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna tıklanır.  

 

Son kaydedilen bordro en üstte olacak Ģekilde sıralanacaklardır. Belli bir müĢterinin 

kredi kartı bordroları aranıyor ise, “Kayıtlı Bordro Listesi” butonu tıklanmadan önce müĢteri 

seçilir. Sadece seçilen müĢteriye ait bordrolar listelenecektir.  

 

 
 

Bordro bilgileri bulunan satırın üzerine çift tıkladığı zaman bordro detayı 

listelenecektir. 

 

  
 

Kayıtlı bir bordroyu silmek için ekrana listelendikten sonra, Sil butonuna veya 

klavyeden F5 tuĢuna basılır. Tahsilat iĢlemlerinde poliçe borcuna otomatik kapama 

özelliğinden dolayı, silinmek istenen bordronun poliçe borcuna kapandığı Ģeklinde bir uyarı 

mesajı alınacaktır. 
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ĠĢlem onayladığı zaman, borç kapama iĢlemi iptal edilerek bordro silinebilir duruma 

getirilecektir. 

 

1.10. MüĢteri Kredi Kartları 
 

MüĢteri Kredi Kartları, MüĢteri Kredi Kartları GiriĢ Bordrosu ile müĢterilerden alınarak 

sisteme kaydedilen kredi kartlarına ait bilgilerin ve kartların gördüğü iĢlemlerin izlenmesi 

amacıyla kullanılan bölümdür.  

 

 
 

Bu bölümden sisteme kredi kartı kaydı yapılamaz. Bölüm sadece sistemde kayıtlı 

kartların detaylarının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.  
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“Kart Listesi” butonuna tıklandığında sistemde kayıtlı kartlar listelenecektir. “Kart 

Listesi” butonuna tıklamadan önce, Unvanı sahasında kartları izlenecek müĢteri hesabı 

seçilmelidir. Sadece seçilen müĢteriye ait kartlar listelenecektir.  

 

 
 

Detayı görüntülenmek istenen kart, listeden çift tıklanarak seçilir. 

 

Örneğin; 1. sırada bulunan 60.00 YTL tutarındaki kredi kartı kaydının detayını 

incelemek istiyoruz. 

 

 
 

Mahsup butonu tıklanarak seçilen kartın ödediği poliçe taksitleri izlenebilir. 60.00 

YTL tutarındaki kredi kartının 320 000018 Nu.lı Ģirketin düzenlediği süper oto kasko 

poliçesine mahsup edildiği görülmektedir. 
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“ĠĢlemler” butonuna tıkladığınızda kartın gördüğü iĢlemler listelenecektir.  
 

 
 

MüĢteri kredi kartları, “MüĢteri K. Kartları GiriĢ Bordrosu” ile sisteme kaydedilir. 

MüĢteri K.Kartı ĠĢlem Bordrosu üzerinden de sonraki iĢlemlere tabi tutulur. 

 

MüĢteri Kredi Kartları GiriĢ Bordrosu ile bir müĢteriye ait birden fazla kartın giriĢi 

yapılabilmektedir. Bir bordroda çok sayıda kartın olması durumunda ve bu kartlardan birinin 

iptal edilmesi istenildiğinde, “Kayıtlı MüĢteri Kredi Kartları” ekranında bulunur. Sil (F5) 

butonu tıklanarak silinmesi hâlinde giriĢ bordrosundan da silinmesini sağlayacaktır. Ancak 

kayıtlı bir bordroya bu menüden kart ilavesi yapılması mümkün değildir. 

 

MüĢteri Kredi Kartları GiriĢ Bordrosu ile sisteme kaydedilen kartlar “Portföyde” 

pozisyonu alır. Portföydeki kartlar daha sonra müĢteri kredi kartları iĢlem bordrosu ile iĢleme 

(ciro, tahsil edildi.) tabi olur. Birden fazla iĢlem görmüĢ bir müĢteri kartının iĢlem gördüğü 

bordrodan silinerek bir önceki iĢlem pozisyonuna dönebilmesi için, “ĠĢlemler” butonu ile 

açılan iĢlem listesinden, iptal edilmek istenen iĢlem silinir. Kart, silinen iĢlem bordrosundan 

da silinerek bir öndeki pozisyona geri dönecektir. ĠĢlemler tablosunda kartların ilk pozisyonu 

olan “Portföyde” pozisyonu silinemez. 

 

1.11. Mahsup ĠĢlemleri 
 

Mahsup iĢlemi sisteminizde kayıtlı herhangi bir hesaptan diğer bir hesaba tutar 

aktarmak amacıyla kullanılır. Ortakların kasadan veya banka hesaplarından aldıkları paralar, 

kasadan bankaya yatan nakitler veya bankadan kasaya alınan nakitler, iki farklı banka hesabı 

arasında gerçekleĢen para transferleri gibi iĢlemler mahsup iĢlemleri bölümünde 

gerçekleĢtirilmektedir. 
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Ġlgili menüye girmek için Günlük ĠĢlemler / Mahsup ĠĢlemleri menü sırası takip 

edilmelidir.  
 

 
 

FiĢ numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Tarih sahasında kayıt tarihi 

girilir. Hesap Sahasında kayıt girilecek hesap seçilir. ĠĢlemin para birimi (PB) ve tutarı 

girilir. Varsa evrak numarasını girdikten sonra Borç veya Alacak (B/A) kayıt Ģekli belirlenir. 

ĠĢlem tarihi sahası, üst bölümdeki tarih sahası ile aynı gün olarak gelmektedir. Daha eski bir 

tarihte oluĢmuĢ iĢlemler, herhangi bir nedenden dolayı kaydedilmemiĢ ise, iĢlemin 

gerçekleĢtiği tarih girilebilir. Bu durumda eski bir tarihte oluĢan iĢlem, bugün itibarıyla 

kaydedilmiĢ olarak izlenebilecektir.  

 

ĠĢlemlerin borç veya alacak karakterleri muhasebe sistemi mantığında belirlenir. 

Muhasebe mantığı; değeri artan hesaplar borçlu, değeri azalan hesaplar alacaklı Ģeklinde 

çalıĢmaktadır. Örneğin; kasadan bankaya yatan bir nakit iĢlemini değerlendirelim. Banka 

hesabına yatan nakit sonrası bankada değer artacağı için banka hesabı borçlu, kasadaki değer 

azalacağı için kasa hesabı alacaklı olarak iĢlem görmelidir. 

 

Mahsup iĢlemlerinde her hesap ayrı ayrı kayıt altına alınır. Yine kasa ve banka 

arasındaki iĢlemi değerlendirirsek, bankaya yatan nakdin borç iĢlemi ayrı, kasadan nakit 

çıkıĢının alacak iĢlemi ayrı olarak bordroya eklenmelidir. 
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Örnek: ġirket ortaklarından Sinan KOCAOĞLU’nun Ģirkete 22.11.2007 tarihinde  

1 000.00 YTL nakit verdiğini kabul edelim. 

 
         BORÇ ALACAK 

100 KASA HESABI     1 000.00 

   331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.   1 000.00 

 

 

Önce Kasa Hesabını girelim. 

 

ĠĢlemin tarihi 22.11.2007, “Hesap” butonuna ya da klavyeden F10 tuĢuna basılarak 

Kasa Hesabı seçilmelidir.  Para birimi YTL, YTL tutarı 1 000.00 olarak yazılmalıdır. B/A 

bölümünde B seçilmelidir. 

 

“+Kayıt Ekle” butonuna tıklanarak bu bilgiler alt kısma eklenir. 

 

 
 

ġimdi de Ortaklara Borçlar Hesabını girelim. 

 

ĠĢlemin tarihi 22.11.2007, “Hesap” butonuna ya da klavyeden F10 tuĢuna basılarak 

Ortaklara Borçlar Hesabı seçilmelidir.  Para birimi YTL, YTL tutarı 1 000.00 olarak 

yazılmalıdır. B/A bölümünde A seçilmelidir. 
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 “+Kayıt Ekle” butonuna tıklanarak bu bilgiler alt kısma eklenir. 

 

  
 

Mahsup iĢlemlerinde birçok iĢlem bir arada yapılabilir. Yani günlük yapılması 

gereken mahsup hareketleri bir fiĢte toplanabilir. Ancak kayıtlı bir mahsup fiĢine yeni bir 

kayıt ilave edilemez. 

 

Ekranın altındaki tabloda girilen toplam borç ve alacak tutarı gösterilmektedir. Bunlar 

eĢit olmalıdır. Mahsup fiĢinin kaydedilebilmesi için fiĢte bakiye olmamalıdır.  

 

 
 

“Kaydet (F2)” butonuna basılarak kaydedilmelidir. 
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Sistemde kayıtlı mahsup fiĢleri, “Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna basılarak 

izlenebilir.  

 

Ġzleme ekranında “Bordroyu silme” ve “Yazdırma” iĢlemi dıĢında baĢka iĢlem 

yapılamamaktadır.  

 

 
 

 “Yazdır” butonuna tıklandığında fiĢteki kayıtların detayı listelenecektir. 

 

 
 

 

1.12. Raporlar 
 

Yapılan kayıtlarla ilgili sonuçların ekrandan ve yazıcıdan alındığı menüdür. Çok 

çeĢitli raporlar alınabilmektedir. 

 

Burada sadece tahsilatlar ile ilgili raporların bir kısmına örnek verilecektir. 
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Raporlar menüsünde Tahsilat iĢlemlerinin raporlarının alınabilmesi için Rapor-1 menü sırası 

takip edilmelidir. 

 

 
 

Senet, çek ve kredi kartları ile ilgili raporlar için Kambiyo Raporları menüsü 

seçilmelidir. Bu menüden de Alacaklı Kambiyo Raporları menüsüne girilir ise tahsilatlar 

ile ilgili raporlar alınabilir. 

 

 
 

Ekrana listenin alınması için “Raporu Listele” butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna 

basılmalıdır. 
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Rapor ekranında bulunan yandaki simgelerin kullanımını açıklayalım. 

 

 
 

Rapor ekranında bulunan bu simgeler tıklanır ise bulunduğu satır ile ilgili seçim 

imkânı vermektedir. Burada Tümü veya listeden biri seçilebilir. 

 

 
 

Rapor ekranında bulunan bu simgeler tıklanır ise bulunduğu satır ile ilgili seçim 

imkânı vermektedir. Birden fazla seçim (Çoklu Seçim) yapılacak ise bu simge tıklanarak 

ĠĢlem Tipi Seçim Havuzuna girilmelidir. 

 

Örneğin; senetlerin bulunduğu pozisyonlara göre listesinin alınmasını istiyoruz. 

Portföyde bulunan ve tahsil edilen senetlerin listesini almak istiyoruz. ĠĢlem Tipi Seçim 

Havuzunda ilgili pozisoyonlar çift tıklanarak sol tarafa aktarılmalıdır. Aktarma iĢlemi 

tamamlandığı zaman “Seçimi Tamamla” butonuna tıklanmalıdır. “Seçimi Temizle” butonu 

tıklanır ise sol tarafa aktarılan seçimlerin tamamı iptal edilir. 
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Rapor ekranında bulunan bu simgeler, ilgili satırda ĠĢlem Tipi Seçim Havuzunun 

kullanıldığını göstermektedir. Bu simge üzerinde tıklanır ise ĠĢlem Tipi Seçim Havuzunda 

yapılan seçimlerin tamamı iptal edilecektir. 

 

1.12.1. Alacak Çekleri Listesi 
 

Kambiyo Raporları / Alacaklı Kambiyo Raporları menüsündedir. MüĢterilerden alınan 

çeklerin listeleri akran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli 

filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi 

alınabilir. 
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Ekranın üzerinde bulunan simgeler kullanılarak ekrandaki bilgiler yazdırılabilir, 

baĢka bir bölüme kaydedilebilir, E-posta olarak gönderilebilir. Ekran görüntüsü 

ayarlanabilir. 

 

1.12.2. MüĢteri Senetleri Listesi 
 

Kambiyo Raporları / Alacaklı Kambiyo Raporları menüsündedir. MüĢterilerden alınan 

senetlerin listeleri akran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli 

filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi 

alınabilir. 

 

 

 

1.12.3. MüĢteri Kredi Kartları Listesi 
 

Kambiyo Raporları / Alacaklı Kambiyo Raporları menüsündedir. MüĢterilerden alınan 

kredi kartı talimatlarının listeleri akran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman 

gerekli filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen özelliklere sahip kayıtların 
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listesi alınabilir. 

 

 
 

1.12.4. Genel Tahsilat Raporları 
 

Tahsilat Raporu / Günlük Tahsilat Listesi menüsündedir. MüĢterilerden alınan 

tahsilatların (nakit, senet, çek, kredi kartı talimatı vs.) listeleri akran ve yazıcıdan alınabilir. 

Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise 

istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi alınabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

 

Poliçe borcu olan bir müĢteriden aĢağıdaki tahsilat iĢlemleri değiĢik tarihlerde 

yapılmıĢtır. 

 

 200.00 YTL nakit tahsil edilmiĢtir. 

 250.00 YTL’ lik gelen havale mevcuttur. 

 150.00 YTL’ lik 3 ay vadeli senet alınmıĢtır. 

 200 Amerikan doları alınmıĢtır (günlük kur üzerinden). 

 50.00 YTL çek alınmıĢtır (vade 40 gün) 

 Kredi kartı ile 120.00 YTL ödemiĢtir. 

 ġirket ortağı Ģirketten 250.00.YTL çekmiĢtir. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Nakit tahsilat iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 Gelen havale iĢlemini yapınız. 

 

 Senet giriĢ iĢlemini yapınız. 

 ĠĢlemleri hatasız yapmaya özen 

gösteriniz.  

 

 Borç kapama ekranlarına dikkat ediniz. 

 Alınan dövizin giriĢ iĢlemini yapınız. 

 

 ĠĢlemleri hatasız yapmaya özen 

gösteriniz.  

 

 Döviz kuru olarak iĢlemin yapıldığı gün 

kullanılan döviz kurunu kullanınız. 

 

 Borç kapama ekranlarına dikkat ediniz. 

 

 Alınan çekin giriĢ iĢlemini yapınız. 

 

 ĠĢlemleri hatasız yapmaya özen 

gösteriniz. Borç kapama ekranlarına 

dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 MüĢterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme 

iĢlemini yapınız. 

 

 ĠĢlemleri hatasız yapmaya özen 

gösteriniz.  

 

 Borç kapama ekranlarına dikkat ediniz. 

 

 Mahsup iĢlemini yapınız. 
 Borç ve alacak hesaplarına dikkat 

ediniz. 

 Raporları alınız.  Raporlar menüsüne gidiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
1. Nakit tahsilat iĢleminde gerekli bilgiler doldurulduktan sonra hangi iĢlem yapılmalıdır?  

 

A) Kayıtlı bordro listesi 

B) ĠĢlemi bordroya ekle (ins) 

C) Kaydet (F) 

D) Temizle (F3) 

 

2. Tahsilat iĢlemlerinde “Borç Kapama Ekranı” ile ne yapılmalıdır? 

 

A) Tahsilatın hangi poliçeye ait olduğu belirtilmelidir. 

B) Tahsilatın kasaya giriĢ olduğu belirtilmelidir. 

C) Tahsilatın hangi müĢteriden yapıldığı belirtilmeldir. 

D) Tahsilatın hangi kasaya yapıldığı belirtilmelidir. 

 

 

3. Borç kapama ekranında “Vade Tarihi Sıralı Kapat” seçeneğinin seçilmesi hâlinde 

iĢlem nasıl gerçekleĢir? 

 

A) MüĢterinin borçlarından seçilen taksit tutar veya tutarları kapatılır. 

B) Tahsilat iĢlemi gerçekleĢmez. 

C) Yapılan tahsilat tutarı kadar belirtilen vade tarihine müĢteriye borç yazılacaktır. 

D) MüĢterinin borçlarından vadesi en yakın olan borcunun tahsilat tutarı kadarı 

kapatılır. 

 

4. MüĢteriden yapılan tahsilatın döviz cinsinden olması hâlinde Kasa Hesabı bölümünde 

ne yapılmalıdır?  

 

A) Tahsilat yapılan müĢteri seçilmelidir. 

B) Tahsilat yapılan poliçe seçilmelidir. 

C) Tahsilatı yapılan döviz türü kasası seçilmelidir. 

D) Döviz kuru seçilmelidir. 

 

5. MüĢteriden alınan bir çek hangi menü sırası takikp edilerek girilmelidir? 

 

A) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Çek Bordroları / Alacak Çeki GiriĢ Bordrosu 

B) Günlük ĠĢlemler / Nakit ĠĢlemleri 

C) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Alacak Çeki Kartları 

D) Poliçe ĠĢlemleri / Alacak Çeki ĠĢlemleri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. MüĢteriden alınan çekin giriliĢi sırasında müĢteri bilgileri girildikten sonra hangi 

simge tıklanarak çekin giriĢi yapılmalıdır? 
 

A) Kayıtlı bordro listesi 

B) Temizle (F3) 

C) Kaydet (F2) 

D) Bordroya çek ekle (insert) 
 

7. MüĢteri, kredi kartı ile ödeme yapıyor ise hangi menü sırası takip edilerek giriĢ 

yapılmalıdır?  

 

A) Günlük ĠĢlemler / Havale ĠĢlemleri 

B) Kambiyo ĠĢlemleri / Kredi Kartı ĠĢlemleri / Kredi Kartı Bordroları / MüĢteri Kredi 

Kartı GiriĢ Bordrosu 

C) Kambiyo ĠĢlemleri / Kredi Kartı ĠĢlemleri / MüĢteri Kredi Kartları 

D) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri 
 

8. MüĢteriden yapılan kredi kartı tahsilatında direkt olalarak pos cihazından çekim 

yapılıyor ise ĠĢlem bölümünde hangi seçenek seçilmelidir? 

 

A) Kredi Kartı MAILORDER 

B) Kredi Kartı POS 

C) Taksitli SatıĢ 

D) Bordroya Kredi Kartı Ekle (Ġnsert) 

 

9. Kasadan bankaya yatan nakitler Günlük ĠĢlemler menüsünde hangi seçenekten 

yapılmalıdır? 

 

A) Mahsup iĢlemleri 

B) Havale iĢlemleri 

C) Kasa iĢlemleri 

D) Gider iĢlemleri 

 

10. Senet, çek ve kredi kartı ile ilgili raporlar hangi menüden alınır? 

 

A) Hesap raporları 

B) Poliçe raporları 

C) Kambiyo raporları 

D) Hasar raporları 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Nakit tahsilat iĢlemlerini anladınız mı?     

2. Farklı para cinsinden yapılan tahsilat iĢlemlerini anladınız mı?   

3. Gelen havalelerin giriĢini yapabiliyor musunuz?     

4. MüĢteriden alınan senetlerin kambiyo iĢlemlerinden giriĢ iĢlemini 

yapabiliyor musunuz? 
  

5. MüĢteriden alınan çeklerin kambiyo iĢlemlerinden giriĢ iĢlemini 

yapabiliyor musunuz? 
  

6. MüĢterinin kredi kartı ile yaptığı ödemenin sisteme giriĢini 

yapabiliyor musunuz? 
  

7. Vadesi gelen alacak senedinin tahsilat iĢlemini kasa iĢlemlerinden 

yapabiliyor musunuz? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1’i tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin ödeme iĢlemlerini yapabilecek ve raporlarını 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki sigorta acentelerine giderek sigorta iĢlemlerinin takibinde 

kullandıkları programların hangileri olduğunu öğreniniz. 

 Burada anlatılacak olan programdan farklı bir program kullanılıyor ise bu 

programların benzer ve farklı yönlerini araĢtırınız. 

 Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÖDEME ĠġLEMLERĠ VE RAPORLAR 
 

Yapılan ödeme iĢlemleri ve bunların sonuçları takip edilmelidir. Ödeme iĢlemlerinin 

kaydedilmesi ile raporları farklı menülerde yapılmaktadır. 

 
Ödeme (Tediye) iĢlemlerinde; yapılan nakit ödemeleri, bankadan yapılan havale 

iĢlemleri, verilen çekler ve senetler, verilen kredi kartı talimatları ile yapılan gider ödemeleri 

girilir. 

 

2.1. Genel Gider Ödemeleri 
 

ĠĢletmeye ait günlük giderlerin takip edilebilmesi amacıyla kullanılan bölümdür. Gider 

kayıtlarının girilebilmesi için gider hesaplarının kartlarının açılmıĢ olması gerekir.  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Gider fiĢi ekranına Günlük ĠĢlemler / Gider ĠĢlemleri menüsünden girilebilir. 

 

Gider fiĢ numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Gider iĢleminin 

yapıldığı tarih girilir. 

 

Örneğin; 06.12.2007 tarihinde kasım 2007 dönemine ait 80.00.- YTL’lik telefon 

faturasının nakit olarak ödendiğini kabul edelim. 

 

 
 

Gider tarihinin ait olduğu ay ve yıl dönem sahasında görünecektir. Gider kaydının 

yapıldığı tarih ile giderin gerçekleĢtiği dönem farklı olabilir. Gider önceki aya ait ise, dönem 

sahası manuel olarak değiĢtirilmelidir. Örneğin aralık ayının 6’sında ödenen telefon faturası 

kasım ayına ait ise dönem sahası bir önceki dönem olarak, yani kasım olarak değiĢtirilir. Bu 

Ģekilde ayın 6’sında ödenen haberleĢme gideri bir önceki ayın dönem analizinde yer 

alacaktır. 

 

Gider hesabı sahasında kayıt girilecek gider seçilir. Örneğimizde HaberleĢme Gideri 

olarak seçilmelidir. 

 

Gider hesabı henüz açılmamıĢ ise, yani açılan hesap kartları penceresinde kayıt 

girilecek gider hesabı yoksa pencerenin sağ üst kısmındaki artı butonuna basılarak hesap 

kartlarının açılması sağlanabilir. 

 

Gider hesapları, kayıt düzeni olarak borçlu çalıĢır. Yani gerçekleĢen bir gider kaydı, 

ilgili gider hesabının borcuna yazılmaktadır. 

 

Giderin evrak numarası, tutarı ve açıklaması girilir. 
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Son olarak giderin ödemesinin yapıldığı hesap Ödeme Hesabı sahasında 

belirtilmelidir. Ödeme hesabı butonuna tıklandığında ilk olarak kasa hesapları görünecektir.  

 

Ödemenin kasa dıĢında banka veya farklı bir hesaptan yapılması durumunda Hesap 

Tipi sahasından seçilecek diğer hesap tipleri görülebilir. Örneğimizde peĢin ödeme yapıldığı 

için YTL KASA HESABI seçilmiĢtir. 

 

Kaydedilmekte olan giderin henüz ödemesi yapılmamıĢ ise; Ödeme Hesabı sahasında 

borçlanılan satıcının hesabı açılır. Satıcı hesabı kayıtlı değil ise, hesap kartları ekranındaki 

artı tuĢu ile açılabilir. Ödeme hesabı sahasında satıcı hesabı belirtilir ise, gider tutarı satıcının 

hesabına alacak olarak kaydedilecektir. Daha sonra ödeme yapılırken satıcıya ödeme Ģekline 

göre (tediye, giden havale, borç çeki, borç senedi, borç kredi kartı) çıkıĢı yapılır.  

 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda gider iĢlemleri yapılır, “Gider FiĢine Ekle” 

butonuna tıklanarak giderler fiĢe eklenir. 

 

 
 

Dikkat edilir ise yapılan iĢlemin defter kaydı da gerçekleĢmiĢtir. 740 000003 Nu.lı 

gider hesabına borç kaydı yapılırken 100 000001 Nu.lı kasa hesabına alacak kaydı 

yapılmıĢtır. 

 

Aynı fiĢ içerisinde birden fazla gider bir arada gerçekleĢtirilebilir. Kısmi olarak 

yapılan gider ödemelerinde giderin kasa veya bankadan ödenen kısmı ayrı, kalan kısmı satıcı 

hesabına ayrı girilebilir. Ödeme çek, senet veya kredi kartı ile yapılmıĢ ise, çek, senet veya 

kredi kartı çıkıĢı yapılması gerekir. 

 

Gider fiĢi hazırladıktan sonra, “Kaydet” butonu veya klavyeden F2 tuĢu ile 

kaydedilir. Gider fiĢinin kaydedilmesinden sonra fiĢe kayıt ilavesi yapılamaz. Ancak, aynı 

günde sınırsız sayıda gider fiĢi düzenlenebilir. 

 

Örnek: Yıldızlar Ticaret Ltd. ġ’ne, 03.12.2007 tarihinde iĢ yerinde kullanılan taĢıt 

tamir ettirilmiĢtir. 789 Nu.lı fatura alınmıĢtır. Fatura toplamı 2 500.00 YTL’dir. 
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Yapılan bu gider, Günlük ĠĢlemler / Gider ĠĢlemleri menüsünden girilmelidir. 

 

 
 

 
Vade tarihine faturadan doğan borcun ödeneceği tarih yazılmalıdır. “Hatırlatma 

Mesajı Ekle” simgesi tıklanarak iĢaretlenir. Yanındaki saat simgesine tıklanarak borcun 

vadesinden kaç gün önce hatırlatılması gereketiği belirtilebilir.  

 

 
 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda gider fiĢi hazırlanır. “Gider FiĢine Ekle” butonuna 

tıklanarak gider fiĢe eklenir. 
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Dikkat edilir ise yapılan iĢlemin defter kaydı da gerçekleĢmiĢtir. 740 000003 Nu.lı 

gider hesabına borç kaydı yapılırken 320 000019 Nu.lı satıcı hesabına (Yıldızlar Ltd. ġ) 

alacak kaydı yapılmıĢtır. 

 

ĠĢlem tamamlandığında Kaydet (F2) butonuna basılarak iĢlem kaydedilmelidir. 

 

2.2. Nakit Tediye ĠĢlemleri  
 

Günlük Kasa Tediye (Ödeme) iĢlemlerinin yapıldığı bölümdür. 

 

 
 

Bu bölüme üst menüde bulunan Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri menüsünden girilir. 

Ayrıca Ana Menü üzerindeki kısa yol menüsünden nakit seçeneğine tıklanarak veya üzerinde 

Enter tuĢuna basılarak da ulaĢılabilir. 

 

Nakit çıkıĢ iĢlemleri de nakit giriĢ iĢlemleri gibidir. Ödeme iĢlemi, çeĢitli Ģahıs ya da 

kurumlara olabilir. Personele yapılan avans ödemeleri, maaĢ ödemeleri olabilir. 

 

Ġlgili menüye girildiğinde “Nakit Tahsil / Tediye Bordrosu” ekranı açılmaktadır. 

 

Bordronun doldurulmasını bir örnekle açıklayalım. 15/12/2007 tarihinde Hülya 

MERCAN isimli personele 300.00.- YTL maaĢ avansı verildiğini düĢünelim. 
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Ödeme yapılan kiĢinin hesabı, Unvanı sahasındaki ıĢıklı sayfa butonu tıklanarak 

seçilir. ĠĢlemin tarihi ve iĢlemden, iĢlemin türü (Tediye) seçilir. Bordro numarası sistem 

tarafından otomatik olarak verilmektedir.  

 

Kasa Hesabı sahasında nakit iĢlemin kasa hesabını belirtilir. Para birimi, seçilen kasa 

hesabının döviz cinsinden otomatik olarak alınacaktır. Ödenen tutar girilir. Varsa iĢlemin 

evrak numarası ve açıklama girilir. “ĠĢlemi Bordroya Ekle (ıns)” butonuna basılır. 

 

 
 

Aynı anda aynı hesaba birden fazla ödeme iĢlemi gerçekleĢtirilebilir. 

 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra Kaydet butonu veya klavyeden F2 tuĢuna basılarak iĢlem 

kaydedilir. 

 

Nakit tediye (Ödeme) iĢlemlerinde borçlu hesap ve alacaklı hesap dengesi sağlanarak 

kayıt iĢlemi gerçekleĢmektedir. Örneğin gerçekleĢen avans ödemesi iĢleminde, personel 

avans hesabına borç olarak kaydedilirken aynı zamanda belirtilen kasa hesabına alacak 

olarak çıkıĢı sağlanacaktır. Dolayısıyla tediye iĢlemlerinin ayrıca kasa hesaplarına 

kaydedilmesine gerek yoktur. 
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Dövizli kasa iĢlemlerinde, açılan kur penceresi, iĢlemin döviz kurunu girmenizi 

isteyecektir. Dövizli kasa iĢlemlerinde, YTL tutarı girdiğinizde, döviz tutarı otomatik olarak, 

döviz tutarını girdiğinizde ise YTL tutarı otomatik olarak hesaplanmaktadır.  

 

2.3. Havale Tediye ĠĢlemleri 
 

Gönderilen havale iĢlemleri bu menüden gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 
 

Bu bölüme üst menüde bulunan Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri menüsünden girilir. 

Ayrıca Ana Menü üzerindeki kısa yol menüsünden nakit seçeneğine tıklanarak veya üzerinde 

“Enter” tuĢuna basılarak da ulaĢılabilir. 

 

Ġlgili menüye girildiğinde Nakit Tahsil / Tediye Bordrosu ekranı açılmaktadır. 

 

Bordronun doldurulmasını bir örnekle açıklayalım. 17/12/2007 tarihinde Yıldızlar 

Ticaret Ltd. ġ’ne T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile 250.00 YTL havale gönderildiğini 

düĢünelim. 
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Unvanı kısmında havalenin kime gönderildiği seçilir. Gönderilen kiĢinin hesap kartı 

yok ise, sağ üst köĢede bulunan + butonuna basılarak eklenebilir. ĠĢlemin tarihi seçilir. 

ĠĢlem kısmından “Giden Havale” seçilir.  Havale iĢleminin hangi banka ile gerçekleĢtiği 

Banka Hesabı bölümünden seçilir.  Havalenin gönderildiği banka sistemde kayıtlı değil ise 

açılan pencerenin üst kısmında bulunan + butonuna basılarak banka kartı tanımlanır. Havale 

tutarı yazılır. 

 

“ ĠĢlemi Bordroya Ekle (Ins)”  simgesine tıklanarak yapılan iĢlem alt kısma 

aktarılır. Aynı ekranda aynı hesaba birden fazla havale iĢlemi gerçekleĢtirilebilir. 

 

 
 

 

Bu ekranda Kaydet butonu tıklanır ya da klavyeden F2 tuĢuna basılarak iĢlem 

kaydedilir. 

 

2.4. Borç Çeki ÇıkıĢları 
 

Ödeme amaçlı iĢlemler nedeniyle düzenlenip verilen çeklerin kaydedildiği bölümdür. 

 

Düzenlenip verilen çeki sisteme girmek için Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / 

Çek Bordrosu / Borç Çeki ÇıkıĢ Bordrosu menüsüne girilmelidir. 

 

 
 

Ġlgili menüye girildiği zaman “Borç Çekleri Çıkış Bordrosu” ekranı açılır. 
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Örneğin; satıcı Yıldızlar Ticaret. Ltd. ġ’ne 18.12.2007 tarihinde 3 adet çek verildiğini 

kabul edelim. 

 

Vade          Tutar  Banka   ġube       Çek No. 

15.03.2008  350.00 T.C. Ziraat Bankası Üsküdar  321 

18.04.2008  450.00 Garanti Bankası  Kadıköy  654 

30.04.2008  200.00 T.C. Ziraat Bankası Üsküdar  32 

 

Kodu bölümünde ıĢıklı sayfa butonuna tıklanarak ya da klavyeden F10 tuĢuna 

basılarak çekin verildiği kiĢi ya da firma seçilir. Ġlgili kiĢi ya da firma kayıtlı değilse  + 

tuĢuna basılarak eklenmelidir. Kodu bölümü doldurulduğu zaman Unvanı bölümü otomatik 

olarak doldurulacaktır. 

 

ĠĢlemin yapıldığı tarih yazılmalıdır. 

 

“+Çek Ekle (Ins)”  butonuna basılarak verilen çekin detaylarının yazılacağı Borç Çeki 

Detayı ekranına girilir. 

 

15.03.2008 vadeli, 350.00 YTL tutarında, T.C. Ziraat Bankası Üsküdar Ģubesi üzerine 

düzenlenmiĢ 321 numaralı çekin çıkıĢ iĢlemini yapalım. 
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Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Verilen çekin para birimi 

girilir. Çekin vadesi yazılır. Banka bölümünde, çekin düzenlenip verildiği banka seçilir ve 

Ģube ismi yazılır. Banka hesap numarası ve çek numarası yazılır. 

 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra “Bordroya Ekle” butonuna tıklanır ya da klavyeden F2 

tuĢuna basılır. Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosuna, hazırlanan çek yazılacaktır. 

 

Aynı anda birden fazla çek verilmiĢ olabilir. Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosu ekranı 

kaydedilmeden “+Çek Ekle (Ins)”  butonuna basılarak sıradaki çeklerin giriĢi yapılmalıdır. 
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Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosuna yazılan bir çekin silinmesi isteniyor ise ilgili çek 

satırının üzerinde ▬Çek Çıkar butonuna tıklanmalıdır. Çekin silineceği ile ilgili uyarı 

gelecektir. 

 

 
 

“Evet” seçeneğinin seçilmesi hâlinde ilgili çek kayıtlardan çıkarılacaktır. 

 

“Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosu” ekranının alt kısmında, verilen çeklerle ilgili olarak 

toplam çek tutarı, ortalama vade ve verilen çek sayısı gösterilmektedir. 

 

 
 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak ya da klavyeden F2 

tuĢuna basılarak iĢlem kaydedilmelidir. 

 

Kayıt sırasında uyarı gelecektir.  

 

 
 

“Evet” butonu tıklanmalıdır. 

 

Kaydedilen çeklerden birinin ya da birkaçının silinmesi isteniyor ise, Kayıtlı Borç 

Çekleri ÇıkıĢ Bordrosunun ekrana getirilmesi gerekir. 

 

Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosu ekranında çekin verildiği kiĢi seçildikten sonra Kayıtlı 

Bordro Listesi butonu tıklanır. 

 

Seçilen firmaya verilen çek bordroları listelenir. Ġlgili bordro satırının üzerinde çift 

tıklanarak ya da “Bordroyu Seç” butonu tıklanarak seçim yapılır. 
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Seçim iĢleminden sonra bordronun içerisinde kayıtlı çeklerin listesi açılacaktır. 

 

Açılan ekrandaki kayıtlar üzerinde değiĢiklik yapılamamaktadır. Ancak silme iĢlemi 

gerçekleĢtirilebilir. 

 

 
 

Temizle (F3) butonu ile de ekranda bulunan çeklerin tamamı ekrandan temizlenebilir 

(Kayıtlardan silinmez.). 

 

Sil (F5) butonuna basılması hâlinde ise çekler kayıtlardan tamamen silinecektir. 
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2.5. Borç Çeki Kartları 

 

 
 

Borç Çeki Kartları, Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosu ile ödeme amaçlı iĢlemler nedeniyle 

sisteme kaydedilen çeklere ait bilgilerin ve çeklerin görüldüğü iĢlemlerin izlenmesi amacıyla 

kullanılmakta olan bölümdür.  

 

Bu bölümden sisteme çek kaydı yapılamaz. Bölüm, sadece sistemde kayıtlı çeklerin 

detaylarının izlenmesi ve silinmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

 

 
 

“Çek Listesi” butonuna tıkladığınızda sistemde kayıtlı çekler listelenecektir. “Çek 

Listesi” butonuna tıklamadan önce, “Verildiği Yer” sahasında çekleri izlenecek hesap 

seçilir ise, sadece seçilen hesaba ait çekler listelenecektir. 
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Detayı görülmek istenen çek, listeden çift tıklanarak seçilir. 

 

Örneğin, Yıldızlar Ltd. ġ’ ne verilen çeklerden 18/04/2008 vadeli çek incelenmek 

isteniyor. Bu çekin bulunduğu satırda çift tıklanmalıdır. 

 

 
 

Borç çekleri, “Borç çeki çıkıĢ bordrosu” ile sisteme kaydedilir. “Borç çekleri iĢlemler 

bordrosu” üzerinden de sonraki iĢlemlere tabi tutulur. Bu bölüm, çeklerin çıkıĢ bordrolarında 

veya iĢlem bordrolarında tabi olduğu iĢlemlerin detaylarının izlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

“Borç çeki çıkıĢ bordrosu” ile bir hesaba birden fazla çekin çıkıĢı yapılabilmektedir. 

Bir bordroda çok sayıda çekin olması durumunda ve bu çeklerden birinin iptal edilmesi 

istenildiğinde, “Kayıtlı Borç Çekleri” ekranında bulunarak silinmesi, giriĢ bordrosundan da 

silinmesini sağlayacaktır. 

 

“ĠĢlemler” butonuna tıklandığı zaman çekin gördüğü iĢlemler listelenecektir. 

 

 
 

Borç çeki çıkıĢ bordrosu ile sisteme kaydedilen çekler ödenecek pozisyonu alır. 

Ödenecek çekler daha sonra “Borç çekleri iĢlem bordrosu” ile iĢleme tabi olur. Birden fazla 

iĢlem görmüĢ bir borç çekinin iĢlem gördüğü bordrodan silinerek bir önceki iĢlem 

pozisyonuna dönebilmesi için, “ĠĢlemler” butonu ile açılan “Çekin Gördüğü ĠĢlemler” 

listesinden, iptal edilmek istenen iĢlem silinir. Çek silinen iĢlem bordrosundan da silinerek 

bir öndeki pozisyona geri dönecektir. ĠĢlemler tablosunda çeklerin ilk pozisyonu olan 

“Ödenecek” pozisyonu silinemez. 
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2.6. Borç Senedi ÇıkıĢları 
 

Ödeme amaçlı iĢlemler nedeniyle düzenlenip verilen senetlerin kaydedildiği 

bölümdür. 

 

 
 

Düzenlenip verilen senedi sisteme girmek için Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / 

Senet Bordroları / Borç Senedi ÇıkıĢ Bordrosu menüsüne girilmelidir. 

 

Ġlgili menüye girildiği zaman “Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosu” ekranına girilir. 

 

 
 

Örneğin; satıcı Yıldızlar Ticaret Ltd. ġ’ne 20.12.2007 tarihinde 2 adet senet verildiğini 

kabul edelim. 

 

   Vade   Tutar        

 1. senet 20.02.2008  280.00     

 2. senet 25.03.2008  380.00      

 

Kodu bölümünde ıĢıklı sayfa butonuna tıklanarak ya da klavyeden F10 tuĢuna 

basılarak senedin verildiği kiĢi ya da firma seçilir. Ġlgili kiĢi ya da firma kayıtlı değilse + 

tuĢuna basılarak eklenmelidir. Kodu bölümü doldurulduğu zaman Unvanı bölümü otomatik 

olarak doldurulacaktır. ĠĢlemin yapıldığı tarih yazılmalıdır. 
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Bu ekranda “+Senet Ekle (Ins)”  butonuna basılarak verilen senedin detaylarının 

yazılacağı “Borç Senedi Detayı” ekranına girilir. 

 

1. senedin sisteme giriĢ iĢlemi Ģöyle yapılacaktır. 

 

 
 

Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Verilen senedin para birimi 

girilir. Senedin vadesi yazılır. 

 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra “Bordroya Ekle” butonuna tıklanır ya da klavyeden F2 

tuĢuna basılır. Borç Senedi ÇıkıĢ Bordrosuna hazırlanan çek yazılacaktır. 

 

 
 

Aynı anda birden fazla senet verilmiĢ olabilir. Borç Senedi ÇıkıĢ Bordrosu ekranı 

kaydedilmeden “+Senet Ekle (Ins)”  butonuna basılarak sıradaki senetlerin giriĢi 

yapılmalıdır. 

 

Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosuna yazılan bir senedin silinmesi isteniyor ise ilgili senet 

satırının üzerinde “▬Senet Çıkar” butonuna tıklanmalıdır. Senedin silineceği ile ilgili uyarı 

gelecektir. 
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“Evet” seçeneğinin seçilmesi hâlinde ilgili senet kayıtlardan çıkarılacaktır. 

 

Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosu ekranının alt kısımda, verilen senetlerle ilgili olarak 

toplam senet tutarı, ortalama vade ve verilen senet sayısı gösterilmektedir. 

 

 
 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak ya da klavyeden F2 

tuĢuna basılarak iĢlem kaydedilmelidir. Kayıt sırasında uyarı gelecektir. 

 

 
 

“Evet” butonu tıklanmalıdır. 

 

Kaydedilen senetlerden birinin ya da birkaçının silinmesi isteniyor ise Kayıtlı Borç 

Senetleri ÇıkıĢ Bordrosunun ekrana getirilmesi gerekir. 

 

Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosu ekranında çekin verildiği kiĢi seçildikten sonra “Kayıtlı 

Bordro Listesi” butonu tıklanır. 
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Seçilen firmaya verilen senet bordroları listelenir. Ġlgili bordro satırının üzerinde çift 

tıklanarak ya da “Bordroyu Seç” butonu tıklanarak seçim yapılır. 

 

Seçim iĢleminden sonra bordronun içerisinde kayıtlı senetlerin listesi açılacaktır. 

 

 
 

Açılan ekrandaki kayıtlar üzerinde değiĢiklik yapılamamaktadır. 

 

“Temizle (F3)” butonu ile de ekranda bulunan çeklerin tamamı ekrandan 

temizlenebilir (Kayıtlardan silinmez.). 

 

“Sil (F5)” butonuna basılması hâlinde ise çekler kayıtlardan tamamen silinecektir. 
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2.7. Borç Senedi Kartları 
 

Borç Senedi Kartları, Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosu ile ödeme amaçlı iĢlemler 

nedeniyle sisteme kaydedilen senetlere ait bilgilerin ve senetlerin gördüğü iĢlemlerin 

izlenmesi amacıyla kullanılmakta olan bölümdür. 

 

 
 

Bu menüye Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / Borç Senedi Kartları menüsünden 

girilir. 

 

Bu bölümden sisteme senet kaydı yapılamaz. Bölüm sadece sistemde kayıtlı senetlerin 

detaylarının izlenmesi ve silinmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

 

 
 

“Senet Listesi” butonuna tıklanır ise sistemde kayıtlı senetler listelenecektir. Senet 

Listesi butonuna tıklamadan önce, Unvanı sahasında senetleri izlenecek hesap seçilir ise, 

sadece seçilen hesaba ait senetler listelenecektir.  
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Detayı izlenecek senet listeden çift tıklanarak seçilir. 

 

Örneğin; Yıldızlar Ticaret Ltd. ġ’ne verilen 25/03/2008 vadeli senet incelenmek 

isteniyor. Bu senedin bulunduğu satır da çift tıklanır. 

 

 
 

Borç senetleri, “Borç senedi çıkıĢ bordrosu” ile sisteme kaydedilir.  “Borç senetleri 

iĢlem bordrosu” üzerinden de sonraki iĢlemlere tabi tutulur. Bu bölüm senetlerin çıkıĢ 

bordrolarında veya iĢlem bordrolarında tabi olduğu detayların izlenmesi ve silinmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Borç senedi çıkıĢ bordrosu ile bir hesaba birden fazla senedin çıkıĢı yapılabilmektedir. 

Bir bordroda çok sayıda senedin olması durumunda ve bu senetlerden birinin iptal edilmesi 

istendiğinde, “Kayıtlı Borç Senetleri” ekranında bulunarak silinebilir. “Sil (F5)” butonuna 

basılarak silme iĢlemi gerçekleĢtirilir. Senetlerin buradan silinmesi,  giriĢ bordrosundan da 

silinmesini sağlayacaktır. Ancak kayıtlı bir bordroya senet ilavesi yapılması mümkün 

değildir. 

 

“ĠĢlemler” butonuna tıkladığınızda senedin gördüğü iĢlemler listelenecektir. 
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Borç senedi çıkıĢ bordrosu ile sisteme kaydedilen senetler “Ödenecek” pozisyonu 

alır. Ödenecek senetler daha sonra “Borç Senetleri İşlem Bordrosu” ile iĢleme tabi olur. 

Birden fazla iĢlem görmüĢ bir borç senedinin iĢlem gördüğü bordrodan silinerek bir önceki 

iĢlem pozisyonuna dönebilmesi için, “ĠĢlemler” butonu ile açılan “Senedin Gördüğü 

İşlemler” listesinden, iptal edilmek istenen iĢlem silinir. Senet, silinen iĢlem bordrosundan 

da silinerek bir öndeki pozisyona geri dönecektir.  

 

2.8. Ödenecek Kredi Kartı ÇıkıĢları 

 
ĠĢ yeri, ödemelerini kredi kartı kullanarak yerine getirebilir. 

 

 
 

Bunun için; Kambiyo ĠĢlemleri / Kredi Kartı ĠĢlemleri / Kredi Kartı Bordroları / 

Ödenecek Kredi Kartı ÇıkıĢ Bordrosu menü sırası kullanılarak giriĢ yapılmalıdır. 

 

Ġlgili menüye girildiği zaman “Ödenecek Kredi Kartları ÇıkıĢ Bordrosu” ekranı 

açılacaktır. 

 

Örnek: 07.12.2007 tarihinde satıcı Yıldızlar Ticaret Ltd. ġ’ne 230.00 YTL tutarında 

kredi kartı çekilerek ödeme yapılmıĢtır. Kart T.C. Ziraat Bankası’na aittir. 
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Ödenecek Kredi Kartları ÇıkıĢ Bordrosunda, kredi kartı ile ödeme yapılacak olan 

satıcı hesabı, Kodu veya Unvanı butonları tıklanarak ya da klavyeden F10’a basılarak 

seçilmelidir. Bordro numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Tarih 

sahasında kredi kartı iĢleminin yapıldığı, yani bordronun düzenleneceği tarih belirtilmelidir. 

 

Kredi kartı bilgilerinin girileceği ekranın açılması için “+Kart Ekle(Ins)” butonuna 

tıklanması gerekir. “Ödenecek Kredi Kartı Detayı” penceresi açılacaktır. 

 

 
 

Kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Sırası ile kart bilgi 

sahaları doldurulur. Kredi kartı bilgi sahalarının doldurulmasından sonra “Bordroya Ekle” 

butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna basıldığı zaman bordoya eklenecektir. 
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Kredi kartları bordroya eklendikçe alt tabloda kartların toplam tutarı, ortalama vadesi 

ve sayısı izlenebilecektir. 

 

Kartların bordoya eklenmesinden sonra, “Kaydet” butonuna veya klavyeden F2 

tuĢuna basılarak bordro kaydedilir. Bordro kaydedilmeden önce, “Yazdır” butonu ile bordro 

yazıcı çıktısı alınabilir. 

 

Sisteme kaydedilen Ödenecek Kredi Kartları ÇıkıĢ Bordrosunu tekrar izlemek için, 

“Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna tıklanır. 

 

Son kaydedilen bordro en üstte olacak Ģekilde sıralanacaklardır. Belli bir satıcıya 

verilen kredi kartı bordroları aranıyor ise, “Kayıtlı Bordro Listesi” butonuna tıklamadan 

önce satıcı seçilmelidir. Sadece seçilen satıcıya ait bordrolar listelenecektir. 

 

 
 

Bordro bilgileri bulunan satırın üzerine çift tıklandığı ya da “Bordroyu Seç” butonu 

tıklandığı zaman bordro detayı listelenecektir.  
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Bu ekranda kayıtlı bilgiler üzerinde değiĢiklik yapma imkânı yoktur. 

 

Bu ekrandaki bilgiler için sadece silme iĢlemi yapılabilir. Kayıtlı bir bordroyu silmek 

için ekrana listelendikten sonra, Sil butonuna veya klavyeden F5 tuĢuna basılır. “Kayıt 

silinecek. Onaylıyor musunuz” uyarı mesajında “Evet” butonu tıklanır ise kayıt silinir. 

 

2.9. Ödenecek Kredi Kartları 
 

Ödenecek Kredi Kartı ÇıkıĢ Bordrosu ile ödeme amaçlı iĢlemler nedeniyle sisteme 

kaydedilen kredi kartı talimatlarına ait bilgilerin gördüğü iĢlemlerin izlenmesi amacıyla 

kullanılmakta olan bölümdür. 

 

 
 

Ġlgili menüye Kambiyo ĠĢlemleri / Kredi Kartı ĠĢlemleri / Ödenecek Kredi 

Kartları menü sırası takip edilerek girilmelidir. 
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“Kart Listesi” butonuna tıklanır ise sistemde kayıtlı öedenecek kredi kartları  

listelenecektir. “Kart Listesi” butonuna tıklamadan önce, “Verildiği Yer” sahasında 

ödenecek kredi kartı hesap sahibi seçilir ise, sadece seçilen hesaba ait ödenecek kredi kartları 

listelenecektir. 

 

Örneğin; Yıldızlar Ltd. ġ’ne yapılan kredi kartı ödeme iĢlemlerinin listesini almak 

istiyoruz. Verildiği yer kısmında ilgili firma seçilmelidir. “Kart Listesi” butonuna basılması 

hâlinde ekranda listelenecektir. 

 

 
 

Bordro bilgileri bulunan satırın üzerine çift tıklandığı ya da “Seç” butonu tıklandığı 

zaman ödenecek kredi kartının detayı listelenecektir. 
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Bu ekranda kayıtlı bilgiler üzerinde değiĢiklik yapma imkânı yoktur. Bu ekrandaki 

bilgiler için sadece silme iĢlemi yapılabilir. “Sil” butonuna veya klavyeden F5 tuĢuna basılır. 

“Kayıt silinecek. Onaylıyor musunuz” uyarı mesajında “Evet” butonu tıklanır ise kayıt 

silinir. 

 

“ĠĢlemler” butonuna tıkladığınızda kredi kartı talimatının gördüğü iĢlemler 

listelenecektir. 

 

 
 

Ödenecek Kredi Kartı ÇıkıĢ Bordrosu ile sisteme kaydedilen kredi kartları ödenecek 

pozisyonu alır. Birden fazla pozisyonu varsa, buradan silinip bir önceki pozisyona geri 

dönecektir. 

 

2.10. Raporlar 
 

Yapılan ödemeler ile ilgili olarak çeĢitli raporlar ekrandan ve yazıcıdan alınabilir. 

Rapor menüsünün nasıl kullanılacağı Faaliyet 1’de Raporlar bölümünde açıklanmıĢtır. 

 

Burada sadece ödemeler ile ilgili raporların bir kısmına örnek verilecektir. 
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Raporlar menüsünde Tahsilat iĢlemlerinin raporlarının alınabilmesi için Rapor-1 menü 

sırası takip edilmelidir. 

 

 
 

Senet, çek ve kredi kartları ile ilgili raporlar için Kambiyo Raporları menüsü 

seçilmelidir.  Bu menüden de Borçlu Kambiyo Raporları menüsüne girilir ise ödemeler ile 

ilgili raporlar alınabilir. 

 

 
 

Ekrana listenin alınması için “Raporu Listele” butonuna ya da klavyeden F2 tuĢuna 

basılmalıdır. 

 

2.10.1. Borç Çekleri Listesi 
 

Raporlar / Kambiyo Raporları / Borçlu Kambiyo Raporları menüsündedir. Ġmzalanıp 

verilen çeklerin listesinin alındığı menüdür. 

 

Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise 

istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi alınabilir. 
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2.10.2. Borç Senetleri Listesi 
 

Kambiyo Raporları / Borçlu Kambiyo Raporları menüsündedir. Ġmzalanıp verilen borç 

senetlerinin listeleri ekran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli 

filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi 

alınabilir. 

 

 
 

2.10.3. Ödenecek Kredi Kartları Listesi 
 

Kambiyo Raporları / Borçlu Kambiyo Raporları menüsündedir. Borçlar için verilen 

kredi kartı talimatlarının listeleri ekran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman 

gerekli filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen özelliklere sahip kayıtların 

listesi alınabilir. 
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2.10.4. Genel Gidereler Listesi 
 

Raporlar / Günlük ĠĢlemler – Kasa - Banka Raporları / Gider ĠĢlemleri Listesi 

menüsündedir. Yapılan giderlerin gider türüne göre listeleri ekran ve yazıcıdan alınabilir. 

Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli filtreleme ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise 

istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi alınabilir. 

 

 
 

 
 

2.10.5. Banka Defterleri 
 

Raporlar / Günlük ĠĢlemler – Kasa - Banka Raporları / Banka Defterleri 

menüsündedir. Banka hesaplarımızın hareketlerini yani bankadaki hesabımıza yatırılan ve 

çekilen paraların listeleri ekran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli 

filtreleme ( özellikle istenilen tarih aralığı ve banka türü) ayarları yapıldıkan sonra listelenir 

ise istenilen özelliklere sahip kayıtların listesi alınabilir. 
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2.10.6. Kasa Defterleri 
 

Raporlar / Günlük ĠĢlemler – Kasa - Banka Raporları / Kasa Defterleri menüsündedir. 

Kasa hesaplarımızın hareketlerini yani kasaya hesabımıza giren ve çıkan paraların listeleri 

ekran ve yazıcıdan alınabilir. Ġlgili menüye girildiği zaman gerekli filtreleme ( özellikle 

istenilen tarih aralığı ve döviz türü) ayarları yapıldıkan sonra listelenir ise istenilen 

özelliklere sahip kayıtların listesi alınabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢ yerimiz, aĢağıdaki ödemeleri değiĢik tarihlerde yapmıĢtır. 

 

 ĠĢ yerinin 150.00.- YTL tutarındaki elektrik faturası ödenmiĢtir. 

 ÇalıĢan personel Ġskender KARTAL’a 300.00.- YTL maaĢ avansı ödenmiĢtir. 

 ĠĢletme borcuna karĢılık 350.00.- YTL tutarında havale göndermiĢtir (MüĢteri 

ismini, banka ismini ve diğer bilgileri kendiniz oluĢturunuz.). 

 ĠĢletme borcuna karĢılık 280.00.- YTL’lik çek imzalayıp vermiĢtir (Banka ve 

çek ile ilgili bilgileri kendiniz oluĢturunuz.). 

 ĠĢletme 240.00.- YTL borcunu kredi kartı çeklerek ödemiĢtir (Banka ile ilgili 

bilgileri kendiniz oluĢturunuz.). 

 ĠĢletme borcuna karĢılık 180.00.- YTL’lik senet imzalayıp vermiĢtir (vade 90 

gün). 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Gider ödemeleri için Günlük ĠĢlemler 

menüsündeki Gider ĠĢlemleri menüsüne 

giriniz. Ġlgili bilgileri doldurunuz. 

 

 Ġlgili alanları hatasız doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 Hangi iĢlemin nereden yapıldığını 

öğreniniz. 

 

 

 Personele verilen avans ödemeleri için 

Günlük ĠĢlemler menüsünden Nakit ĠĢlemler 

menüsüne giriniz. Ġlgili bilgileri doldurunuz. 

 

 

 Gönderilen havale iĢlemleri için Günlük 

ĠĢlemler menüsünden havale iĢlemleri 

menüsüne giriniz. Ġlgili bilgileri doldurunuz. 

 

 

 Çek ile yapılan ödeme için Kambiyo 

ĠĢlemleri menüsünden yapınız. Ġlgili alanları 

hatasız doldurunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kredi kartı ile yapılan ödeme için 

Kambiyo ĠĢlemleri menüsüne giriniz. Ġlgili 

alanları dikkatli doldurunuz. 

 

 

 Senet ile yapılan ödemeyi gerçekleĢtiriniz. 

 

 

 Rapor alınız. 

 

 Raporlar menüsüne gidiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
1. ĠĢletmenin genel giderleri hangi menüden sisteme girilir? 

 

A) Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri 

B) Günlük ĠĢlemler / Gider ĠĢlemleri 

C) Hesap ĠĢlemleri / Hesap Kartları 

D) Raporlar / Rapor - 1 

 

2. ĠĢletmede çalıĢan personele yapılan avans ödemeleri hangi menüden yapılmalıdır? 

 

A) Günlük ĠĢlemler / Kasa ĠĢlemleri 

B) Hesap ĠĢlemleri / Hesap Kartları 

C) Günlük ĠĢlemler / Gider ĠĢlemleri 

D) Raporlar / Rapor - 1 

 

3. Ġmzalanıp verilen bir çek, hangi menü sırası takip edilerek girilmelidir? 

 

A) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Alacak Çeki Kartları 

B) Günlük ĠĢlemler / Havale ĠĢlemleri 

C) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / Alacak Senedi Kartları 

D) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Çek Bordrosu / Borç Çeki ÇıkıĢ Bordrosu 

 

4. Ġmzalanıp verilen bir çekin, borç çekleri çıkıĢ bordrosunda üst bilgileri doldurulduktan 

sonra detayını girebilmek için hangi buton tıklanmalıdır? 

 

A) Kayıtlı bordro listesi 

B) Çek ekle (ins) 

C) Kaydet (F2) 

D) Yazdır 

 

5. Borç çekleri çıkıĢ bordrosu ekranında listelenen çeklerden bir tanesi çıkarılacak ise 

ilgili çekin üzerindeyken hangi butona basılmalıdır? 

 

A) Çek çıkar 

B) Kayıtlı bordro listesi 

C) Temizle 

D) Çek ekle 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Bordro listesi ekranın sağ alt köĢesinde bulunan yandaki simgenin görevi nedir? 

 

 
 

A) Kaydet 

B) Bordroyu sil 

C) Bordroyu seç 

D) bordroyu listele 

 

7. Yan tarafta gösterilen Temizle ve Sil butonlarının görevleri sırası ile nedir? 

 

 
 

A) Ekrandaki kayıt silinir- Ekrandaki kayıt ekrandan temizlenir. 

B) Seçili müĢteri kartı silinir- Seçili kayıt silinir 

C) Ekrandaki müĢteri kartı silinir – Seçili müĢteri kartı temizlenir. 

D) Seçili bilgiler ekrandan temizlenir – Seçili bilgiler kayıtlardan silinir. 

 

8. Ġmzalanıp verilen bir senet, hangi menü sırası takip edilerek girilmelidir? 

 

A) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / Alacak Senedi Kartları 

B) Kambiyo ĠĢlemleri/Senet ĠĢlemleri/Senet Bordrosu/Borç Senedi ÇıkıĢ Bordrosu 

C) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri / Alacak Senedi Kartları 

D) Günlük ĠĢlemler / Havale ĠĢlemleri 

 

 

9. Listeleme ekranlarında bulunan yandaki Kayıt Süz simgesinin görevi nedir? 

 

 
 

A) Belirtilen ölçülere uyan kayıtların listesini verir. 

B) Kayıt arama ölçüleri girilir. 

C) YanlıĢ kayıtların silinmesini sağlar. 

D) Hatalı kayıtların listesini verir. 
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10. Verilen çek ve senetlerin Raporlar menüsünde, listesi nereden alınır? 
 

A) Raporlar / ġirket Raporları 

B) Raporlar / Kambiyo Raporları / Alacaklı Kambiyo Raporları 

C) Raporlar / Kambiyo Raporları / Borçlu Kambiyo Raporları 

D) Raporlar / Hesap Raporları 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢletmenin genel giderlerini günlük iĢlemler menüsünü 

kullanarak yapabiliyor musunuz? 
  

2. Verilen çekleri kambiyo iĢlemleri menüsünden girebiliyor 

musunuz? 
  

3. Verilen senetleri kambiyo iĢlemleri menüsünden girebiliyor 

musunuz? 
  

4. Kredi kartı ile yapılan ödemeleri kambiyo iĢlemleri 

menüsünden sisteme kaydedebiliyor musunuz? 
  

5. Personele yapılan ödemeleri günlük iĢlemler menüsünden 

girebiliyor musunuz? 
  

6. Yapılan kayıtların listesini alabiliyor musunuz?   

7. Girilen bir kaydın silme iĢlemini yapabiliyor musunuz?   

8. Ekranda kullanılan simgelerin nasıl kullanıldığını biliyor 

musunuz? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti- 2’yi tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 
1. Demo program ne demektir? 

 

A) Sigorta acente programlarının genel adıdır. 

B) Kullanımı kısıtlı olan programdır. 

C) Sigorta poliçesi programıdır. 

D) Sigortacının müĢteri profili programıdır. 

 

2. Tahsil ve Tediye iĢlemlerinde unvan bölümünde firma nasıl aranır? 

 

A) F1 tuĢuna basılarak 

B) F2 tuĢuna basılarak 

C) F10 tuĢuna basılarak 

D) + (artı) tuĢuna basılarak 

 

3. Tahsil ve Tediye iĢlemlerinde unvan bölümünde aranan firmanın sistemde kayıtlı 

olmaması hâlinde bu firma sisteme nasıl eklenir? 

 

A) Sağ üst köĢde bulunan +(artı) butonuna basılarak 

B) Klavyeden +(artı) tuĢuna basılarak 

C) F1 tuĢuna basılarak 

D) Ekle menüsüne gidilerek 

 

4. Tahsilat iĢlemlerinde borç kapama ekranının açılmasının nedeni alınan tahsilatın hangi 

poliçenin hangi taksiti olduğunu belirtmek içindir. 

 

A) YanlıĢ 

B) Doğru 

 

5. MüĢteriden yabancı para cinsinden tahsilat yapılması hâlinde borç kapama ekranında 

hangi iĢlem uygulanmalıdır? 

 

A) F2 tuĢuna basılarak kaydedilmelidir. 

B) Hesap makinesi kullanılarak alınan dövizin YTL karĢılığı hesaplanıp yazılmalıdır.  

C) Poliçe taksiti seçilmelidir. 

D) Alınan döviz tutarının üzerinde Mouse’nin sağ tuĢuna basılarak  “Exchange 

Uygula” satırı seçilmelidir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Günlük iĢlemler menüsünde bulunan Havale iĢlemlerinden sadece müĢterilerin 

gönderdiği havale iĢlemleri yapılabilir. 

 

A) YanlıĢ 

B) Doğru 

 

7. Poliçe borcu bulunan bir müĢterinin borcunu çek vererek yerine getirmesi hâlinde, 

alınan bu çek sisteme nereden kaydedilmelidir? 

 

A) Günlük ĠĢlemler / Havale 

B) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri /  Alacak Çeki Kartları 

C) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Çek Bordroları / Alacak Çeki GiriĢ Bor. 

D) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri 

 

8. ĠĢletmenin ödemiĢ olduğu su faturası sisteme nereden kaydedilmelidir? 

 

A) Günlük ĠĢlemler / Kasa 

B) Günlük ĠĢlemler / Gider ĠĢlemleri  

C) Günlük ĠĢlemler / Mahsup ĠĢlemleri 

D) Günlük ĠĢlemler / Havale ĠĢlemleri  

 

9. ĠĢ yerinin imzalayıp verdiği çekler nereden girilir? 

 

A) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri / Çek Bordroları / Borç Çeki ÇıkıĢ Bor. 

B) Kambiyo ĠĢlemleri / Çek ĠĢlemleri /  Alacak Çeki Kartları 

C) Günlük ĠĢlemler / Havale 

D) Kambiyo ĠĢlemleri / Senet ĠĢlemleri 

 

10. MüĢteriden yapılan kredi kartı tahsilatında direkt olalarak POS cihazından çekim 

yapılıyor ise ĠĢlem bölümünde hangi seçenek seçilmelidir? 

 

A) Kredi Kartı MAILORDER 

B) Kredi Kartı POS 

C) Taksitli satıĢ 

D) Bordroya kredi kartı ekle (insert) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 
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B. PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Günlük iĢlemlerin hangi menülerden yapılacağını biliyor 

musunuz?   

  

2. ĠĢletmede ortaya çıkan giderlerin kayıtlarını yapabiliyor 

musunuz? 

  

3. Günlük iĢlemler menüsündeki mahsup iĢlemleri menüsünden 

neler yapıldığını biliyor musunuz?   

  

4. Çek, senet ve kredi karıtı iĢlemlerinin kambiyo iĢlemleri 

menüsünden yapılıdğını biliyor musunuz? 

  

5. Yapılan tahsilat iĢlemlerinden sonra borç kapama ekranının 

niçin açıldığını biliyor musunuz? 

  

6. Borç kapama ekranının nasıl kullanıldığını biliyor musunuz?   

7. Nakit tahsil ve tediye iĢlemlerinin günlük iĢlemler menüsündeki 

kasa iĢlemlerinden yapıdığını biliyor musunuz? 

  

8. Alınan ve verilen senet ve çeklerin listesinin kambiyo iĢlemleri 

menüsünden de alınabildiğini biliyor musunuz? 

  

9. Raporlar menüsünü kullanabiliyor musunuz?   

10. ĠĢlem sırasında olmayan bir hesap kartının o menüden 

ayrılmadan da açılabileceğini biliyor musunuz? 

  

11. Programda kullanılan fonksiyon tuĢlarının hangileri olduğunu ve 

görevlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 A 

6 C 

7 D 

8 B 

9 A 

10 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 B 

9 A 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
 

 Sigorta acenteleri için hazırlanmıĢ sigorta acente paket programları 

 Sektör 

 Üniversitelerin sigortacılık bölümleri 

 

 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
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KAYNAKÇA 
 

 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 

 www.eksperlerdernegi.com 

 www.gelirler.gov.tr 

 www.mikroprosesor.com.tr 

 info@polisoft.com.tr  

 www.zebrabilgisayar.com 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

http://www.eksperlerdernegi.com/
http://www.gelirler.gov.tr/

