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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 343FBS052 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Sigortacılık 

MODÜLÜN ADI Sigortacılıkta Kambiyo iĢlemleri 

MODÜLÜN TANIMI Sigortacılık Paket Programında MüĢteri ve firma kambiyo 

iĢlemleri yapma, takip etme yeterliliklerinin kazandırıldığı ve 

düzenlemelerin yer aldığı temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Sigorta Paket Programları dersinin 4. modülüdür 

YETERLĠK 
Sigortacılık Paket Programında Kambiyo ĠĢlemleri yapmak 

ve kambiyo raporlarını oluĢturmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında Sigortacılık Kanununa göre çek, 

senet ve kredi kartı hareketlerini takip edebilecek ve 

raporlarını düzenleyebileceksiniz 

 

Amaçlar 

1. Gerekli ortam sağlandığında çek ve senet iĢlemleri ile 

ilgili iĢlemler yapabileceksiniz. 

2. Gerekli ortam sağlandığında kredi kartı iĢlemleri yapacak 

ve kambiyo raporları düzenleyebileceksiniz 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisayar laboratuarı, bilgisayar, bilgisayar masası, sandalye, 

yazıcı, sarf malzemeleri, Sigortacılık Kanunu,  Sigortacılık 

Paket Programı örnekleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen; modül sonunda ölçme aracı uygulayacak, modül 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Ġnsanların karĢılaĢtığı risklere yönelik geliĢen sigortacılık mesleği hızlı bir geliĢim 

yaĢamaktadır. GeçmiĢ teknolojilerle kıyaslanamayacak Ģekilde büyüyen günümüz teknolojisi 

her alanda insanlara daha fazla kolaylık getirmektedir. GeliĢen teknoloji ödeme ve tahsil 

araçlarının da çeĢitliliğini arttırmada önemli rol oynamaktadır. 

 

Zamanın değerliliği ve güvenli ekonomik iĢlemlere ihtiyaç gereği değiĢik ödeme 

araçları kullanılmaktadır. Banka çekleri, borç senetleri ve kredi kartı ödemeleri bu araçlardan 

sayılabilir. Bu araçlardan yapılan iĢlemler sigortacılıkta kambiyo iĢlemleri baĢlığında 

toplanmaktadır. Daha güvenli ve daha hızlı iĢlemler için teknolojik ortamda kambiyo 

iĢlemlerinin daha dikkatli ve daha özenli yapılması gerekmektedir. 

  

 

Bu modül notlarının amacı geliĢen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek 

dalında sigortacılık paket programında çek, senet ve kredi kartı iĢlemleri kaydetme, yapılan 

iĢlemleri takip etme ve raporlar hazırlamayı öğretmektir.  

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Sigortacılık paket programlarında çek ve senet iĢlemleri ile ilgili iĢlemler 

yapabileceksiniz. 

 

  

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar 

Ģunlardır:  

1. Kütüphanelerde sigortacılık ile ilgili kaynakları ve internette sigortacılık ile ilgili 

sayfaları araĢtırarak sigorta kambiyo iĢlemleri kavramını öğreniniz.  

2. Çevrenizde bulunan sigorta acentelerine uğrayarak ne tür kambiyo iĢlemleri 

yaptıklarını öğreniniz. 

3.  Alacak çeki, borç çeki, alacak senedi ve borç senedi kavramlarını öğreniniz. 

Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamını, sigorta Ģirketlerini, personelin düĢüncesini 

araĢtırıp gözlemlemeniz gerekmektedir. 

 

1. ÇEK VE SENET ĠġLEMLERĠ 
 

Çek kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi 

içim çıkarılan teyit emridir. Çek, bir borç senedi ya da senetlerde olduğu gibi belli bir süre 

sonunda senet bedelinin ödenmesi vaadi değildir. Çekler ancak bankalar üzerine keĢide 

edilebilir ve çek olarak bankalarca çıkarılan çek karneleri kullanılır. 

 

1.1. Alacak (MüĢteri) Çeki ĠĢlemleri 
 

Alacak çeki kaydetmek için; 

 

Kambiyo iĢlemleri, çek kartları, çek bordroları, alacak çeki giriĢ bordrosu ekranı açılır 

veya kısayol tuĢlarından ÇEK butonuna basarak ekran açılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Şekil 1.1Alacak çeki kartı ekranına giriş. 

 
Açılacak olan çek kartı ekranında çekin vadesi, çeki düzenleyen bilgisi, para birimi, 

döviz ve YTL tutarı ve diğer bilgi alanları doldurulduktan sonra Kaydet veya F2 butonuna 

basılarak tanımlanan çek bordroya eklenir. Bordroda yer alacak tüm çekler aynı iĢlem 

tekrarlanarak kaydedilir.  

 

Açılan bordro üzerinde girilen çeklerin toplam tutarını, ortalama vade ve günü takip 

edilebilir. Bilgi giriĢi tamamlanan bordro Kaydet butonuna veya F2 tuĢuna basılarak 

kaydedilir.  

 

Bordroya kayıtlı çekler kambiyo iĢlemleri, çek kartları, alacak çeki kartları ekranına 

girilerek izlenebilir. 

 

Çekin alındığı müĢteri hesabı girilerek Çek Listesi butonuna basıldığında, seçilen 

hesaba ait çekler listelenecektir.  

 

Özellikleri görülmek istenen çek üzerine tıklanarak seçilir. ĠĢlemler butonuna 

basıldığında, seçilen çekin gördüğü tüm iĢlemler sırası ile izlenir. 

 

ġekil 1.2’de kısayol çek giriĢi tıklanarak açılan çek giriĢ kartı gösterilmiĢtir. 
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Şekil 1.2. Alacak Çekleri Giriş Bordrosu 

MüĢteriye bağlı ekranda bordroya çek ekle seçeneği seçilerek bordroya çek eklenir. 

Tahsilat hemen yapılacaksa iĢlem kaydından sonra borç kapama ekranı gelecektir. Çek 

tahsile hemen verilmeyip portföyde tutulabilir. 

 

 

Şekil 1.3: Alacak Çeki Detayı 

Alacak Çekleri ĠĢlem Bordrosu, sisteme kaydedilmiĢ müĢteri çekleri üzerinde iĢlem 

yapabilmek amacıyla tasarlanmıĢtır. MüĢteri çekleri, alacak çeki bordrosu ile 

kaydedildiğinde portföyde pozisyonunda kaydedilirler. Portföydeki çek, müĢterilere ait 

çeklerin firma kasasında bulunması anlamını ifade etmektedir. 
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Çeklere uygulanan iĢlemler ve oluĢan pozisyonlar Ģunlardır; 

 

Portföyde; müĢteri çeklerinin ilk kaydedildiklerinde oluĢan pozisyondur. 

 

Ciro; portföydeki çekin, bir baĢka firmaya ödeme yapılması amacıyla verilmesidir. 

 

Tahsilâtta; portföydeki çekin banka hesaplarına teshil edilmek üzere bloke edilmesidir. 

 

Tahsil Edildi; portföydeki, tahsildeki, karĢılıksız veya icradaki çekin, tahsilât iĢleminin 

yapılmıĢ olmasıdır. 

 

Ġade; portföyde veya tahsildeki çekin vadesi geldiğinde karĢılığının olmamasıdır. 

 

KarĢılıksız; portföydeki veya tahsildeki çekin vadesi geldiğinde karĢılığının 

olmamasıdır. 

 

Ġcrada; karĢılıksız çeklerin icraya verilmesidir. 

 

Bir çekin portföye giriĢinden sonraki pozisyonların tamamı, alacak çekleri iĢlem 

bordrosundan uygulanır. 

 

Şekil 1.4: Portföyde bulunan alacak çeklerinin takibi 
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1.1.1. Ciro ĠĢlemleri 

 
Ciro; bir ticari senedin, üzerindeki yazılı haklarla birlikte bir baĢkasına kayıtsız ve 

Ģartsız devir edilmesine yarayan hukuki bir iĢlemdir. BaĢka bir tabirle; ticari senede ait 

hakların, alacaklısı tarafından baĢkasına devredilmesi iĢlemidir. 

 

Ciro iĢlemi yapmak için kambiyo iĢlemleri, çek kartları, çek bordroları, alacak çeki 

iĢlem bordrosu ekranı açılır. Ciro iĢleminin yapılacağı hesap seçilerek iĢlem tarihi girilir. 

Çek listesi butonuna basıldığında, alacak çeki seçim kriterlerinin yer aldığı bir ekran 

açılacaktır. 

 

Alacak çeki seçim kriterleri ekranında birçok özelliğe göre, daha önceden kaydedilen 

müĢteri çekleri bulunabilmektedir. 

 

Vade Tarihi; girilecek vade aralığında çekler görüntülenecektir. 

 

Pozisyon: yapılmakta olan iĢleme göre, pozisyonunu belirlenecek çekler 

görüntülenecektir. Örneğin ciro iĢleminde, sadece portföyde bulunan çekler ciro 

edilebileceği için, pozisyon penceresinde sadece portföyde seçeneği yer alacaktır. 

 

Ciro iĢlemi sonunda sistem otomatik olarak ciro iĢleminin yapıldığı hesaba borç kaydı 

düzenleyecektir. 

 

 

Şekil 1.5: Çeki ciro etme işlemi 
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1.1.2. Tahsilâtta ĠĢlemleri 

 
Portföyde bulunan alacak çeki tahsilâta gönderildiğinde alacak çeki iĢlem bordrosu 

düzenlenerek alacak çeki tahsilatta iĢlemi yapılmalıdır. Alacak çekini tahsilâta göndermek 

için Alacak Çeki ĠĢlem bordrosu açılarak, iĢlemin Tahsilatta olarak iĢaretlenmesi 

gerekmektedir. (Bkz. ġekil 1.5.) 

 

Açılan listede seçilen çek ilk olarak bordroya kaydedilir ve Kaydet butonuna 

basılarak, çek tahsilata gönderilmiĢ olur. Tahsilata gönderilen çek tahsil edilir ise borç 

kapama iĢlemi yapılır. Eğer tahsile edilemezse karĢılıksız iĢlemi yapılır. Bu iĢlemler 

konunun ilerleyen sayfalarında ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

 

 

Şekil 1.6: Seçilen çekin tahsilata gönderilmesi 

 
Bu iĢlemler sonucunda ciro edilen veya tahsilâta gönderilen alacak çekleri kayıtlı 

alacak çekleri ekranında izlenecektir. 

 



 

 8 

 

 
 

Şekil 1.7: Ciro edilen veya tahsilata gönderilen çeklerin izlenmesi 

 
1.1.3. Ġade ĠĢlemleri 

 
Alacak çekinin iade iĢlemi belirli nedenlerden dolayı portföyde bulunan ya da tahsilata 

verilen alacak çekinin alınan müĢteriye iade edilme iĢlemidir. Bu iade iĢlemiyle beraber 

portföyde bulunan alacak çeki, alacak çeki iĢlem bordrosunda iade iĢlemi yapılmak suretiyle 

hesaptan çıkarılır. 

 

Ġade iĢlemi sonucunda çekin iade edildiği hesaba sistem tarafından otomatik olarak 

borç kaydı yapılacaktır. 

 

Herhangi bir müĢteriye ait olan alacak çekinin iade iĢlemleri Alacak Çekleri ĠĢlem 

Bordrosunda yapılır. Ciro ve tahsilât iĢlemlerinden tek farkı iĢlem türünün iade olarak 

seçilmesidir. (Bkz. ġekil 1.5.) 

 
1.1.4. KarĢılıksız ve Ġcrada ĠĢlemleri 

 
Alacak çekinin karĢılıksız çıkması demek, tahsildeki, çekin vadesi geldiğinde ilgili 

banka hesabında karĢılığının bulunmamasıdır. KarĢılıksız çek sonucunda kanuni süreç baĢlar 

ve karĢılıksız çekler icraya verilerek tahsil edilme yoluna gidilir. 

 

KarĢılığı olmayan çeklerin icrada olarak farklı takip edilmesinin nedeni; ortada yanlıĢ 

anlaĢılma durumu varsa bu karıĢıklığın giderilmesi için zaman yaratılmasıdır. Bir süre 

karĢılıksız olarak bekleyen çek anlaĢma sağlanamazsa icraya gönderilir.  
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Bu durumun sigortacı tarafından net ve ayrıntılı takip edilebilmesi için alacak çekleri 

iĢlem bordrosunda ilgili çeklerin iĢlem tiplerinin düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

Alacak çeki iĢlem bordrosunda karĢılıksız olan çek anlaĢma sağlandığı takdirde tahsil 

edildi, icraya verildiği taktirde de icrada seçeneğiyle takip edilir. 

 

Şekil 1.8: Karşılıksız çıkan alacak senedinin takip edilmesi 

Çekin karĢılıksız olması durumunda sistem otomatik olarak karĢılıksız kaydının 

yapıldığı hesaba borç kaydı yapar. Eğer ciro edilmiĢ bir çek karĢılıksız iĢlemi görmüĢse, ciro 

edildiği hesaba alacak kaydı yapar. 

 

Ġcrada iĢleminde ise; müĢteri karĢılıksız iĢlemi ile borçlandırıldığından, cari hareket 

kaydı üretmez, sadece çekin pozisyonu değiĢir 

 

Şekil 1.9: Karşılıksız çekin icraya verildikten sonra takibi 
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1.1.5. Tahsil Edildi ĠĢlemleri 

 
Tahsil edildi iĢlemi; portföydeki, tahsildeki, karĢılıksız veya icradaki çekin, tahsilât 

iĢleminin yapılmıĢ olmasıdır. Tahsilât iĢlemi diğer iĢlemlerde olduğu üzere Alacak Çekleri 

ĠĢlem Bordrosunda iĢlem tipinin tahsil edildi olarak iĢaretlenmesiyle olur. Tahsil edildi 

iĢleminden sonra çekin, tahsil edildiği, kasa veya banka hesabına sistem otomatik olarak 

borç kaydı ekleyecektir. 

 

ġekil 1.8.’ de karĢılıksız olan, Ģekil 1.9.’da icraya verilen çekin tahsil edildiği 

düĢünülürse iĢlemler aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

 

Ġcraya verilen müĢteri çekinin YTL kasa hesabına nakit olarak girdiği varsayılırsa; 

 

Alacak çeki iĢlem bordrosunda hesap kodu olarak çekin girdiği hesap olan YTL Kasa 

Hesabı seçilir ve ardından Kayıtlı Alacak Çeki Seçim Tablosu seçilir. 

Ġcrada bulunan alacak çeki bulunarak bordroya kaydedilir. Ekranın alt tarafında Tahsil 

edildi iĢlemi görüntülenmektedir. Bu iĢlemden sonra Bordroyu Hazırla butonuna basılır ve 

iĢlem kaydedilir. 

ĠĢlem kaydedildikten sonra Borç Kapama ekranı açılır. Alacak çekindeki tutar borca 

mahsup edilerek iĢlem tamamlanır. 

 

 

Şekil 1.10. Tahsil edilecek olan YTL Kasa Hesabının Seçilmesi 
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Şekil 1.11: İcrada olan senedin tahsil edildi işlemi 

 

 

Şekil 1.12: Tahsil edilen ve diğer pozisyonlarda bulunan alacak çeklerinin takibi 
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1.1.6. Alacak Çeklerini Silme 

 
Alacak çeki iĢlem bordrosuna girerek çekin kaydedildiği hesaba girilir. Kayıtlı bordro 

listesine tıklanarak, kayıtlı iĢlem bordroları görüntülenir. Ġstenilen çeke ait bordo 

iĢaretlenerek Sil butonuyla silme iĢlemi gerçekleĢtirilir. Borç kapama iĢlemi yapılan çeklerin 

silinmeden önce borç kapama iĢlemi de iptal edilmelidir. 

 

Alacak çekleri iĢlem gördükçe oluĢan yeni pozisyonları çek kartlarına kaydedilmekte 

ve pozisyonlarda alacak çeki kartlarındaki iĢlemler butonu ile izlenebilmektedir. ĠĢlemler 

penceresi açıldığında seçilen son pozisyon silinebilir. Çeke ait olarak yapılan iĢlem iptal 

edilerek çek bir önceki pozisyona dönüĢtürülür. Kayıtlı pozisyonlardan daima son 

pozisyonun silinmesi gerekir.  

 

1.2. Borç Çeki ĠĢlemleri 
 

Borç çeki çıkıĢı bir alacağı değil, bir ödemenin yapılması iĢlemini gösterir. Alacak 

çekleri giriĢ bordrosuyla kaydedilirken, borç çekleri çıkıĢ bordrosu ile kaydedilmektedir. 

 

 

Şekil 1.13: Borç çeki çıkış bordrosu ekranına giriş 

 

Borç çeki çıkıĢı için Kambiyo ĠĢlemleri, çek kartları, çek bordroları, borç çekleri çıkıĢ 

bordrosu ekranı açılır.  

 

Borç çekinin verileceği hesap seçilerek, çek ekle butonuna veya insert tuĢuna basılarak 

açılan çek çıkıĢı ekranı üzerindeki gerekli sahalar doldurulur. Bordroya Ekle butonu ile 

detayları girilen borç çeki kaydedilir. Borç çekleri çıkıĢ bordrosu ekranında Kaydet butonuna 

veya F2 tuĢuna basılarak iĢlem kaydedilir. 

 

NOT: Borç çeki çıkıĢı yapılmadan önce kullanılan çeklere ait banka hesaplarının 

sisteme kaydedilmiĢ olması gerekmektedir. AĢağıdaki örnekte sisteme kayıtlı banka hesabı 

kullanılarak borç çeki çıkıĢ bordrosu hazırlanmıĢtır. 
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Şekil 1.14: Borç çeki çıkışı kaydetme 

 
Borç çekleri sisteme ilk kaydedildiklerinde ödeme pozisyonunu alırlar. Ödeme 

pozisyonu borcun çek ile ödendiğini ifade etmektedir. 

 
1.2.1. Ġade ĠĢlemleri 

 
Kambiyo iĢlemleri, çek kartları, çek bordroları, borç çeki iĢlem bordrosu ekranı açılır. 

Açılan bordro ekranı daha önce verilen borç çeklerine iĢlem yapabilmek için 

kullanılmaktadır. 

 

Ġade alınan borç çekleri için borç çeki verilen hesap seçilmelidir. Çek seçim listesi 

butonuna basıldığında arama kriterlerinin kapandığı ve sadece seçilen hesabın ekranda 

olduğu görülecektir.  Dolayısıyla, vade aralığı kriteri kullanılarak, sadece bu hesaba verilen 

çekler bulunur ve iade iĢlemi yapılır. 

 

Sistem ödenecek, ödenmedi ve icrada pozisyonundaki borç çeklerini iade almaya izin 

verecektir. Ġade alınan çekin daha önce belirtilen pozisyonuna göre kriter belirlenmelidir. 

 

Borç çeki çıkıĢı bölümünde çıkıĢı yapılan borç çekinin iade olduğu varsayılarak, Ģekil 

1.15’de iade iĢlemi gösterilmiĢtir. 
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Şekil 1.15: İade işleminin bordroya kaydedilmesi 

 

 

Şekil 1.16: Borç Çekleri İşlem Bordrosunda İade işleminin kaydedilmesi 
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1.2.2. Ödenmedi ĠĢlemleri 

 
Vadesinde ödenmeyen borç çekleri için borç çekleri iĢlem bordrosunda ödenmedi 

iĢlem tip seçilir. Ödenmedi iĢleminin uygulama Ģekli iade alma iĢlemi ile aynı özellikleri 

taĢımaktadır. 

 

Sistem sadece ödenecek pozisyonunda bulunan borç çeklerine ödenmedi iĢlemi 

yapılmasına izin vermektedir. 

 
1.2.3. Kasadan Ödeme ĠĢlemleri 

 

Borç çeklerine kasadan ödeme yoluyla ödeme yapılmıĢsa, borç çekleri iĢlem 

bordrosunda hesap olarak ödemenin yapıldığı kasa hesabı seçilmelidir. Kasa hesabı 

seçildikten sonra iĢlem tipi Kasadan ödendi olarak iĢaretlenmelidir. 

 

Kayıtlı çek listesine girilerek ödeme yapılacak çek seçilir ve listeye eklenerek bordro 

hazırlanır. Kaydet iĢlemi ile ödeme kaydedilir. 

 

 

Şekil 1.17: Kasadan Ödeme İşleminin Kaydedilmesi 



 

 16 

1.2.4. Bankadan Ödeme ĠĢlemleri 

 
Borç çeklerine banka hesabından ödeme yoluyla ödeme yapılmıĢsa, borç çekleri iĢlem 

bordrosunda hesap olarak ödemenin yapıldığı banka hesabı seçilmelidir. Banka hesabı 

seçildikten sonra iĢlem tipi Bankadan ödendi olarak iĢaretlenmelidir. 

 

Kayıtlı çek listesine girilerek ödeme yapılacak çek seçilir ve listeye eklenerek bordro 

hazırlanır. Kaydet iĢlemi ile ödeme kaydedilir. 

 

 

Şekil 1.18: Bankadan Ödeme İşleminin Kaydedilmesi 

 
ĠĢlem bordroları kaydedilirken, iĢlem tarihi sırasına dikkat edilmelidir. Borç çeki 

iĢlemlerinde çekin verildiği tarihten önceki bir tarihe kayıt yapılamaz. Örneğin, çekin 

verildiği tarihten daha önceki bir tarihte çek ödeme iĢlemi yapılamaz. 

 

1.3. Alacak Senedi ĠĢlemleri 
 

Alacak senedi iĢlemleri, alacak çeki iĢlemleri ile benzerlik göstermektedir. Alacak 

senedi kaydetmek için; Kambiyo iĢlemleri, senet iĢlemleri, senet bordroları, alacak senedi 

giriĢ bordrosu ekranı açılır veya kısayol tuĢlarından Senet giriĢi butonuna basarak ekran 

açılır. 
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Şekil 1.19: Alacak senedi giriş bordrosuna giriş 

 
Açılacak olan alacak senedi giriĢ bordrosu ekranında senedin vadesi, senedi 

düzenleyen bilgisi, para birimi, döviz ve YTL tutarı ve diğer bilgi alanları doldurulduktan 

sonra kaydet veya F2 butonuna basılarak tanımlanan senet bordroya eklenir. Bordroda yer 

alacak tüm senetler için aynı iĢlem tekrarlanarak kaydedilir. 

 

Bordroya kayıtlı çekler kambiyo iĢlemleri, alacak senedi kartları ekranına girerek 

izlenebilir. Senedin alındığı müĢteri hesabı girilerek Çek listesi butonuna basıldığında seçilen 

hesaba ait senetler listelenecektir.  

 

Özellikleri görüntülenmek istenen senet üzerine çift tıklanarak seçilir. ĠĢlemler 

butonuna basıldığında seçilen senedin gördüğü tüm iĢlemler sırası ile izlenir. 

 

 

Şekil 1.20: Alacak senetleri giriş bordrosu senet girişi 

ġekil 1.20.’de kısayol senet giriĢi tıklanarak açılan senet giriĢ kartı gösterilmiĢtir. 
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Alacak senetleri iĢlem bordrosu, sisteme kaydedilmiĢ müĢteri senetleri üzerinde iĢlem 

yapabilmek amacıyla tasarlanmıĢtır.  

 

MüĢterilerden alınan alacak senetleri, alacak sendi bordrosu ile kaydedildiğinde 

çeklerde olduğu gibi portföyde pozisyonunda kaydedilirler. Portföydeki senet, müĢterilere ait 

senetlerin firma kasasında bulunması anlamına gelmektedir. 

 

Alacak senedi iĢlemleri, alacak çeki iĢlemleri ile benzerlik göstermektedir. Alacak 

senetleri iĢlemlerinde de senetlerin aldığı pozisyonlar, çeklerin aldığı pozisyonlar gibidir. 

 

Senetlere uygulanan iĢlemler ve oluĢan pozisyonlar Ģunlardır; 

 

Portföyde; müĢteri senetlerinin ilk kaydedildiklerinde oluĢan pozisyondur. 

 

Ciro; portföydeki senedin, bir baĢka firmaya ödeme yapılması amacıyla verilmesidir. 

 

Tahsilâtta; portföydeki senedin banka hesaplarına teshil edilmek üzere bloke 

edilmesidir. 

 

Tahsil Edildi; portföydeki, tahsildeki, karĢılıksız veya icradaki senedin, tahsilât 

iĢleminin yapılmıĢ olmasıdır. 

 

Ġade; portföyde veya tahsildeki senedin vadesi geldiğinde karĢılığının olmamasıdır. 

 

KarĢılıksız; portföydeki veya tahsildeki senedin vadesi geldiğinde karĢılığının 

olmamasıdır. 

 

Ġcrada; karĢılıksız senetlerin icraya verilmesidir. 

 

Bir senedin portföye giriĢinden sonraki pozisyonların tamamı, alacak senetleri iĢlem 

bordrosundan uygulanır. 

 

1.4. Borç Senedi ĠĢlemleri 
 

Borç Senedi iĢlemleri borç çeki iĢlemleri ile benzerlik gösterir. Yapılan tüm iĢlemler 

ve oluĢan pozisyonlar aynı olmakla beraber tek fark kullanılan ekranların farklılığıdır. 

 

Borç Senedi ÇıkıĢı yapabilmek için Borç Senedi ÇıkıĢ Bordrosu düzenlenir. 

Uygulama sıralaması borç çeki giriĢ bordrosu ile aynıdır. 
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Şekil 1.21: Borç Senedi Çıkış Bordrosu 

Borç senetleri ile ilgili pozisyonları değiĢtirmek, kasa veya bankadan ödeme iĢlemini 

gerçekleĢtirmek için de Borç Senedi ĠĢlem Bordrosu düzenlenir. 

 

 

Şekil 1.22: Borç Senedi İşlem Bordrosu 
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Portföyde ya da diğer pozisyonlarda bulunan borç senetlerinin takibini yapmak için 

Borç Senetleri Kartından senetleri listelemek mümkündür. 

 

 

Şekil 1.23: Kayıtlı Borç Senetlerini Takip 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sisteme müĢterilerden almıĢ 

olunan alacak çeki kaydediniz. 

 

 Ana menüden Kambiyo ĠĢlemleri, Çek 

iĢlemleri, Çek bordroları ve alacak çeki 

giriĢ bordrosu ekranını açınız. 

 Açılan ekranda alacak çeki aldığınız 

müĢterinizin hesap kodunu seçerek 

Bordroya Çek Ekle butonuna basınız. 

 Açılan ekranda alacak çekinin detayını 

girerek bordroya ekle butonuna basınız 

ve iĢlemi kaydediniz. 

 Girdiğiniz alacak çekinin pozisyonunu 

görmek için kayıtlı alacak çekleri 

ekranına giriniz ve kayıtlı çekin 

pozisyonunun portföyde olduğunu 

görünüz. 

 Sisteme alacak çekleri ile ilgili 

oluĢan pozisyonları kaydediniz. 

 

 Alacak Çeki ĠĢlem bordrosunu açarak ciro 

iĢlemi için ciro yapılan hesabı seçiniz. 

ĠĢlem basamaklarını takip ederek ciro 

kaydını yapınız. 

 Alacak Çeki ĠĢlem bordrosunu açarak 

tahsilâta iĢlemi için tahsilâta verilen 

hesabı seçiniz. ĠĢlem basamaklarını 

takip ederek tahsilâtta kaydını yapınız. 

 Alacak Çeki ĠĢlem bordrosunu açarak 

iade iĢlemi için iade yapılan hesabı 

seçiniz. ĠĢlem basamaklarını takip 

ederek iade kaydını yapınız. 

 Alacak Çeki ĠĢlem bordrosunu açarak 

karĢılıksız ve icrada iĢlemi için 

ödenmemiĢ çekin ait olduğu hesabı 

seçiniz. ĠĢlem basamaklarını takip 

ederek karĢılıksız ve icrada kaydını 

yapınız. 

 Alacak Çeki ĠĢlem bordrosunu açarak 

ödendi iĢlemi için tahsilâtın yapıldığı 

banka veya kasa hesabını seçiniz. ĠĢlem 

basamaklarını takip ederek ödeme 

kaydını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sistemde müĢterilere verilen borç 

çeklerinin çıkıĢını yapınız ve 

oluĢan pozisyonları kaydediniz 

 

 Borç Çekleri ÇıkıĢ Bordrosunu açarak 

sisteme borç çeki çıkıĢı kaydını giriniz. 

 Borç Çekleri iĢlem bordrosuna girerek 

borç çeki ile ilgili oluĢan pozisyonları 

kaydediniz. 

 

 
 Sistemde müĢterilerden alınan 

alacak senetlerinin kaydını 

yapınız ve oluĢan pozisyonları 

kaydediniz. 

 

 

 Menüden Alacak Senetleri giriĢ 

bordrosunu açarak sisteme 

müĢterilerden alınan alacak senedini 

kaydediniz. 

 Alacak senetleri iĢlem bordrosuna girerek 

alacak senedi ile ilgili oluĢan yeni 

pozisyonları kaydediniz. 

 OluĢan pozisyonları izlemek için Alacak 

senetleri kartını açarak, kayıtlı alacak 

çeklerini ve pozisyonlarını tek ekranda 

görüntüleyiniz 

 
 Sistemde müĢterilere verilen borç 

senetlerinin çıkıĢını yapınız ve 

oluĢan pozisyonları kaydediniz. 

 Borç Senetleri ÇıkıĢ Bordrosunu açarak 

sisteme borç çeki çıkıĢı kaydını giriniz. 

 Borç senetleri iĢlem bordrosuna girerek 

borç çeki ile ilgili oluĢan pozisyonları 

kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
A.OBJEKTĠF TEST 

 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlıĢ olarak değerlendiriniz. 

 

 Doğru YanlıĢ 

1.  Çek, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emridir.   

2. Bir çekin portföye giriĢinden sonraki pozisyonların tamamı alacak 

çekleri iĢlem bordrosundan uygulanır. 

  

3.  Ciro iĢlemi, çekin iptali anlamına gelmektedir.   

4. Portföyde bulunan senet ilk olarak icraya verilmektedir.   

5.  Kasadan ödendi iĢlemi yapabilmek için iĢlem bordrosunda kasa 

hesabının seçilmiĢ olması gerekir. 

  

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. Portföydeki çekin banka hesaplarına tahsil edilmek üzere bloke edilmesi iĢlemi 

hangi pozisyonda gerçekleĢir. 

 A) Ciro B) Tahsil edildi 

 C) KarĢılıksız D) Tahsilatta 
2.  Ciro iĢlemi yapılabilmesi için senedin veya çekin hangi pozisyonda olması 

gerekir?  A) Portföyde B) Tahsilatta 

 C) Ġcrada D) KarĢılıksız 

3. Sistemde iĢlem göre alacak çekleri hangi ekranda takip edilebilir 

 A) Alacak çekleri giriĢ bordrosu B) ĠĢlem bordroları 

 C) Alacak çeki kartları D) Borç çeki kartları 

 

 

 

4.    

 

 

Alacak çekinin banka hesabımızca tahsil edilmesi durumunda hangi hesaba kayıt 

yapılabilir? 

 A) YTL MERKEZ KASA B) EURO KASA 

 C) YTL BMN BANKASI D) SĠGORTA HESABI 

5. 

 

En son kayıt aĢaması hangi kısayol ile yapılır?  

 A) CTRL + ALT B) F2 

 C) Enter D) ALT + F4 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı modülün sonundaki 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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B- UYGULAMALI TEST  

 

Bu faaliyet ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Alacak çeki giriĢ bordrosunu açarak sisteme yeni alacak çeki 

kaydettiniz mi? 
  

2.  Portföyde kayıtlı alacak çekini sigorta Ģirketi üzerine ciro ettiniz 

mi? 
  

3.  Tahsile gönderilen çekin karĢılıksız çıkması durumunda 

pozisyonunu karĢılıksız olarak kaydettiniz mi? 
  

4.  Tahsili yapılan çeki kasa veya banka hesabına tahsil edildi 

pozisyonunda kaydettiniz mi? 
  

5.  Borç çeki çıkıĢ bordrosunda sisteme yeni borç çeki kaydı yaptınız 

mı? 
  

6.  Kayıtlı olan borç çekini değiĢik pozisyonlarda kaydettiniz mi?   

7.  Sistemde bulunan alacak veya borç çeklerini çek kartlarını açarak 

takip ettiniz mi? 
  

8.  Sisteme müĢterilerden alınan yeni bir alacak senedi kaydettiniz mi?   

9.  Sisteme kaydedilen alacak senetlerinin yeni iĢlemler karĢısında yeni 

pozisyon kayıtlarını yaptınız mı? 
  

10.  Sisteme tarafınızdan verilen borç senetlerinin kaydını yaptınız mı?   

11.  Sisteme kaydedilen borç senetlerinin yeni iĢlemler karĢısında 

değiĢen pozisyonlarını kaydettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendiniz yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın hepsi “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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1 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Sigortacılık paket programında kredi kartı ile ilgili iĢlemler yapacak ve kambiyo 

iĢlemleri sonucunda oluĢan kambiyo raporlarını düzenleyeceksiniz. 

 

 

 

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar 

Ģunlardır:  

1.Çevrenizde bulunan bir sigorta acentesine giderek ödemeleri kredi kartları ile nasıl 

yaptıklarını öğreniniz, kredi kartı iĢlemlerinin sağladığı faydaları öğreniniz. 

2. Sınıf arkadaĢlarınızla, yapılan iĢlemler sonucunda oluĢturulacak kambiyo 

raporlarının sağlayacağı faydaları tartıĢınız. 

AraĢtırma iĢlemleri için sigorta Ģirketlerini ve personelin düĢüncesini araĢtırıp 

gözlemlemeniz gerekmektedir. 

 

2. KREDĠ KARTI ĠġLEMLERĠ VE 

KAMBĠYO RAPORLARI 
 

Kredi Kartı; bankalar veya yetkili kuruluĢların müĢterilerine belli limitler dahilinde 

açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı, nakit kredi çekme imkanı 

sağlamak için verdikleri ödeme aracıdır. 

 

2.1. MüĢteri Kredi Kartı ĠĢlemleri  
 

Kredi kartı kullanımı son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça 

fazla kullanım alanı bulmuĢtur. Kredi kartı vasıtasıyla sigorta iĢletmeleri müĢterilerden 

alacaklarını tahsil edebilmekte ve ödemelerini kredi kartı vasıtasıyla da yapabilmektedirler. 

 

Sigortacılık paket programında kredi kartı iĢlemleri yapabilmek için, müĢteri kredi 

kartları POS ve MAILORDER olarak iki farklı yapıya ayrılmıĢtır. 

 

POS: Bankalar tarafından iĢyerlerine sağlanan elektronik cihazlarla kredi kartı 

aracılığı ile tahsilât yapılmasını sağlayan yazılım ve yazılımın kullanıldığı cihazlardır. Kredi 

kartından ödeme her ne kadar sanal bir uygulama da olsa POS yapısıyla kredi kartının 

fiziksel olarak kullanıldığı görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 2.1: POS makinesi Kredi kartının fiziksel kullanımıyla çalışır 

 

 
MAILORDER: Kredi kartının fiziksel olarak bulunmadığı ortamda mektup ile 

sipariĢ, telefon, form veya Ġnternet aracılığı ile yapılan kredi kartıyla alıĢveriĢ iĢlemidir. 

 

POS kayıtları için alternatifi olmadığından dolayı tahsil edilmek üzere banka hesabına 

tahsilde iĢlemi yapılmak zorundandır. 

 

MAILORDER kayıtları sigorta Ģirketine ciro edilebilme veya vadesi geldiğinde 

çekilme özelliğinden dolayı kambiyo evrakı niteliğinde takip edilmektedir. 
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Şekil 2.2: Örnek kredi kartı mailorder formu 

 
Pos ve mailorder kredi kartı ayrımı önemli olduğu için alacak (müĢteri) kredi kartı 

giriĢ bordrosu düzenlenirken mutlaka bordroda pos veya mailorder ayrımı yapılmalıdır.  

 

Sistem kredi kartı giriĢi yapılması için Kambiyo ĠĢlemleri, Kredi kartı iĢlemleri, Kredi 

kartı bordroları, kredi kartları giriĢ bordrosu ekranının açılması gerekir. Açılan giriĢ 

bordrosunda hesaba ait kredi kartı bilgileri eksiksiz olarak doldurulurken pos veya mailorder 

ayrımı mutlaka yapılmalıdır. 
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Şekil 2.3: Kredi kartı giriş bordrosu, pos ve mailorder ayrımı işlemi 

 

Şekil 2.4. Borca karşılık kredi kartı bilgi girişinin yapılması 
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Mailorder formunda müĢteri kredi kartından poliçe taksitlerine eĢit tutarda ödeme 

yapmak istemektedir. Vade boyunca belli tutarın çekilmesini isteyerek borç taksitlerini kredi 

kartı yoluyla ödemektedir. 

 

Şekil 2.5:Giriş bordrosunda ödenecek taksit bilgisinin görüntülenmesi 

Kaydet veya F2 tuĢuna basıldığında otomatik olarak borç kapama ekranı açılacaktır. 

Borç kapama ekranında taksitlerin belirtilen tutarı ödenebilir. 

 

2.1.1. Ciro ĠĢlemleri 

Sistem Pos olarak kayıtlı kredi kartlarının ciro iĢlemine tabi tutulmasına izin 

vermemektedir. Ciro iĢlemi yapılması için kredi kartının mailorder olarak iĢlem görmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 2.6: Kredi kartı ciro işlemi 
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Ciro iĢlemi yapabilmek için MüĢteri Kredi Kartları ĠĢlem bordrosu açılır ve ciro 

yapılacak hesap seçilir. MüĢteriden alınan kredi kartını sigorta Ģirketine ciro etmek için 

hesap kodu alanında sigorta Ģirketi seçilir ve iĢlem türü olarak ciro iĢaretlenir.  

 

Açılan kredi kartı seçim ekranından ciro edilen çek seçilir ve iĢlem bordroya 

kaydedilir. KAYDET veya F2 kısayol tuĢu ile kayıt tamamlanarak ciro iĢlemi gerçekleĢir. 

 

2.1.2. Tahsilâtta ĠĢlemleri 

 
Kredi kartının tahsilâta gönderilmesi iĢlemini ifade eden tahsilâtta pozisyonu 

oluĢturmak için kredi kartı iĢlem bordrosunda iĢlem türü olarak tahsilâtta seçilir. Tahsilâtın 

yapılacağı hesap seçilerek iĢlemler kaydedilir. 

 

Yapılan iĢlemlerin alacak çeki tahsilatı ve alacak senedi tahsilatından bir farkı 

olmamakla beraber anılacak olan tek fark iĢlemlerin kredi kartı iĢlem bordrosundan 

yapılmasıdır. 

 

Şekil 2.7:Tahsilatta işlemi için kredi kartı seçimi 
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2.1.3. Diğer Kredi Kartı ĠĢlemleri 

 
Diğer kredi kartı iĢlemleri olan iade iĢlemleri, karĢılıksız iĢlemleri, icrada iĢlemleri ve 

ödendi iĢlemleri alacak çekleri ve alacak senetleri ile benzerlik göstermektedir. ĠĢlem sıraları 

aynıdır ve pozisyon özellikleri aynıdır. 

 
Bu iĢlemler için MüĢteri Kredi kartları iĢlem bordrosu açılarak seçilen hesap ve çek 

üzerinde iĢlemler yapılır. Kaydet butonuyla iĢlemler tamamlanır 

 
2.1.4. Günlük Kredi Kartı ĠĢlemleri 

 
Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranı vasıtasıyla günlük kredi kartı iĢlemleri takip 

edilebilmektedir. Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranına girmek için kredi kartı bordroları, 

günlük kredi kartı iĢlemleri ekranı açılır. 

 
Bu ekran sayesinde kredi kartı iĢlemleri hızlı bir Ģekilde takip edilir, çekilen ve ödenen 

kredi kartları düzenlenir. Onayla butonuyla yapılan iĢlemler kaydedilir. 

 

 

Şekil 2.8. Günlük kredi kartı işlemleri ekranı 
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2.2. Ödenecek Kredi Kartı ĠĢlemleri 
 

Ödenecek kredi kartı iĢlemlerine ait özellikler, alacak çeki ödeme iĢlemleri ile aynı 

özellikleri taĢımaktadır. Ödenecek kredi kartı iĢlemlerinde 3 iĢlem türü karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 
 Ġade iĢlemleri 

 Ödenmedi ĠĢlemleri 

 Ödendi ĠĢlemleri 

 
Ödenecek kredi kartı giriĢi bilgi giriĢi için Ödenecek Kredi kartı çıkıĢ bordrosu, 

sistemde yar alan Kredi kartı iade, ödenmedi ve ödendi iĢlemleri için Ödenecek kredi kartı 

iĢlem bordrosu düzenlenmelidir. 

 
 

Şekil 2.9: Ödenecek kredi kartı çıkış bordrosuna giriş 

 

2.3. Kambiyo Raporları 
 

Kambiyo raporları düzenlemek ve listelemek için ana menüden raporlar seçeneği ile 

beraber Raporlar–1 modülü açılır. Ekrana gelen rapor modülünde kambiyo raporları 

seçilerek istenilen kambiyo rapor türleri hazırlanır. Kambiyo raporları 2 ana baĢlık üzerinde 

düzenlenmiĢtir. 

 
 Borçlu Kambiyo Raporları 

 Alacaklı Kambiyo Raporları 
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Bu iki ana rapor türüyle beraber çekler, senetler ve kredi kartları ayrı ayrı değiĢik 

listelerle düzenlenmiĢtir. 

 
 

Şekil 2.10: Kambiyo Listesi Seçenekleri ekranı 

 
2.3.1 Kambiyo Listeleri 

 
Kambiyo listeleri oluĢturmak için kambiyo raporları menüsünden hangi kambiyo 

türüne ait genel liste alınmak isteniyorsa, liste iĢaretlenir. Genel listeler alınmak isteniyorsa 

üç farklı kambiyo türünde üç farklı liste seçeneğinden biri seçilir. 

 
 Alacak çekleri ile ilgili genel bir liste alınmak isteniyorsa MüĢteri Çekleri Listesi, 

 Alacak senetleri ile ilgili genel bir liste alınmak isteniyorsa MüĢteri Senetleri Listesi, 

 Alacak kredi kartları ile ilgili genel liste alınmak isteniyorsa MüĢteri K. Kartları 

Listesi, 

seçilir. Seçilen liste ile ilgili rapor kriterleri düzenlendikten sonra Raporu Listele 

seçeneği ile rapor listelenir. 
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Listelenen rapor yazıcı ile yazdırılabilir, istenirse elektronik posta (e-mail) vasıtasıyla 

gönderilebilir. 

ġekil 2.11’de örnek bir  MüĢteri Çekleri Listesi düzenlenmiĢtir. 

 

 
 

Şekil 2.11: Müşteri Çekleri Listesi 

ġekil 2.12’de örnek bir müĢteri kredi kartları iĢlem listesi düzenlenmiĢtir. 

 

Şekil 2.12: Müşteri kredi kartları işlem listesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sisteme kredi kartları ile ilgili 

oluĢan pozisyonları kaydediniz. 

 

 Ana menüden MüĢteri Kredi kartları 

GiriĢ bordrosunu açınız. 

 Açılan giriĢ ekranında kredi kartı 

ödemesi aldığınız hesap numarasını 

seçiniz. 

 Kredi kartı kaydederken iĢlemin post 

veya mailorder olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kredi kartı bilgilerini giriniz iĢlemi 

kaydediniz. 

 Sisteme kayıtlı kredi kartlarının 

pozisyonlarını MüĢteri K. Kartları 

ĠĢlem Bordrosundan düzenleyiniz. 

 Günlük kredi kartı iĢlemlerini takip 

etmek için Günlük Kredi Kartı 

iĢlemleri ekranını açınız. 

 Ödenecek kredi kartı çıkıĢı için 

Ödenecek K. Kartı ÇıkıĢ Bordrosunu 

düzenleyiniz. 

 Ödenecek kredi kartı iĢlemleri için 

Ödenecek K. Karı ĠĢlem Bordrosu 

ekranını açarak oluĢan yeni 

pozisyonları kaydediniz. 

 Sistemde yapılan kambiyo iĢlemleri 

sonucunda oluĢan kambiyo 

raporlarını düzenleyiniz. 

 

 Kambiyo raporları ekranı için ana 

menüden Raporlar-1 ekranını açınız. 

 Açılan Raporlar modülünden kambiyo 

raporları seçeneğini açınız. 

 Borçlu kambiyo raporları seçeneğini 

iĢaretleyerek örnek bir müĢteri çekleri 

listesi oluĢturunuz. 

 Alacaklı kambiyo raporları ekranını 

açarak örnek bir borç çekleri listesi 

oluĢturunuz. 

 OluĢan listeyi yazıcıdan çıkartınız ve 

kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

A.OBJEKTĠF TEST 

 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlıĢ olarak değerlendiriniz. 

 

 Doğru YanlıĢ 

1.  Kredi kartı giriĢi yapılırken pos, mailorder ayrımı önemli değildir.   

2.  Sadece mailorder olarak kayıtlı kredi kartları ciro edilebilir.   

3.  Pos makinesi kredi kartının fiziksel kullanımıyla çalıĢır.   

4. Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranı sadece izleme amaçlı bir ekrandır.   

5. MüĢteri çekleri listesi oluĢturmak için, Kambiyo Raporları 

bölümünden alacaklı kambiyo raporları seçilmelidir. 

  

 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kredi kartının fiziksel kullanımının olmadığı bazen form düzenlenerek yapılan kredi 

kartı iĢlemine ne ad verilir? 

 A) Mailorder B) Pos 

 C) Mailpos D) Kredi Pos 

2. MüĢteri senet listesi düzenlemek için ilk olarak hangi rapor türü seçilmelidir. 

 A) Poliçe Raporları B) Hesap Raporları 

 C) Kambiyo Raporları D) Hasar Raporları 

3. ListelenmiĢ ve görüntülenmiĢ rapor üzerinde kullanıcı hangi iĢlemi yapamaz. 

 A) Yazıcıdan çıktı alma B) Bilgisayara kaydetme 

 C) Elektronik posta ile gönderme D) Düzeltmeler yapma 

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı modülün sonundaki 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 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B- UYGULAMALI TEST  

 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz yada arkadaĢınız ile 

değiĢtirerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 

 

1 Kredi kartı giriĢi yapmak için MüĢteri K.Kartı GiriĢ 

Bordrosunu açtınız mı? 

  

2 GiriĢ bordrosu ekranında kredi kartı türünü pos veya 

mailorder olarak düzenlediniz mi? 

  

3 MüĢteri kredi kartı bilgilerini kaydederek kredi kartı 

bilgisinin portföyde olarak görüntülediniz mi? 

  

4 DeğiĢen kredi kartı pozisyonları kaydetmek için 

MüĢteri K. Kartı iĢlem bordrosu ekranını açtınız mı? 

  

5 Mailorder olarak kayıtlı müĢteri kredi kartını sigorta 

Ģirketi üzerine ciro ettiniz mi? 

  

6 Tahsilatta, tahsil edildi, iade ve icra iĢlemlerini 

kaydettiniz mi? 

  

7 Ödeme yapılacak olan kredi kartı çıkıĢını Ödenecek K. 

Kartı ÇıkıĢ Bordrosuna kayıt ettiniz mi? 

  

8 Ödenecek Kredi Kartı ĠĢlem bordrosunda ödeme iĢlemi 

kaydettiniz mi? 

  

9 Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranını açarak günlük 

kredi kartı iĢlemleri yapıp onayladınız mı? 

  

10 Kambiyo raporlarına ulaĢmak için Raporlar 

Menüsünden kambiyo raporları modülünü açtınız mı? 

  

11 MüĢteri Çekleri Listesi oluĢturarak görüntülediniz mi?   

12 Ödenecek Çekler listesi oluĢturarak görüntüleyip 

yazıcıdan çıktı aldınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendiniz yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın hepsi “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
A.OBJEKTĠF TEST 

 
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki kriterlere göre doğru yanlıĢ olarak 

değerlendiriniz. 

 

 Doğru YanlıĢ 
1. Çekler ancak bankalar üzerine keĢide edilebilirler.   

2. Portföyde pozisyonu müĢteri çeklerinin banka hesaplarına tahsil 

edilmek üzere yollanmasıyla oluĢan pozisyondur 
  

3. Herhangi bir müĢteriye ait olan alacak senedinin iade iĢlemleri Alacak 

Senetleri  ĠĢlem bordrosundan yapılır. 
  

4. Borç senetleri sisteme ilk kaydedildiklerinde tahsil edildi pozisyonunu 

alırlar. 
  

5. Vadesinde ödenmeyen borç senetleri için borç senetleri iĢlem 

bordrosunda iade iĢlem tipi olarak seçilir. 
  

6. POS kayıtlar alternatif olmadığından dolayı tahsil edilmek üzere 

banka hesabına tahsilde iĢlemi yapılmak zorundadır. 
  

7. Mailorder kayıtlarında ciro edilme özelliği vardır.   

8. MüĢteri Çekleri Listesi oluĢturmak için Borçlu Kambiyo Raporları 

modülünde düzenleme yapmak gerekmektedir. 
  

   
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Bir havalenin ödenmesi için bankaya keĢide edilen ödeme emrine ne denir? 

A) Senet  B) Çek  C) Ciro  D) Kredi 

 

2. Kambiyo belgelerindeki pozisyon değiĢimleri hangi bordrolarda düzenlenir? 

A) GiriĢ Bordroları  B) ÇıkıĢ Bordroları   

C) ĠĢlem Bordroları  D) Ödeme Bordroları 

 

3. Bir ticari senedin, yazılı hakları ile bir baĢkasına kayıtsız Ģartsız devir edilmesine 

yarayan hukuki iĢleme ne ad verilir? 

A) Ciro iĢlemi   B) Ġcra ĠĢlemi   C) Tahsil ĠĢlemi  D) Ġade ĠĢlemi 

 

4. Kredi kartının fiziksel kullanımıyla yapılan ve bankalar tarafından sağlanan 

cihazların kullanımıyla gerçekleĢen kredi kartı iĢlem türüne ne ad verilir. 

A) Mailorder  B) Taksitli Kredi  C) Avans Kredi  D) Pos 

 

5. Ödenecek Kredi Kartları Listesi oluĢturmak için hangi rapor modülü açılır? 

A) Poliçe Raporları   B) Hesap Raporları 

C) Kambiyo Raporları  D) Prim Raporları 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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B-UYGULAMALI TEST 

 
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ EVET HAYIR 

Paket Programda Çek ve Senet ĠĢlemleri Kaydetmek   

1.Sisteme müĢterilerden alınan banka çeklerini kaydettiniz mi?   

2. Alacak çeklerinin değiĢen pozisyonlarını iĢlem bordroları ile 

kaydettiniz mi? 
  

3. Ödeme amaçlı yapılan borç çeklerinin çıkıĢını yaptınız mı?   

4. Borç çeklerinin değiĢen pozisyonlarını iĢlem bordroları ile 

kaydettiniz mi? 
  

5.Sisteme müĢterilerden alınan alacak senetlerini kaydettiniz mi?   

6.Sisteme sigorta Ģirketine yapılan borç senedi ödemesini kaydettiniz 

mi? 
  

7. Tahsil edildi iĢlemi ile borç kapama iĢlemini kaydettiniz mi?   

Paket Programda Kredi Kartı ĠĢlemleri Kaydetmek   

1. Pos ve mailorder arasındaki farkları açıkladınız mı?   

2. Sisteme müĢteri kredi kartı giriĢi yaptınız mı?   

3. DeğiĢen kredi kartı pozisyonlarını kaydettiniz mi?   

4. Ödenecek kredi kartı çıkıĢı yaparak borç ödemesi yaptınız mı?   

5. Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranını takip ettiniz mi?   

6. Raporlar Bölümünde kambiyo raporları modülünü açtınız mı?   

7. OluĢturulabilecek kambiyo raporları türlerini gördünüz mü?   

8. Kriterleri kullanarak kambiyo raporları düzenlediniz mi?   

9. Düzenlediğiniz raporların çıktılarını yazıcıdan aldınız mı?   

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

Modülü baĢarı ile tamamladınız. Tebrik ederiz. Kullandığınız bilgi ve beceri ölçme 

araçlarından elde ettiğiniz sonuçlar ile öğretmeninize baĢvurunuz. 

Öğretmeninizin hazırlayıp uygulayacağı ölçme aracı ile gerçek baĢarı düzeyiniz 

belirlenecektir. 

Bu uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğinize öğretmeniniz karar 

verecektir. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. Çek, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emridir. Doğru 

2. Bir çekin portföye giriĢinden sonraki pozisyonların tamamı alacak 

çekleri iĢlem bordrosundan uygulanır. 
Doğru 

3. Ciro iĢlemi, çekin iptali anlamına gelmektedir. YanlıĢ 

4. Portföyde bulunan senet ilk olarak icraya verilmektedir. YanlıĢ 

5.  Kasadan ödendi iĢlemi yapabilmek için iĢlem bordrosunda kasa 

hesabının seçilmiĢ olması gerekir. 
Doğru 

 

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST 

Sorular Cevaplar 

1- D ġıkkı – Tahsilatta  

2- A ġıkkı – Portföyde 

3- B ġıkkı – ĠĢlem Bordroları 

4- C ġıkkı – YTL Bmn Bankası 

5- B ġıkkı – F2 kısayol tuĢu 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. Kredi kartı giriĢi yapılırken pos, mailorder ayrımı önemli değildir. YanlıĢ 

2. Sadece mailorder olarak kayıtlı kredi kartları ciro edilebilir. 
Doğru 

3. Pos makinesi kredi kartının fiziksel kullanımıyla çalıĢır. Doğru 

4. Günlük kredi kartı iĢlemleri ekranı sadece izleme amaçlı bir ekrandır. YanlıĢ 

5. MüĢteri çekleri listesi oluĢturmak için, Kambiyo Raporları 

bölümünden alacaklı kambiyo raporları seçilmelidir. 
Doğru 

 

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST 

Sorular Cevaplar 

1- A ġıkkı – Mailorder  

2- C ġıkkı – Kambiyo Raporları 

3- D ġıkkı – Düzeltmeler Yapma 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜLÜN DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. Çekler ancak bankalar üzerine keĢide edilebilirler. Doğru 

2. Portföyde pozisyonu müĢteri çeklerinin banka hesaplarına tahsil 

edilmek üzere yollanmasıyla oluĢan pozisyondur 
YanlıĢ 

3. Herhangi bir müĢteriye ait olan alacak senedinin iade iĢlemleri Alacak 

Senetleri ĠĢlem bordrosundan yapılır. 
Doğru 

4. Borç senetleri sisteme ilk kaydedildiklerinde tahsil edildi pozisyonunu 

alırlar. 
YanlıĢ 

5. Vadesinde ödenmeyen borç senetleri için borç senetleri iĢlem 

bordrosunda iade iĢlem tipi olarak seçilir. YanlıĢ 

6. POS kayıtlar alternatif olmadığından dolayı tahsil edilmek üzere 

banka hesabına tahsilde iĢlemi yapılmak zorundadır. 
Doğru 

7. Mailorder kayıtlarında ciro edilme özelliği vardır. Doğru 

8. MüĢteri Çekleri Listesi oluĢturmak için Borçlu Kambiyo Raporları 

modülünde düzenleme yapmak gerekmektedir. 
YanlıĢ 

 

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST 

Sorular Cevaplar 

1- B ġıkkı – Çek 

2- C ġıkkı – ĠĢlem Bordroları 

3- A ġıkkı – Ciro ĠĢlemi 

4- D ġıkkı – Pos 

5- C ġıkkı – Kambiyo Raporları 
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
 

 Tüm iĢletme-iktisat fakültelerinde ve sigortacılık dalı ile ilgili yayınlanmıĢ 

dokümanlar ve okutulan kitaplar 

 

 Üniversite Kütüphaneleri 

 

 Sigortacılık Paket Programları 

 

 Ġnternetteki siteler 

 

 Sektör 

 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
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