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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Ticaret hayatında güvenin ve düzenin sağlanması bakımından alım satımla uğraşan
tüccarlar, kanunların emrettiği şekilde çeşitli belgeler kullanır. Bunlara ticari belgeler denir.
Bu belgelerin karşılıklı alım satım işlerinde bireylerin ve kuruluşların birbirine olan
güvenlerinin sağlanmasında teminat görevini üstlenme gibi görevleri bulunmaktadır.
Ekonomik bir olayın oluşması için alış veya satış işleminin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Alış satış ilişkisi alacak - borç olgusunu doğurur. Bu olgunun var olduğunun
kanıtlanması için belge gereklidir. Alacak yaratan belge fatura (fatura yerine kullanılan
belgeler), borcu gideren belge de makbuzdur.
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre vergiye tabi işlemler ticari
defterlerdeki kayıtlara göre tespit edilir. Vergi kontrol işlemlerinin sıkça yapıldığı
günümüzde bütün alışverişlerin belgesinin olması gerekir. Satışı yapan kişinin belge vermesi
yasal bir zorunluluk ve vatandaşlık hakkı olduğu gibi belgeyi alan kişide de durum aynıdır.
Alışverişlerin belge ile yapılması oranında devletin topladığı vergi miktarı da artar. Bu
şekilde toplumun ihtiyaçları karşılanır. Bu nedenle “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır.” sözü
bir slogan olmanın ötesinde anlamlar taşır.
Bu modül ile satış belgelerini ve nakliye belgelerini tanıyacak, belgelerin çeşitlerini ve
nasıl doldurulması gerektiğini öğreneceksiniz. Alışverişte ve nakliye işlemlerinde kullanılan
temel belgeleri doldurabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Satış belgelerini hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Satış evrakları nelerdir? Araştırınız.
Satış evrakları nasıl doldurulur? Araştırınız.
Satışta tüketiciye verilmesi gereken belgeleri araştırınız.
Dosyalama sistemlerini araştırınız.

1. SATIŞ BELGELERİ
Satış belgeleri; alım satım işleminde kullanılan matbu hâlde matbaalarda basılıp belli
usullere göre hazırlanıp herhangi bir malı veya hizmeti bir bedel karşılığında verme
işleminde, ticari hayatta kolaylık ve belli bir düzen sağlaması için kullanılan belgelerin
tümüne denir.
Satış belgeleri işletmeler ve müşteri için çok önemli olup karşılıklı alım satım işlerinde
bireylerin ve kuruluşların birbirine olan güvenini sağlar. Alım satım işlerinde bir teminat
görevini üstlenir.

1.1. Satış Belgelerinin Çeşitleri ve Doldurulması
Günümüzde çeşitli satış belgeleri kullanılmaktadır. Türlü açılardan satış evrakları
aşağıda sıralanmıştır.

1.1.1. Fatura
Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek
üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.
Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hâllerde teslimden bir
süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin
yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde düzenlenmesi gerekir.
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Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi
faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer almalı, ayrıca sevk irsaliyesi de
düzenlenmelidir.

1.1.1.1. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler
Faturada bulunması gereken bilgiler;









Fatura ibaresi,
Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve hesap numarası,
Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap
numarası,
Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
Kaşe ve imzadır.

1.1.1.2. Faturanın Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek noktalar:












Faturalar sıra numarası dâhilinde düzenlenir.
Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi)
gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır.
Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.
Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara
bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar,
müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının
doğruluğundan sorumludur.
Fatura düzenleyenin istemesi hâlinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap
numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye
satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda müşterinin belge
ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların
imzası bulunur. Faturalar ikiye ayrılır:



Kapalı fatura: İşletmenin peşin satışlarında fatura bedelini peşin
olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip
imzalandığı faturalardır.
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Açık fatura: İşletmenin veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir
tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının
kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada fatura (fatura yerine
geçen belgeler), delil olarak kullanılabilir. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde
itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır. Faturaları, Gelir Vergisi Kanunu’na
(GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

Resim 1.1: Boş fatura örneği

VUK’un (Vergi Usul Kanunu) 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu;
birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçiler, bazı işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura
istemek zorundadır. Bunlar;






Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (şirketler, şahıs işletmeleri),
Serbest meslek erbabı (avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb.),
Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi,
berber),
Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
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Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar)tır.


1.1.1.3. Fatura Düzenleme Zorunluluğu
Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Ay
sonlarına rastlayan satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Sonraki aya geçiş
yapılamaz. Satışların toptan veya perakende yapılması fatura düzenlemede önemli bir
unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret
toptan ticarettir. Fatura düzenlemek mal ve hizmeti satanın görevidir. Ancak mal ve hizmeti
satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir.

1.1.1.4. Fatura Yerine Geçen Belgeler
Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet işlerinde
mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen belgelerle ispatlamak zorundadır. VUK'taki
(Vergi Usul Kanunu) düzenlemelere göre fatura yerine geçen belgeler perakende satış
belgeleri, gider pusulası ve müstahsil makbuzu olarak sıralanmıştır.

1.1.1.5. Fatura Çeşitleri









Basit fatura: Peşin alışverişler için düzenlenen ve en çok kullanılan fatura
çeşididir.
İade fatura: Esas itibarıyla fatura değildir. Mal ve hizmet satışına dayanmaz.
Bir faturanın kısmen ya da tamamen kabul edilmemesi veya satılan malın
herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iade edilmesi hâlinde alıcı
tarafından hazırlanan ve asıl faturanın kısmen ya da tamamen kabul
edilmediğini veya malın iadesini göstermek üzere hazırlanarak işlemin
muhasebeleştirilmesini sağlayan faturadır.
İrsaliye fatura: Ticari malın sevki sırasında düzenlenen ve mal ile birlikte
bulundurulması gereken malın kontrol edilebilmesini sağlayan faturadır.
Tasdikli fatura: Alıcı ve satıcının iki ayrı ülkede olması durumunda satıcının
gümrük işlerini kolaylaştırması için kendi ülkesindeki alıcının ülkesi
konsolosluğuna tasdik ettirerek alıcıya gönderdiği faturalardır.
Geçici fatura: Siparişi yapılan ancak teslim edilmediği için kesin bir nitelik
kazanmamış ticari işlemleri göstermek amacıyla düzenlenen belgedir.
Kat’i fatura: Geçici fatura ile gönderilen malın alıcısı tarafından teslim alındığı
andaki duruma (tartısına, sayısına vb.) göre tanzim edilen faturadır.

1.1.1.6. Fatura Doldurma İşlemleri
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Faturalar sıra numarası dâhilinde düzenlenir. Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo
veya bilgisayarla düzenlenir. Günümüzde en çok karşılaşılan fatura kesim şekli bilgisayar
ortamında olmaktadır. Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. Fatura,
malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir.
Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Faturalar Türkçe olarak
düzenlemelidir. Kullanılacak faturalar, notere tasdik ettirilmiş veya anlaşmalı matbaalara
bastırılmak suretiyle temin edilir.

Resim 1.2: Doldurulmuş fatura örneği

Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi
dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi
hâlinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek
zorundadır. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası
bulunur.

1.1.2. İrsaliye
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Satılan veya satın alınan malın taşınması sırasında düzenlenen belgedir. Malın nereye
ve kime gönderildiğini belirtir.

Resim 1.3: Sevk irsaliyesi örneği

İrsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere faturanın şekli ile ilgili
düzenlemelere ve fatura yazma kurallarında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde
malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
Malın bir yerden bir yere sevki sırasında fatura olsun ya da olmasın sevk irsaliyesinin
bulundurulması zorunludur. Satıcı sattığı malın sevkini gerçekleştirdiğinde mala ait sevk
irsaliyesini yanında bulundurmak zorundadır.

1.1.2.1. Sevk İrsaliyesi Düzenleme Zorunluluğu
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Sevk irsaliyesi en az bir asıl, üç nüshadan oluşur ve isteğe bağlı olarak sayfa sayısı
arttırılabilir. Maliye ile anlaşmalı matbaalarda düzenlenmiş olan sevk irsaliyesinin üst sol
köşesinde firma başlığı, adresi, vergi numarası ve telefonları yer alır. Sağ üst köşede seri/sıra
numaraları ve sayfanın diğer bölümünde çizelge içerisinde açıklama ve malın tanıtımı yer
almaktadır. Sevk irsaliyesi Maliye Bakanlığı izni ile matbaalara gönderilen ölçü ve cilt
adetlerine göre düzenlenmektedir. Ayrıca bilgisayar ortamında da kesilebilmektedir.

1.1.2.2. Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Bilgiler








Sevk irsaliyesi ibaresi
Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli
Gönderilen malın cinsi ve miktarı, irsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı
ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye)
gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği
Malı, taşıyana teslim tarihi ve birbirini takip eden (müteselsil) irsaliye numarası
Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları

Bu açıklamalara göre sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk
irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması hâlinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek
bulunmamaktadır.

1.1.3. İrsaliyeli Fatura
Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı belgeler olarak değil de isteyen mükellefler
açısından irsaliyeli fatura adı altında tek belge hâlinde düzenlenmiş hâline irsaliyeli fatura
denir.

1.1.3.1. İrsaliyeli Faturada Bulunması Gereken Bilgiler









İrsaliyeli fatura ibaresi,
Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki
İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve hesap numarası
Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa
vergi dairesi ve hesap numarası
İrsaliyeli faturanın seri ve birbirini takip eden (müteselsil) sıra numarası
İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati
İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası
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Resim 1.4: İrsaliyeli fatura örneği

1.1.3.2. Sevk İrsaliyesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar








Mükellefler, faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı
sıra fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilir.
Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri
asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret
düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin
edilir. İrsaliyeli faturanın altında “Bu belgenin sevk edilen malla birlikte
bulunması hâlinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.
İrsaliyeli fatura düzenlemişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur.
İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce
irsaliyeli faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında
geçilmelidir. Dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz.
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İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde
bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek
iptal ettirmeleri gerekir.

Resim 1.5: Düzenlenmiş irsaliyeli fatura örneği

1.1.4. Perakende Satış Fişi
Perakende satış fişi, perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazar
kasanın arızalanması gibi durumlarda yazar kasa fişi yerine düzenlediği bir belgedir. Satış
fişleri birbirini takip eden seri ve sıra numarası ile bastırılır. Fiş iki nüsha olarak düzenlenir.
Satış fişinde işletmenin adı veya mükellefin adı, soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası,
düzenlenme tarihi, satılan malın (emtianın) veya yapılan işin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
gösterilir.
Bu belge dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için
kayıtlarda kullanılmak üzere saklanır. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar belgeyi
bir kopya hazırlayıp kullanır. Perakende satış fişinin en çok kullanıldığı satış noktaları
şunlardır:
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Tuvalet işletmecileri
Sinema tiyatro gibi gösteri hizmeti satanlar
Şehir içi otobüs çalıştıranlar
Fırın işletmecileri ve ekmek bayileri
Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapanlar

Bu kişiler istedikleri takdirde yazar kasa kullanabilirler. Perakende satış fişi iki nüsha
olarak (bir asıl, bir suret) düzenlenir. Aslı müşteriye verilip sureti saklanır.

Resim 1.6: Perakende satış fişi örneği

1.1.5. Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) Fişi
Satış merkezlerinde satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını, vergilendirme ve
indirimini otomatik olarak kaydeden ve bunları fatura şeklinde bir kâğıda yazan tuşlu,
hafızalı hesaplayıcı para kasanına “yazar kasa” denir.

1.1.5.1. Yazar Kasa Kullanım Alanları
3100 Sayılı Kanun’a göre I. ve II. sınıf tacirler ödeme kaydedici cihaz kullanmak
zorundadır. İşletmeler, perakende satış faaliyetine başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yazar kasa almak zorundadır. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler
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satın aldıkları cihazı alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı
bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile kaydettirmelidir. Yazar kasa fişi kesme sınırı her
yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilir.

1.1.5.2. Yazar Kasanın Önemi
Ödeme kaydedici cihaz yani yazar kasa kullanmak isteyen mükelleflerin izlemeleri
gereken adımlar şunlardır:








İşletme, yazar kasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve
izin yazısını alır.
İzin yazısı ile yazar kasa satan bayilerden yazar kasa satın alır.
Satış yapan bayi, izin yazısına dayanarak fatura düzenler.
Yazar kasa ruhsatı alıcı ve satıcı tarafından kaşelenip imzalanır.
Yetkili servis, cihazı kullanıma hazırlar ve örnek fiş alır.
Servisin vereceği servis formuyla aynı gün vergi dairesine müracaat ederek
yazar kasa levhası alınır. Levha işletmede duvara asılır.
Yazar kasa işletmede kullanılmaya başlanır.

3100 sayılı Kanun’a göre perakende mal satan veya hizmet gerçekleştiren birinci ve
ikinci sınıf tacirlerin Vergi Usul Kanunu’na göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan
satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmeleri gerekmektedir. Yazar kasada
kesilen fişler, makinenin hafızasında sürekli toplanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan
satış tutarını X raporu alarak öğrenebilir. Gün sonunda da Z raporu alınarak o gün o yazar
kasadan kaç liralık satış yapıldığı öğrenilebilir. Ay sonlarında ise aylık Z raporu alınarak
aylık satış tutarı öğrenilebilir. İşletme, muhasebe kayıtlarında işletmenin kesmiş olduğu her
yazar kasa fişini değil, bunların toplam tutarını gösteren günlük Z raporu kayıtlarına eklenir.
İşletme, 1 aylık satış tutarını gösteren aylık Z raporunu KDV beyannamesi ile birlikte vergi
dairesine verir.

1.1.5.3. Yazar Kasa Kullanımı
İş yeri açıldığında yazar kasa açılır. Anahtar çevrilerek ya da anahtar tuşuna basılarak
fiş kesme konumuna getirilir. Örneğin, bazı yazar kasalarda anahtar REG konumuna
getirilerek fiş kesilir. Gün sonunda günlük Z raporu alınarak yazar kasa kapatılır. Ay
sonunda bir aylık alınan günlük Z raporlarının toplamı olan aylık Z raporu alınır, KDV
beyannamesine eklenerek vergi dairesine verilir.


Fiş kesme

Anahtar fiş kesme konumuna getirilir.

Tutar yazılır.

KDV oranı tuşuna basılır.

Nakit tahsilâtlarda nakit, kredili tahsilâtlarda kredi tuşuna basılarak fiş
alınır.
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Resim 1.7: Yazar kasa fişi örneği


X raporu
Günün herhangi bir anında toplam satış rakamını gösterir.



Anahtar X raporu konumuna getirilerek alınır.
Bilgi amaçlıdır. Mali değeri yoktur.


Günlük Z raporu
Yazar kasadan yapılan günlük perakende satış tutarını gösterir.




Anahtar günlük Z raporu konumuna getirilerek alınır.
Defterlere işletmenin perakende satışları günlük Z raporuyla kayıt edilir.
Yazar kasanın hafızasında kayıtlı oranları tekrar kontrol etmek gerekir.
Her yıl KDV oranlarında değişiklik yapılmaktadır.


Aylık Z raporu
Yazar kasadan yapılan bir aylık perakende satış tutarını gösterir.
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Anahtar aylık Z raporu konumuna getirilerek alınır.
KDV beyannamesine eklenerek vergi dairesine verilir.

Resim 1.8: Yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz) örneği

1.1.6. Pos Makinesi
Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik bant veya benzeri teknolojik
araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak her türlü mal ve hizmet alımında,
alacak veya nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan elektronik cihaza POS makinesi
denir.

1.1.6.1. Pos Sistemi
POS, Point of Sale’in (satış noktası) İngilizce kısaltmasıdır. Kredi kartlarıyla bu POS
makineleri üzerinden işlem yapılır. POS cihazları bir telefon hattına bağlanır, telefon hattı
üzerinden kredi kartı bilgileri kredi kartları bilgi merkezine ulaşır, kredi kartının limitlerine
bakılır ve otomatik onay ya da onaysızlık verilerek alışveriş işlemleri gerçekleştirilir.
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Resim 1.9: Pos makinesi örneği

1.1.6.2. Pos Makinesi Kullanımı
Pos makinesi iş yeri açıldığında açma düğmesine basılarak açılır. İş yeri kapatılırken
kapama düğmesine basılarak kapanır.

1.1.6.3. Satış İşlemi (Direkt Satış)
Müşterinin kartından belirtilen tutarın çekilerek işletmenin hesabına yatırılmasını
sağlar.

1.1.6.4. Peşin Fiyatına Taksitli Satış
Satış işleminde taksit sayısı da belirtilebilir. Bu durumda tutar, belirtilen takside
bölünerek her taksit zamanı geldiğinde işletmenin hesabına yatırılır. Bu şekilde yapılan
işlemlere peşin fiyatına taksitli satış denilmektedir. Satış işleminin peşin fiyatına taksitli
olması durumunda herhangi bir vade farkı hesaplanmaz.
Belirtilen tutar belirtilen takside bölünür, her taksit vadesi geldiğinde müşterinin kart
hesabına borç kaydedilir ve işletmenin hesabına yatırılır. Taksitli satışlarına vade farkı
eklemek isteyen iş yerleri, önce bu vade farkını hesaplamalı, sonra da asıl tutara eklemelidir.
Satış işlemi gün sonunda finansal değer kazandığı için gün sonuna kadar iptal edilebilir. Gün
sonuna kadar iptal edilmeyen satış işlemleri finansal anlam kazanır ve sadece iade edilebilir.
İptal edilen satış işlemleri finansal bir değer kazanmazlar ve müşteri hesap özetinde
(ekstresinde) hiçbir şekilde görünmez. İptal işleminin ardından müşterinin kredi kartının
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limiti de en geç gün sonunda olmak üzere işlem tutarı oranında arttırılır. Satış iptal işlemi
onaylanırsa müşteri, hesap özetinde (ekstresinde) satış işlemine dair hiçbir kayıt göremez.
Dolayısıyla bir satışın iptal edilmesinde en tercih edilen yöntem budur.

1.1.6.5. Provizyon
Provizyon işlemi bir kredi kartının alışverişe uygun olduğunun kontrol edilmesi,
uygunsa istenen tutardaki blokenin karta konulması amacıyla kullanılır. Bu işlem kart
hamilinin hesap özetinde (ekstresi) görünmez ancak kartın limitini azaltır. Provizyon
işleminin kullanım amacı, karta belirli bir tutarda bloke konulması, asıl ürün teslimatının
gerçekleşmesi, ardından da gerçek finansallaştırmanın yapılmasıdır. Eğer finansallaştırma
ürün teslimatının ardından değil hemen yapılmak isteniyor veya satılan ürün hemen
müşteriye teslim edilebilen türde ise bu işlem yerine satış işlemi kullanılmalıdır.
Provizyon, yapılması gereken öncelikli işlemdir. Provizyon almadan finansallaştırma
yapılamaz yani müşterinin kartından istenilen tutar çekilemez. Provizyon işlemi bir hafta
içinde finansallaştırılmazsa kendiliğinden otomatikman kalkar. İstenirse müşterinin kartına
konulan blokeyi kaldırmak amacıyla bu süre bitimi beklenmeden de provizyon iptali
gerçekleştirebilir. Bunun yanında bir hafta içinde finansallaştırılmamış işlemler daha sonra
da finansallaştırılabilir ancak bu durumda limit kaldırılmış olacağından yetersiz limit gibi
hatalar alınması mümkün olacaktır.
Finansallaştırma işlemi, alınan provizyonun finansal anlam kazanması yani müşterinin
kart hesabından çekilip iş yeri hesabına yatırılması anlamına gelir. Yapılabilmesi için
öncelikle mutlaka provizyon alınmış olması gerekmektedir. Bu işlem, kart hesap özetinde
(ekstresi) ve iş yerinin finansal kayıtlarında görünür. Yapılan alışverişin finansal değer
kazanması için bu işlemin mutlaka yapılması gerekir. Finansallaştırma işleminde gönderilen
tutar (finansallaştırma tutarı), karşılık (provizyon) tutarını geçemez ancak daha az olabilir.
Alınan karşılığın (provizyon) finansallaştırılmama nedeniyle otomatikman kalkması
ardından da finansallaştırma yapılabilir ancak bu durumda kart limitindeki bloke kalkmış
olacağından yetersiz bakiye benzeri bir hata alınma olasılığı artacaktır. Provizyon iptal
işlemi, provizyon işlemiyle aynı gün içinde yapılmalıdır. Bu işlemin tek etkisi, karta konulan
blokenin kaldırılmasıdır. Provizyon işlemi gibi bu işlem de kart hesap özetinde (ekstresi)
görünmez. Yapılan bir finansallaştırmadan vazgeçilir ise iptal etme işlemi yapılır. Bu işlem,
finansallaştırmanın kart ekstresine yansımasını da engeller. Ancak karta konulan blokeyi
kaldırmaz. Bunun için provizyon iptal işlemi yapılmalıdır. Bu işlem geçmişte yapılan satış
veya finansallaştırmaları tamamen iptal etmek veya sadece belirli bir tutarını iade etmek için
yapılır. Kart ekstresinde ayrı bir işlem olarak görünür ve iptal edilen işlemin ekstredeki
kaydını silmez.

1.1.6.6. Vade Farklı Taksitli Satış (VFT)
Bankanın, satılan ürünün peşin tutarı üzerinde istenen vadede (Vade sayısı 36 aya
kadar çıkabilir.) kredi kartı sahiplerine önceden belirlenmiş oranda faiz uygulayarak kredi
verme işlemidir.
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Bu işlem tipinde iş yeri herhangi bir faiz hesaplaması yapmaz. Seçilmiş vade gün
sayısını ve ürün satış tutarını sisteme girer. Banka, satış tutarı ve vade gün sayısı üzerinden
belirlenmiş olan tüketici kredisi faiz oranından kart sahibine kredi verir. Banka, iş yeri satış
tutarını bir ertesi gün (blokeli çalışıyor ise bloke günü bitiminde) alacak olarak iş yeri
hesabına aktarır. Bu işlem iş yeri için peşin satış, banka için kredili satış olarak
tanımlanabilir.

1.1.6.7. Satış İşlemi
Müşteri kartı, kart okuyucudan (pos makinesinden) geçirilir. POS, EMV uyumlu ve
kart da EMV formatında ise kart, okuyucuya takılmalıdır. Bağlantının kurulması beklenir.
Bağlantı kurulduğunda satış tutarı girilir ve “Giriş” (Enter) tuşuna basılır. Taksitlendirme
varsa taksitlendirme işlemi yapılır. Banka kartı ile satış yapılırken “Müşteri Kart Şifresi”
sorulur. “Şifre” girilip “Giriş” tuşuna basılır. Çıkan slip alınır. Müşteriye imzalattırılır.
Müşteri slip kopyası için “Giriş” tuşuna basılır. Slip kopyası müşteriye verilir.

1.1.6.8. İade İşlemi






“İade tuşu”na basılır veya “Menü”den “İade” seçeneği seçilir. Kullanıcı şifresi
girilip “Giriş tuşu”na basılır. Müşteri kartı kart okuyucudan geçirilir ya da kart
okuyucuya takılır.
Satış yapılan tutardan fazla olmamak kaydı ile iade tutarı girilir ve giriş tuşuna
basılır.
Provizyon numarası girilir. Provizyon numarası slip üzerinde PROV yazan
satırda yer almakta olup toplam altı hanelidir.
Satış tarihi girilir ve giriş tuşuna basılır.

1.1.6.9. İptal İşlemi




“İptal tuşu”na basılır veya menüden “İptal seçeneği” seçilir. Kullanıcı şifresi
girilip “Giriş tuşu”na basılır. Müşteri kartı kart okuyucudan geçirilir ya da kart
okuyucuya takılır.
Slip üzerinde yer alan işlem sıra numarası girilir ve giriş tuşuna basılarak işlem
tamamlanır. İşlem sıra numarası REF nu. yazan satırda “ / ” karakterinden
sonraki 4 rakamdır. Örneğin: Ref nu: 001/0007 ise 0007 girilmelidir.

1.1.6.10. Ön Provizyon İşlemi




Ön provizyon tuşuna basılır veya menüden ön provizyon seçeneği seçilir.
Müşteri kartı, kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takılır.
Ön provizyon tutarı girilir ve giriş tuşuna basılarak işlem tamamlanır.
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1.1.6.11. İkinci Kopya




İşlem sırasında oluşan bir hata nedeni ile slip üretilememesi durumunda, en son
çıkan slipin tekrar basılması için kullanılır.
Ek kopya veya kopya tuşuna basılır.
Son yapılan başarılı ya da başarısız işlem ile ilgili slip yeniden yazdırılır.

1.1.6.12. Gün Sonu Raporu
Rapor için gün bitiminde gün sonu hesap özetinin mutlaka alınması gerekir. Gün sonu
raporu alınmayan işlemler hesaba alacak olarak kaydedilemez. Saat 23.45’e kadar alınan gün
sonu bedelleri ertesi günün hesabına alacak olarak kaydedilir. Gün sonu raporu daha sonra
alınan işlem tutarları ise bir sonraki günün hesabına geçer. Gün sonu hesap özeti raporunun
genel net bölümünde yer alan tutar üzerinden banka komisyonu düşüldükten sonra kalan
tutar işletmenin mevduat hesabına alacak olarak kaydedilir. Blokeli çalışmalarda önce
şubedeki mevcut blokeli hesaba alacak olarak kaydedilir. Bloke gün sayısı tamamlandıktan
sonra ilgili mevduat hesabına otomatik virman yapılır. Gün sonu raporu bitiminde ekranda
ve rapor üzerinde "Gün sonu bitti" mesajı kontrol edilmelidir.

1.1.7. Gider Pusulası
Defter tutan işletmecilerin defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları
mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.
Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden
alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır.

1.1.7.1. Satıcı





Ticari belge veremez.
Gider pusulasını düzenlemez ancak imzalar.
Belgenin aslını alır.
Satış bedelini alır.

1.1.7.2. Alıcı





Ticari belge verir.
Gider pusulasını düzenler.
Belgenin kopyasını alır.
Satış bedelini öder.

18

Resim 1.10: Gider pusulası örneği

Gider pusulası kitapçık şeklinde hazırlanır. Sıra numarası verilen sayfaların bir asıl,
bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfaların bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler
ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilir. Gider pusulası defterlere işlenirken koçanların
karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri numarası verilir.

1.1.7.3. Gider Pusulasının Temini
Gider pusulasını temin etmek için vergi dairesinden izin belgesi alınmalıdır. İzin
belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurmalıdır. İzin belgesi
alındıktan sonra belge iki şekilde temin edilebilir. Fatura ve yerine geçen belgelerin temin
işlemleri her belge için aynı şekilde uygulanır.

1.1.7.3.1. Noter Yolu ile Temin




Notere kırtasiyeden alınan boş gider pusulası götürülür.
Noter, belgenin her bir sayfasına numara vererek onaylar.
Belgenin koçanına hangi noterde onaylatıldığı ve son sayfasına kaç sayfa
olduğu yazılarak onaylanır.
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Onaylatılan koçan kullanıma hazırdır.

1.1.7.3.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin Etme





Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya izin belgesi ile sipariş verilir.
Matbaa istenilen miktarda belgeyi onaylar.
Matbaanın logosu belgenin üst kısmında, adresi ise alt kısmında basılıdır.
Belge bilgisayarda kullanılacaksa matbaa yazıcıda kullanılan sayfaları basar.

1.1.7.4. Gider Pusulasında Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma)
Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir,
kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denilebilir.

1.1.8. Müstahsil Makbuzu
Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları
ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye
imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.

1.1.8.1. Müstahsil Makbuzunun Tarafları
Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan
satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

1.1.8.1.1. Satıcı (Üretici Çiftçi)





Ticari belge veremez.
Müstahsil makbuzunu imzalar.
Belgenin aslını alır.
Satış bedelini alır.

1.1.8.1.2. Alıcı (Defter Tutan Çiftçi)





Müstahsil makbuzunu düzenler.
Ticari belge verebilir.
Belgenin kopyasını alır.
Satış bedelini öder.
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Resim 1.11: Müstahsil makbuzu örneği

1.1.8.2. Müstahsil Makbuzu Düzenleme Esasları ve Zamanı
Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az
şu bilgileri içermelidir:





Makbuzun tarihi
Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi
Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi
Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli

1.1.8.3. Müstahsil Makbuzunun Temini
Müstahsil makbuzunu temin işlemleri gider pusulasında uygulanan kurallara göre iki
şekilde temin edilir;



Noterlerden,
Maliyenin anlaşmalı matbaalarından temin edilir.

Vergi Usul Kanunu, temin zamanını tüm fatura ve yerine geçen belgeler için tek
şekilde belirlemiştir. Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce ellerinde
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kullandıkları koçanları bitenler, bu belgeleri bitmeden önce müstahsil makbuzlarını temin
eder.

1.1.8.4. Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma)
Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu madde
94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenir.

1.1.9. Ambar Fişi
Ambar fişi, ambarlara ve depolara giriş çıkışların denetlenip kontrol altında tutulması
amacıyla firmaların bastırdıkları belgelerdir.

Resim 1.12: Ambar çıkış fişi örneği

Ambar fişini düzenlemede;



Makbuzu düzenleyen ambar işletmecisinin adı, soyadı, varsa ticaret
unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
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Malı tevdi edenin adı, soyadı varsa ticaret unvanı,
Malın ambara giriş tarihi,
Malın cinsi (nevi) ve miktarı,
Malın nereye ve kime gönderildiği (alıcının adı ve adresi),
Alınan taşıma ücreti,
Makbuzun düzenlenme tarihi yer alır.

1.1.10. Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek: Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak
çalışmasıdır.
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibi kişilerin (muhasebeci, avukat, doktor
vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı yapabilmeleri için düzenlenmiş belgedir.
Mesleki faaliyet karşılığında ücretin ödendiğini gösterir.

1.1.10.1. Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni






Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap
numarası,
Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
Alınan paranın miktarı,
Paranın alındığı tarih,
KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı yazılır.

Bu makbuzlar serbest meslek sahipleri tarafından imzalanır. Serbest meslek
makbuzları, seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır.
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Resim 1.13: Serbest meslek makbuzu örneği

1.1.11. Adisyon
Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve ürünün (emtianın) cins ve
miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre
defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar,
kafeteryalar ve pastane işletmeleri, hesap (adisyon) düzenlemek ve kullanmak zorundadır.
Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmelerde hesap (adisyon)
kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. Self servis, müşterinin yiyecek ve içecek
maddelerini kendisinin alması yani garson tarafından servis yapılmamasına denir. Müşteri
masaya oturmadan önce yiyecek içecek maddelerini alır, ücretini öder ve fatura yazar kasa
fişi veya perakende satış fişini alır. Adisyon düzenlenmesine gerek kalmamış olur.
Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinde; masada servis yapılmasının
yanı sıra ayrıca self servisin ve paket hâlinde satışların bulunması durumunda, adisyon
yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılır.

1.1.11.1. Adisyonun Şekli ve Düzeni
Adisyonlar, anlaşmalı matbaalara bastırılmış olarak kullanılır. Anlaşmalı matbaalara
bastırılmamış adisyonlar ile üzerine tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon
masasına bırakılmamış adisyonlar, düzenlenmemiş sayılmaktadır. Adisyonların birinci
örneği fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilir. İkinci örneği ise
işletmede kalır.
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Adisyon, müşteri siparişi alınırken düzenlenerek müşteri masasında bulundurulur. İlk
siparişten sonra alınan siparişler de ilk sipariş için açılan adisyon üzerine işlenir. Adisyon en
az iki örnek olarak düzenlenmektedir. Hizmetin bitiminde adisyon müşteriye ibraz edilerek
ve adisyon üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda hesap ödenir. Ödeme aşamasında
müşterinin istemi olmaksızın derhal fatura, faturanın istenmemesi ya da fatura
düzenlenmesini gerektirmeyen hâllerde yazar kasa veya perakende satış fişi düzenlenerek
müşteriye verilir. Adisyon, ödemeyi kanıtlayan bir belge değildir. Adisyonun işlevsel görevi,
hizmet işletmesinde müşterinin tükettiği maddeleri göstermeye yöneliktir.

Resim 1.14: Adisyon örneği

Bu öğrenme faaliyetinde sıkça kullanılan satış belgeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Bunun dışında alışverişte kullanılan pek çok ticari belge vardır. Ticari hesaplamalar dersinde
“diğer ticari evraklar” geniş kapsamlı olarak anlatılacaktır.

1.2. Satışta Müşteriye Verilen Diğer Belgeler
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Müşterilere satın aldıkları ürünlerin kullanılış şekli ve garanti kapsamıyla ilgili
bilgileri veren belgeler mevcuttur.

1.2.1. Garanti Belgesi
Garanti belgesi; imalatçı-üretici veya ithalatçıların sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal
ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek
arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde
ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin
taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Resim 1.15: Garanti belgesi örneği



Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yer alan Garanti Belgesi
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nde yer alan sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar;
imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesini
düzenlemek zorundadır.


Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
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İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile
yetkilisinin imzası ve kaşesi
Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
Fatura tarih ve sayısı
Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası
Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri
Garanti süresi
Azami tamir süresi
Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya
Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti
kapsamında olduğu
Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi
yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelik’te düzenlenen şartlar
Kullanım hataları
Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar
Bakanlık izin tarihi ve sayısı

1.1.2. Kullanım Kılavuzu
İmalatçı-üretici veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için
düzenlenen ve malın tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri
kapsayan belgedir.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak malın özelliğine
ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca
tüketicinin tercihine göre CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir.


Tanıtma ve kullanma kılavuzunda mallar ile ilgili olarak malın özelliğine ve
tüketiciye sunuluş şekline göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması
zorunludur;

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı
olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine
ilişkin bilgiler,

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda periyodik bakımın yapılacağı
zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı
veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis)
ilişkin bilgiler,

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrüdür.
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Malın teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da
dikkate alınarak yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizilmek suretiyle açık
olarak anlatılabilmesi hâlinde ayrıca yazılı bir metin aranmaz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Seçeceğiniz bir ürünle ilgili kullanım kılavuzu taslağı hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ürününüzü seçiniz.

 Özelliklerini iyi bildiğiniz bir ürünü
seçebilirsiniz.
 Çevrenizden görüş sorabilirsiniz.
 İnternetten araştırma yapabilirsiniz.

 Seçtiğiniz ürünün teknik özelliklerini
araştırınız.

 Görsel ve yazılı kaynaklardan
araştırabilirsiniz.
 İnternetten araştırabilirsiniz.

 Ürününüzün teknik özelliklerini
listeleyiniz.

 Ürünle ilgili kataloglardan
yararlanabilirsiniz.

 Ürünü kullanmadan önce yapılması
gereken işlemler ve güvenlik uyarılarını
belirleyiniz.

 Görsel ve yazılı kaynaklardan
araştırabilirsiniz.
 İnternetten araştırabilirsiniz.

 Ön hazırlık ve montaj işlemi varsa işlem
basamaklarını yazınız.

 Ön hazırlık ve montaj işlemlerini
gösteren resimler ve şemalar
bulabilirsiniz.
 Parçalara ayrılabilen bir ürün seçtiyseniz
parçaların birleştirilmesini aşama aşama
şematik olarak gösterebilirsiniz.

 Ürünün kullanımını yazınız.

 Ürünü kullanırken dikkat edilmesi
gereken noktaları listeleyebilirsiniz.

 Ürünün bakım ve temizliğinin nasıl
yapılması gerektiğini anlatınız.

 Özellikle dikkat edilmesi gereken
noktaları vurgulamak için uyarıcı
sloganlar kullanabilirsiniz.

 Kılavuzunuzda tüketici hizmetleri
bilgilendirme bölümü oluşturunuz.

 Bu bölüme uyulması gereken önerileri
yazabilirsiniz.
 Garanti belgesinin onaylanmasının
gerekliliğini yazabilirsiniz.
 Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen
kurallara uygun kullanılmasının
gerekliliğini yazabilirsiniz.
 Ürünle ilgili hizmet talebinde bulunmak
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için başvurulması gereken çağrı
merkezlerini yazabilirsiniz.
 Onarım hizmetleri için gerekli olan
teknik servis adreslerini yazabilirsiniz.
 Garanti konusunda dikkat edilmesi
gereken konuları yazınız.

 Ürünle ilgili sorunlarda garanti
kapsamına giren ve girmeyen durumları
listeleyebilirsiniz.

 Kullanım kılavuzu kitapçığını
oluşturunuz.

 3–4 tane A4 kâğıdını boydan ikiye
katlayarak ortasından zımbalayıp kitap
taslağınızı oluşturabilirsiniz.
 Kitapçığınızın ön yüzüne seçtiğiniz
ürünün logosunu veya ismini
bilgisayardan, mecmualardan
yararlanarak oluşturup yapıştırınız.

 Kılavuzunuzun kapaktan sonraki
sayfasına kılavuzun okunmasını öneren
bir uyarı sloganı yazınız.

 Lütfen ürünü kullanmadan kitapçığı
okuyunuz.
 “Dikkat bu bölümü okumadan
geçmeyiniz” gibi sloganlar
yazabilirsiniz.

 Kullanım kılavuzunuzun hangi
sayfasında hangi bilgilere yer verdiğinizi
gösteren içindekiler başlığı altında bir
bölüm oluşturunuz.

 İşlem basamaklarını göz önünde
bulundurarak konu sıralaması
yapabilirsiniz.

 Yaptığınız listeleri birbirleri ile
ilişkilendirerek kontrol ediniz.

 Konu içeriklerine göre görsel
kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

 Kullanım kılavuzunuza işlem
basamaklarına uygun şekilde konuları
yerleştiriniz.
 Kılavuzunuzu görsel ve renkli
materyallerle destekleyerek bitiriniz.

 Konuları şemalarla ve resimlerle
destekleyebilirsiniz.
 Kitapçığınızda vurgulamak istediğiniz
cümleleri koyu veya farklı renkler
kullanarak dikkat çekici hâle
getirebilirsiniz.
 Temiz ve titiz çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Kullanım kılavuzunuzu arkadaşlarınıza
tanıtınız.

 Arkadaşlarınızın yorumlarından
faydalanarak varsa hatalarınızı gözden
geçiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Alım satım işleminde kullanılan matbu hâlde matbaalarda basılıp belli usullere göre
hazırlanıp herhangi bir malı veya hizmeti bir bedel karşılığında verme işleminde, ticari
hayatta kolaylık ve belli bir düzen sağlaması için kullanılan belgelerin
tümüne…………… …………………..denir.

2.

……………. satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı
göstermek üzere malı (emtia) satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen
ticari belgedir.

3.

…………………… …………… fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek
düzenlenen bir belgedir.

4.

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın
aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye ………………….
………………denir.

5.

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın
aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye
……………… ………………….denir.

6.

……………… …………, giriş çıkışların denetlenip kontrol altında tutulması

amacıyla firmaların depo ve ambarları için bastırdıkları belgelerdir.
7.

Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik bant veya benzeri teknolojik
araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak her türlü mal ve hizmet
alımında, alacak veya nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan
elektronik cihaza ………………, ………………….denir.

8.

.……………… …..…………….; imalatçı – üretici veya ithalatçıların imal
ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın tanıtım,
kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri kapsayan belgedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yapmış olduğunuz alışveriş sonrası aldığınız faturayı inceleyiniz. Değerlendirme
ölçeğine göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İmalatçı–üretici veya ithalatçı firmanın unvanını yazdınız

mı?
2. Faturanın kimin adına kesildiğini yazdınız mı?
3. Faturanın kesildiği tarihi yazdınız mı?
4. Ürünün cinsini yazdınız mı?
5. Ürünün fiyatını yazdınız mı?
6. Ürünün toplam tutarını yazdınız mı?
7. Ürünün KDV’sini hesapladınız mı?
8. Genel toplamı rakamla yazdınız mı?
9. Genel toplamı yazıyla yazdınız mı?
10. Teslim eden ve teslim alanın imzası var mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Nakliye evraklarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Nakliye nedir? Araştırınız.
Nakliye evrakları nelerdir? Araştırınız.
Nakliyenin önemini araştırınız.
Nakliye evrakları nasıl doldurulmalıdır? Araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgilerle doküman oluşturunuz.

2. NAKLİYE EVRAKLARI
Satış işlemlerinde kullanılan evrakların yanı sıra nakliye evrakları da nakliye işlerinde
kullanılmaktadır. Bunlar, kullanım yerine ve amacına göre değişiklik göstermektedir.

2.1. Nakliye Tanımı
Bir malın ya da eşyanın her hangi bir adrese ulaştırılmasına nakliye denir. Nakliyeci;
bir malı ya da eşyayı her hangi bir adrese ulaştıran kişiye denir. Nakliyat firmaları; daha çok
eşya taşımacılığı yapan kurumsal firmalara verilen unvandır.
Nakliyat hizmetinin bir diğer telaffuzu “evden eve taşıma” olarak adlandırılmaktadır.
Evden eve taşıma hizmeti adından da anlaşılacağı gibi mevcut eşyaların bulunduğu evden
taşınmak istendiğinde bir başka eve nakliyat hizmetidir. Sektörde bu hizmete “evden eve
taşımacılık” adı da verilmektedir.
Nakliyat günümüz dünyasında oldukça zorlaşan taşınma işleminin kurumsal bir çatı
altında profesyonel bir ekipçe gerçekleştirilmesidir. Belirli ölçütler içerisinde yapılması
gereken nakliyat işlemi, çeşitli yasalarca sınırları belirlenmiş ve kurumlara bu konuda
çalışma izni verilmiştir. Nakliyat (taşımacılık) firmasında aranılması gereken özelliklerden
en önemlisi, çalışma izninin olup olmadığı ve her aracın ayrı ayrı taşımacılık belgesinin
bulunup bulunmadığının öğrenilmesidir.
Taşımacılık nakliyat ile eş anlamda kullanılır ve aracı nakliyat firmaları sayesinde
gerçekleşir. Bu sebeple nakliye firması seçimi oldukça önemlidir. Nakliye şirketleri seçerken
dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;
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Taşıma, ulaştırma işlemi gerçekleştirilirken kullanılan yöntem ve teknoloji,
Evden eve nakliyat sırasında meydana gelebilecek hasarın karşılanması,
Ev taşımacılığı paketleme sistemleri,
Şehirler arası nakliye depolama sistemleri,
Yurt içi nakliyat, evden eve nakliye, şehirlerarası nakliyat fiyatları vb.dir.

Kaliteli ve düzgün bir nakliyat için tüm bu unsurları içerisinde barındıran nakliyeciler
tercih edilmelidir.

Resim 2.1: Nakliyatın profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi



Nakliye çeşitleri

Evden eve nakliyat (beyaz eşya taşımacılığı, ağır yük taşıma)

Bürodan ve ofisten ofise nakliye

Şehir içi ve şehirler arası taşımacılık

Tekstil taşımacılığı

Özel taşıma

Her türlü nakliye hizmetleri
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Resim 2.2: Nakliye işlerinin dikkat gerektirmesi

2.2. Önemi
İnsanlığın var olmasından itibaren insan ve yük taşımacılığı var olmuştur. Önceleri
hayvanla yapılan taşımacılık daha sonra tekerleğin bulunması ile birlikte daha büyük
kolaylık sağlanmış; taşıma hacmi, mesafesi, cinsi de değişmiş ve gelişmiştir.

Resim 2.3: Nakliye işlerinin belirli standartlara göre yapılması

Taşımacılık günümüzde mesafe olarak kent içi, şehirler arası, ülkeler arası ve kıtalar
arası olarak yapılmaktadır. Diğer yönden taşınan nesnenin ülke içerisinde taşınmasında belli
kotalar veya dış muamele aranmaz ise de yabancı ülkeye taşınmasında birçok ölçütü
taşıması, ihracat ile ilgili belgelerin doldurulması gerekmektedir.
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Resim 2.4: Paketleme yapılırken ürünün özelliğine dikkat edilmesi

Nakliyecilikte taşınan yükün cinsi önemli bir faktördür. Yolcu taşımacılığı, kargo
taşımacılığı, yaş sebze ve meyve taşımacılığı, cevher taşımacılığı, petrol taşımacılığı, yarı
mamul /tam mamul taşımacılığı, ev taşımacılığı ayrı ayrı bir ihtisas hâline gelmiştir.

Resim 2.5: Ürünün alınmasından teslimine kadar titizlikle çalışılması

Nakliyecilikte yükün alış noktasından varış noktasına belli bir zaman diliminde,
güvenle teslim edilmesi sürecinde çok hızlı değişimler ve gelişmeler meydana gelmektedir.
Taşınan yükün sigorta ettirilmesi, firma veya acente güvenliği, araç güvenliği, şoför
güvenliği aranan ölçütlerdir.

2.3. Nakliye Evrakları Düzenleme
Nakliye işlemleri esnasında tutulan değişik şekil ve ebatlarda olan evraklara nakliye
evrakları denir.
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2.3.1. Çeşitleri ve Doldurulması
Nakliyede kullanılan çok sayıda belge vardır. Taşıma modülünde uluslararası
taşımacılıkta kullanılan belgelere yer verilmiştir. Birinci öğrenme faaliyetinde nakliyede de
kullanılan fatura, irsaliye, irsaliyeli faturanın açıklaması yapılmıştır. Bunların dışında
nakliyede en sık kullanılan belgeler şunlardır:


Taşıma irsaliyesi: Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal)
taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için
düzenledikleri bir belgedir. Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler;

Taşıma irsaliyesi ibaresi,

Maliye Bakanlığı kaşesi veya noter tasdik mührü şekli,

Taşıma irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra numarası,

Malın cinsi ve miktarı (Malın cinsinin açıkça belli olmadığı hâllerde
sadece balya, kasa, sandık gibi kaydedilmesi yeterlidir.),

Taşıma irsaliyesi düzenleyen mükellefin adı, soyadı ile varsa ticaret
unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,

Malı gönderenin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve
hesap numarası,

Alıcının (müşterinin) adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi
ve hesap numarası,

Mükellefin diğer iş yerine veya taşınmak üzere bir alıcıya gönderdiği
hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği,

Aracın sürücüsünün adı, soyadı ve aracın plaka numarası,

Alınan taşıma ücretinin tutarıdır.

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenir. Taşımanın
kara, deniz, demir veya hava yolu ile yapılması sonucu etkilemez. Bütün bu hâllerde taşıma
irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.
Taşıma irsaliyeleri üç örnek düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıttırana, bir örneği eşyayı
taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir örneği de taşımayı yapan nezdinde
saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi
zorunludur.
Uygulamada nakliyat ambarları, sevk irsaliyeleri farklı olan malları aynı taşıtla
taşıyabilir. Bu nedenle nakliyat ambarları, yandaki belgeyi düzenlemek zorundadır. Fişin bir
nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da
nakliyat ambarlarında saklanır.
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Resim 2.6: Taşıma irsaliyesi örneği



Taşıma senedi: Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak
taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki belgedir.
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TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR
……………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren
………………………………………………………… kiralayan,seyahat acentesi ile
.………………………………………………………………………………… adresinde
mukim taşımacı………………………………………………………… arasında, 4925
sayılı Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu
sözleşme imzalanmıştır.
2-SEYAHAT ACENTESİ
3-TAŞIMACI……………………………………………………………………………….
4-

TAŞIMA

TAŞIMA…………

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ …./…../20..
…./…../20..

5-YOLCU SAYISI ………………………
6-KALKIŞ YERİ…………………………………………… SAATİ: …………………
7-TAŞIMAGÜZERGÂHI………………………………………………………………
8-VARIŞ YERİ………………………………………………………SAATİ: …………
9- SÖZLEŞME BEDELİ……………………………………………………………….
10- TAŞIMA ÜCRETİ………………………….. TL KDV DÂHİL (………. Türk
Lirasıdır.)
11-ÖDEME ŞEKLİ: İş bitim tarihi itibariyle 7 gün içinde taşıma sözleşmesi
bedelinin faturası müşteriye kesilecektir; kesilecek fatura karşılığı……….gün içinde
nakden ödenecektir.
12-ZORUNLU KARA YOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI POLİÇE NU:

BAŞLAMA TARİHİ………………….BİTİŞ
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TARİHİ……………….../…./20……………………/…./20…………..
13-KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA
SİGORTASI POLİÇE NU

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ………………….…../…./20..................................…../…./20……………………
14-TAŞITLA İLGİLİ BİLGİLER
Plakası
:
Cinsi
:
Markası
:
Modeli
:
Tipi
:
Rengi
:
Şase Nu
:
Motor Nu
:
İstiap Haddi :
Tescil Tarihi :
Tescil Sıra Nu :
15-TAŞITIN KULLANIMI
Sözleşme yapılan taşıt, kara yolu alt yapısı ve trafik bakımından bir sakıncası
olmamak, yasaklama ve kısıtlaması bulunmamak şartıyla yurt içinde yetki belgesi
sahibinin unvanı altında yukarıda belirtilen tarihler arasında sözleşmede belirtilen
tarihler arasında taşıma yapmak için kullanılacaktır.
16-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK
Bu özleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar, Kara Yolu Taşıma
Yönetmeliği’nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken
ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.
17- Taşımacı, araç sahibi değil ise acenteye tahsis ettiği sözleşmede belirtilen araç
sahibi ile arasında yaptığı taşıt kira sözleşmesini araçta bulunduracaktır.
TAŞIT SAHİBİ
TAŞIMACI

KİRALAYAN
SEYAHAT ACENTESİ
Resim 2.7: Taşıma sözleşmesi örneği
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TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR
KOYUNCULAR 1. ADA MEYDAN adresinde faaliyet gösteren SERVET
HÜKÜM kiralayan, seyahat acentesi ile; YURTLAR NAKLİYAT
adresinde mukim taşımacı arasında, 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Kara Yolu
Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu sözleşme imzalanmıştır.
2-SEYAHAT ACENTESİ: SERVET OĞULLARI
3-TAŞIMACI: ALİ YURTLAR
4-

TAŞIMA

TAŞIMA……….

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ………………

10/11/2010
5-KOLİ SAYISI

13/11/2010
: 50

6-KALKIŞ YERİ

: ŞEHİT KAMİL SAATİ: 09.05

7-TAŞIMA GÜZERGÂHI ŞAHİNBEY – DÜLÜK BABA
8-VARIŞ YERİ

: ÜNİVERSİTE

SAATİ: 12.00

9- SÖZLEŞME BEDELİ
10- TAŞIMA ÜCRETİ

: 1200 TL KDV DAHİL (binikiyüz Türk Lirası’dır.)

11- ÖDEME ŞEKLİ…………………..İş bitim tarihi itibariyle 7 gün içinde taşıma
sözleşmesi bedelinin faturası müşteriye kesilecektir; kesilecek fatura karşılığı
10 gün içinde nakden ödenecektir.
12- ZORUNLU KARA YOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI POLİÇE NU
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ 000000000001

01/01/2010

30/12/2010

13-KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA
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SİGORTASI POLİÇE NU
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ 0000002……………….01/01/2010………………. …………..30/12/2010
14-TAŞITLA İLGİLİ BİLGİLER
Plakası
Cinsi
MarkasI
Modeli
Tipi
Rengi
Şase Nu
Motor Nu
İstiap Haddi
Tescil Tarihi
Tescil Sıra Nu

:01AAA27
:KAMYONET
:XX
:2000
:X
:KIRMIZI
:X
:X
:X
:01/01/2009
:00001

15-TAŞITIN KULLANIMI
Sözleşme yapılan taşıt, kara yolu alt yapısı ve trafik bakımından bir sakıncası
olmamak, yasaklama ve kısıtlaması bulunmamak şartıyla yurt içinde yetki belgesi
sahibinin unvanı altında yukarıda belirtilen tarihler arasında sözleşmede belirtilen
tarihler arasında taşıma yapmak için kullanılacaktır.
16-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK
Bu özleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar, Kara Yolu Taşıma
Yönetmeliği’nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken
ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.
17- Taşımacı, araç sahibi değil ise acenteye tahsis ettiği sözleşmede belirtilen araç
sahibi ile arasında yaptığı taşıt kira sözleşmesini araçta bulunduracaktır.
TAŞIT SAHİBİ
KİRALAYAN
TAŞIMACI
SEYAHAT ACENTESİ
ALİ YURTLAR
SERVETOĞULLARI
Resim 2.8: Düzenlenmiş taşıma sözleşmesi örneği



Nakliye sigortası: Para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin bir nakil
aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında
doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti)
karşılığında güvence (teminat) altına alınmasıdır. Nakliyat sigortalarını iki
bölümde incelemek mümkündür.



Emtia ve kıymet nakliyatı sigortaları

Ticaret hayatında birçok risk vardır. Deneyim ve öngörüyle karşılanamayacak kadar
büyük riskler için önlem almak gerekir. Emtia nakliyat sigortası ile deniz, kara, hava ve
demir yolu ile taşınan ürünlerin (emtia) nakliye işleminde; kıymet nakli sigortası ile nakit
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para ve tahvil, bono, hisse senedi gibi değerli kâğıtların taşınmasında, nakliye sırasında
ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence altına alınır.



Sorumluluk sigortaları

Yurt içi taşıyıcının mali mesuliyeti sigortası, Türkiye sınırları dâhilinde taşımacılık
yapan nakliyeci firmaların kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan
doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir sınır kadar sigorta eder.
Yurt içi sorumluluk sigortası da hiçbir zaman emtia nakliyat sigortası yerine geçmez.
Bu poliçelerde sigortalı olarak nakliyecinin ismi yazılır ve hasarda nakliyecinin kusuru varsa
poliçe devreye girer.
Nakliye sigortası bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir
yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya
bağlı olarak fiziksel açıdan zarar görmesi durumunu teminat altına alınır.
Bu sigorta ile sigorta konusu ürün (emtia) için üç farklı teminat ile sigorta koruması
sağlanır:




Tam ziyan teminatı: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek
şekilde tamamen zarar görmesi hâlinde teminat altına alınmasıdır.
Dar teminat: Malın tam ziyan ile tamamen zarar görmesi riskine ilave
olarak taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma,
devrilme, yangın) kısmi zararlarda teminat altına alınmasıdır.
Geniş teminat: Genellikle tüm rizikolar (all risks) olarak bilinir. Belirtilen
istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar ürünün doğasından ve kendi
yapısından kaynaklanan hasarlardır. Bunlar;
o
o
o
o
o

Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu,
Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar,
Radyoaktif kirlenme-bulaşma,
Sigortalının kötü niyeti,
Savaş, grev, terör, kargaşa vb.dir.

2.4. Dosyalama /Arşivleme
Kurum veya kuruluşa çeşitli yollarla gelen ya da kurumun faaliyetleri neticesinde
oluşan her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar
başvurulmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemlerine dosyalama/arşivleme
denilmektedir.
Dosyaların tasnif edilmesinde amaç birbiriyle ilgili belgelerin bir arada bulunmasını,
aranan belge ve dosyanın kısa sürede bulunup isteyene sunulmasını sağlayacak bir düzen
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kurmak olmalıdır. Ayrıca tasnif sistemi kurulurken getirilecek sistemin dosyaların arşive
transferi için de esas ve kolaylık sağlayıcı türde bir düzenlemeye sahip olması önemle göz
önünde tutulmalıdır.

Resim 2.9: Amacı birbiriyle ilişkisi olan belgeleri bir arada bulundurmak olan dosyalama



Dosyalama/arşivlemenin önemi

İşlem gördüğü tarih ne olursa olsun ihtiyaç duyulan herhangi bir belgenin kolaylıkla
bulunmasını mümkün kılacaktır. Kurumun farklı zamanlardaki faaliyetleri ile ilgili bilgi ve
belge birikimleri kontrol altına alınmış olacaktır. Bilgiye ulaşmanın kolaylığı kurumun
faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bilgi edinme hakkı doğrultusunda vatandaşın bilgi
ve belge talebi anında karşılanarak demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi olan şeffaf yönetim
anlayışı sağlanmış olacaktır. Bilgi ve belgenin kontrol altında bulunması, idarenin alacağı
kararlarda ayrıntılı bilgilenme imkânını sağlayacak; kararların doğru ve isabetli alınmasını
olanaklı kılacaktır.
Dosyalama yönetimi, kurum ve kuruluşların verimini yükselterek zaman ve iş kaybını
engelleyecektir. Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini
gerekse toplumun bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve
belgeye anında erişimi ve paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların oluşturulması
disiplinli çalışma ile mümkündür. Bu ise kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama
arşivleme sisteminin uygulanması ile sağlanabilir.
Ticari hayatın sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesinde defterlerin ve bu
defterlere işlenecek kayıtların önemi büyüktür. Hesabını iyi tutmayan tacir başarılı olamaz.
İşletmeye hangi mallar, hangi firmalardan alınmıştır? Hangi firmalara ne kadar borcu var?
Dönemlere göre ödemeler nelerdir? Hangi mallar hangi müşterilere, ne şekilde satılmıştır?
Satışların dönemlere göre durumu nedir? Hangi malların satışı artmış, hangileri azalmıştır?
Satışları etkileyen sebepler nelerdir? İşletmenin ekonomik faaliyetlerinin izlenmesi, borç ve
alacaklarının takibi, stokların kontrolü için ticari faaliyetler günü gününe kayıt altına
alınmalıdır. Satış belgelerinin belli bir düzen içinde dosyalanması satışların kontrolleri

44

açısından önemlidir. Aynı zamanda mali açıdan ticari belgelerin belli bir süre içinde
saklanması zorunludur.
İşletme ile ilgili tüm bu defterlerin, hesapların, belgelerin sistemli bir şekilde
dosyalanması ve arşivlenmesi işletmenin geleceğinin başarılı ve verimli olması açısından
oldukça önemlidir.
Dosyalama/arşivleme dersinde konu ile ilgili daha geniş kapsamlı bilgiler
edinebileceksiniz.

45

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Kelime avı tekniğini kullanarak nakliye evraklarının neler olduğuyla ilgili bir bulmaca
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Nakliye evrakları nelerdir araştırınız.

 Yazılı ve görsel yayınlardan
yararlanabilirsiniz.
 Çevrenizden görüş sorabilirsiniz.
 İnternetten araştırma yapabilirsiniz.

 Araştırılan nakliye evraklarını
sıralayınız.

 Yapmış olduğunuz araştırmalardan
yararlanabilirsiniz.

 Kelime avı bulmaca tekniğinin
özelliklerini araştırınız.

 İlgili kitap, dergi vb. yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Süreli yayınlardan faydalanabilirsiniz.

 Nakliye evraklarını sağdan sola, soldan
sağa yazarak listeleyiniz.

 Hangi özelliğini bu şekilde
yerleştireceğinize karar vererek
listeleyebilirsiniz.

 Nakliye evraklarını yukardan aşağıya,
aşağıdan yukarı yazarak listeleyiniz.

 Hangi özelliğini bu şekilde
yerleştireceğinize karar vererek
listeleyebilirsiniz.

 Nakliye evraklarını çapraz olarak
yazarak listeleyiniz.

 Hangi özelliğini bu şekilde
yerleştireceğinize karar vererek
listeleyebilirsiniz.

 Yaptığınız listeleri birbirleri ile
ilişkilendirerek kontrol ediniz.

 Hazırladığınız listelerin birbirleriyle
ilişkilerini kurarak nereye hangi özelliği
yazacağınıza karar verebilirsiniz.

 Bulmacayı hazırlamak için tabloyu
çiziniz.

 Kaç sütuna kaç satıra ihtiyacınız
olduğuna karar vererek oluşturacağınız
tablonun büyüklüğünü ve şeklini
belirleyebilirsiniz.

 Nakliye evraklarını yaptığınız tabloya
teknikleri kullanarak yerleştiriniz.

 Sağdan sola, soldan sağa, yukardan
aşağı, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak
listelediğiniz tesis özelliklerini yazarak
tablonuzu oluşturabilirsiniz.

 Boş kalan kutucuklara harfler yazınız.

 Anlam oluşturabilecek şekilde yazmaya
dikkat edebilirsiniz.
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 Bulunmasını istediğiniz kelimeleri
oluşturduğunuz tablonun üzerine
yazınız.

 Aranan özellikler dışında şaşırtmak
amacıyla başka kelimeler de
yazabilirsiniz.
 Öğrenme faaliyetinizin diğer
konularından da yararlanarak kelime
bulabilirsiniz.

 Yaptığınız çalışmayı kontrol ediniz.

 Hatalarınızı düzeltmek ve eksiklerinizin
farkına varmak için hazırladığınız
bulmacayı çözebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

……………….; bir malın ya da eşyanın her hangi bir adrese ulaştırılmasına denir.

2.

Taşımacılık günümüzde mesafe olarak ………… ……, …………. …………,
…………… ………. ve ……………. ………… yapılmaktadır.

3.

…………… ………………… para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir
nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek
çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti) karşılığında güvence
(teminat) altına alınmasıdır.

4.

Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen
kıymetli evrak niteliğindeki belgeye …………………… ………………….denir.

5.

Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel
kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri belgeye ………………
……………….. denir.

6.

Kurum veya kuruluşa çeşitli yollarla gelen ya da kurumun faaliyetleri neticesinde
oluşan her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde
tekrar başvurulmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemlerine
……………………. denilmektedir.

7.

Taşıma irsaliyeleri …… ……………. düzenlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

İşletmenin peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için
faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturaya …………….. ……………..
denir.

2.

İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini
göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturaya .………..…
…………….. denir.

3.

Malın bir yerden bir yere sevki sırasında fatura olsun ya da olmasın bulundurulması
zorunlu belgeye …………………. denir.

4.

………………… ………………… defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter
tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye
denir.

5.

Perakende satış fişi iki nüsha olarak ……… ….……, .….… …….…... düzenlenir.
……………… ………….., eşya taşınmasında gönderen tarafından
imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belgedir.

düzenlenip

6.

Taşıma irsaliyeleri …….. örnek düzenlenir.

7.

……………… ………….. ……………….., malın taşıma aracı ile birlikte tüm
değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hâlinin teminat altına alınmasıdır.

8.

…………… ……………… malın tam ziyan ile tamamen zarar görmesi riskine ilave
olarak taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme,
yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

satış evrakı
fatura
irsaliyeli fatura
müstahsil makbuzu
gider pusulası
ambar fişi
pos makinesi
kullanım kılavuzu

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

nakliye
kent içi, şehirler arası, ülkeler
arası, kıtalar arası
nakliye sigortası
taşıma senedi
taşıma irsaliyesi
dosyalama
üç örnek

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

kapalı fatura
açık fatura
irsaliye
müstahsil makbuzu
bir asıl bir suret
taşıma senedi
üç
tam ziyan teminatı
dar teminat
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