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AÇIKLAMALAR
KOD 344MV0011

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

MODÜLÜN ADI Fatura Yerine Geçen Belgeler

MODÜLÜN TANIMI Muhasebe ve finansman hizmetleri alanında fatura yerine
geçen belgelerin özellikleri ile bu belgelerin düzenlenmesine
ait kuralların yer aldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Fatura modülünü almış olmak.

YETERLİK Fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında Vergi Usul Kanunu’na göre
fatura yerine geçen belgeleri temin edip kurallarına uygun
olarak elde ve bilgisayarda düzenleyebileceksiniz.
Amaçlar
 Gerekli ortam sağlandığında gider pusulasını

düzenleyebileceksiniz.
 Gerekli ortam sağlandığında müstahsil makbuzunu

düzenleyebileceksiniz.
 Gerekli ortam sağlandığında günlük müşteri listesini

düzenleyebileceksiniz.
 Gerekli ortam sağlandığında yolcu listesini

düzenleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar laboratuvarı, bilgisayar, bilgisayar masası,
sandalye, yazıcı, sarf malzemeleri, Vergi Usul Kanunu, hesap
makinesi, gider pusulası örneği, müstahsil makbuzu örneği,
günlük müşteri listesi örneği ve yolcu listesi örneği.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen; modül sonunda ölçme aracı uygulayarak, modül ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler günümüzde meslekleri çeşitlendirmiştir.
Meslek gruplarının artmasıyla uzmanlaşma ve mesleki standartlar önem kazanmıştır.
Mesleki standartlar çeşitli yeterlilikler ve kariyer adımlarını oluşturmuştur. Serbest
muhasebecilik mesleği de değişen koşullardan payını almış kendi alanı içinde yeterlilikler ve
standartlar belirlemiştir.

Kayıtlarda kullanılan belgelerin Vergi Usul Kanunu’muzdaki hükümler çerçevesinde
düzenlenmesi önemlidir. Vergi kanunları gereğince ticari işlemlerin kayıt altına
alınmasından alıcı ve satıcı konumundaki taraflar sorumludur. Ticari belgeler mükellef adına
düzenlenmiş olsa da sorumluluk muhasebeciye aittir. İyi bir muhasebeci olmanın ilk koşulu
ön muhasebe alanında yetişmiş olmasıdır. Ön muhasebe, ticari işlemlere ait belgelerin tasnif
ve düzenleme çalışmalarını kapsar. Ticari belgelerde yapılan hatalar defterlere, mali tablo ve
raporlara yansıyacaktır. Sorumluluğunun bilincinde olan muhasebecinin bu konuda eğitim
alması ve kendini sürekli yenilemesi gerekmektedir.

Bu modülün amacı sizlere muhasebede önemli yer tutan ticari belgelerden gider
pusulası, müstahsil makbuzu, yolcu listesi ve günlük müşteri listesini her yönü ile tanıtma ve
bu belgeleri Vergi Usul Kanunu’na göre düzenleme becerisi kazandırmaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu öğrenme faaliyeti ile fatura yerine geçen belgelerden biri olan gider pusulasını
tanıyarak Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenleyebileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırma faaliyetleri şunlardır:
 Çevrenizde bulunan bir şirketten gider pusulasını hangi durumlarda

düzenlediklerini sorunuz.
 Düzenlenmiş bir gider pusulası üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz.
 Doldurulan gider pusulasının muhasebede hangi amaç ile kullanılacağını bir

muhasebeciden veya internetten öğrenerek, arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GİDER PUSULASI

Ticari işletmelerde giderlerin belgelendirilmesi esastır. Belgesi olmayan işlemler
defterlere kayıt edilemez. Gider pusulası belge düzenleme sorumluluğu olmayan kişilerden
yapılan alış işlemlerinin tacir tarafından belgelendirilmesini sağlar.

1.1. Gider Pusulasının Tanımı

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları
mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Satıcıya
imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise satıcıda kalır.

1.2. Gider Pusulasının Tarafları

Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden
alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Taraflar ve
özellikleri şöyledir:

Resim 1.1: El işi ürünleri satan ev hanımı Resim 1.2: El işini alan işletme sahibi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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SATICI ALICI

-Ticari belge veremez. -Ticari belge verir.
-Gider pusulasını düzenleyemez, ancak imzalar. -Gider pusulasını düzenler.
-Belgenin aslını alır. -Belgenin kopyasını alır.
-Satış bedelini alır. -Satış bedelini öder.

1.3. Gider Pusulasının Şekli

Gider pusulasının görünümü aşağıdaki gibi bir kitabı andırır. Sıra numarası verilen
sayfaların, bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki gibi bir arada
bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilirler. Gider
pusulası defterlere işlenirken koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine (A,
B, C veya I, II, III vb.) seri numarası verilir.

Resim 1.3: Fatura yerine geçen bir belgenin koçanı

Vergi usul kanunun 234’cü maddesi, belgede bulunması gereken şekil şartlarını
belirlemiştir. Kanuna göre önemli olan şartların belgede yer almasıdır. Şartların belgenin
hangi bölümünde olduğu önemli değildir. Belgeyi iki bölümde inceleyebiliriz.

1.3.1. Gider Pusulasının Üst Bölümünde

 Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı

 Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)

 Belgenin seri ve sıra numarası

 İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi

1.3.2. Gider Pusulasının Alt Bölümünde

 Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası

 Kesilen gelir vergisi

 Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali
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1.3.3. Gider Pusulasının Uygulamada Kullanılan Şekli

İşletmeler kendi ihtiyaçlarına göre (Vergi Usul Kanunu’ndaki şekil şartlarının yer
alması kaydıyla) şeklini belirleyebilirler. Piyasada tercih edilen şekli şöyledir:

Şekil 1.1: Boş Gider Pusulasından Bir Sayfa

Belgenin
sıra ve
seri
numarası
kontrol
edilerek
işlemin
tarihi
yazılır.

Ödenecek net
tutar yazılır.

Maliye
Bakanlığı
logosu

Satıcının adı soyadı
adresi ve imzası
yazılır.

Toplam ve
hesaplanan
vergi yazılır.

Net ödenen tutar
yazı ile aralık
vermeden yazılır.

Alıcının adres
ve diğer
bilgileri
yazılır.
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1.4. Gider Pusulasının Düzeni

Vergi Usul Kanunu belgenin nasıl ve ne zaman temin edileceğini, nasıl
düzenleneceğini ayrı ayrı açıklamıştır.

1.4.1. 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.

BELGENİN TEMİNİ
(Fatura yerine geçen belgelerin tamamının temin edilmesi aynı şekilde

uygulanmaktadır.)

Noter yolu ile temin
Maliyenin anlaşmalı matbaalarından
temin

Notere kırtasiyeden alınan boş gider
pusulası götürülür.

Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya
izin belgesi ile sipariş verilir.

Noter belgenin her bir sayfasına numara
vererek onaylar.

Matbaa istenilen miktarda belgeyi onaylar.

Belgenin koçanına hangi noterde
onaylatıldığı ve son sayfasına ise kaç
sayfa olduğu yazılarak onaylanır.

Matbaanın logosu belgenin üst kısmında
adresi ise alt kısmında basılıdır.

Onaylatılan koçan kullanıma hazırdır.
Belge bilgisayarda kullanılacaksa matbaa

yazıcıda kullanılan sayfaları basar.

1.4.2. Belgenin Temin Zamanı

İşletmeler her istediklerinde belge temin edemezler. Vergi Usul Kanunu temin
zamanını iki şekilde belirlemiştir:

 Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce

 Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler bu belgeleri bitmeden önce yukarıdaki
yollardan biri ile

1.4.3. Düzenleme Kuralları

Vergi usul kanunu gider pusulasında uyulacak kuralları aşağıdaki gibi belirlemiştir.

 Belge tükenmez kalem, kopya kurşun kalem veya bilgisayarda doldurulabilir.

 Yazı ve rakamlar okunabilir, karalanmamış olup sıra numaralı sayfalar
yırtılamaz.
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 Belgenin kalan kopyaları işletmeci tarafından 5 yıl saklanmalıdır. Bu süre Türk
Ticaret Kanunu’nda 10 yıl olarak belirlenmiştir. Belgelerin saklanmasının
nedeni yapılacak incelemelerde delil teşkil etmesidir.

 Gider pusulası iki kopya düzenlenir. Aslı belgeyi düzenleyende kalır.

 Hatalı belge aslına iliştirilip üzerine ”İPTAL” yazılarak iptal edildikten sonra
sıradaki belge doğru olarak düzenlenmelidir.

1.5. 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 denebilir. Gider pusulasında
2006 yılı için uygulanan vergi oranları aşağıdaki gibidir:

Defter tutmayan kimselerden alınan mal veya hizmetler üzerinden Gelir Vergisi
Kanunu Madde 94’e göre hizmet alışı üzerinden % 10, mal alışı üzerinden % 5 (bu oran
bazı mallarda farklı olabilir.) gelir vergisi ve vergisi payı kesilir, kalan net tutar satıcıya
ödenir.

 Örnek 1: Bir ev hanımı şirketin temizliğini 50 YTL’ ye yapmıştır. Kendisine
buna rağmen 45 YTL ödenecektir. Ödenecek net tutarı ve kesilen gelir vergisini
hesaplayalım. Satışa konu olan değer hizmet olduğu için gelir vergisi oranı %
10 olacaktır. Toplam satış tutarı brüt olarak ifade edilir. Satış tutarından vergi
düşüldükten sonra kalana net tutar denir. Vergiyi aşağıdaki gibi
hesaplayabiliriz:

Kesilecek gelir vergisi = Brüt mal veya hizmet tutarı X Gelir vergisi oranı = Kesilecek GV
Oran yüzde olduğundan 100 yazılır.

Kesilecek gelir vergisi = 50 YTL X 10 = 5 YTL gelir vergisi
100

Net Ödenen = 50 YTL – 5 YTL= 45 YTL

45 YTL temizlikçi bayana, kesilen 5 YTL vergi dairesine ödenecektir. Şirket vergiyi
bir sonraki ayın 26. günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödemek
zorundadır.

 Örnek 2: Bir ev hanımı evde yaptığı kuru çiçekleri tuhafiye işletmesine 200
YTL’ ye satmıştır. Kesilecek gelir vergisini hesaplayalım. Satılan mal olduğu
için gelir vergisi oranı % 5 olacaktır.

Kesilecek gelir vergisi = 200 YTL X 5 = 10 YTL vergi dairesine,
100

Net Ödenen = 200 YTL – 10 YTL= 190 YTL temizlikçi bayana ödenecektir.
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1.6. Gider Pusulasının Elde Düzenlenmesi

Aşağıda verilen örnek olayda alıcının düzenlemesi gereken gider pusulasını
düzenleyelim.

 Örnek

26 Nisan 2006 yılında Canbay Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı
Melek Deniz’e 40 YTL ile temizletiyor. Defter tutmayan Melek Deniz fatura veremez. Şirket
A seri ve 14 sıra numaralı gider pusulasını düzenleyerek Melek Deniz’e net 36 YTL
ödeyerek belgenin aslını vermiştir.

SATICI ALICI
Melek Deniz (Temizlik yapan) Canbay Ltd. Şti.
Karaköy Mah. 45. Sk. Nu:11/7 Yıldız Mah. 60.Sk. No:5/3
Mamak/ANKARA Çankaya/ANKARA
Ulus V.D. Nu:7750112399 Çankaya V.D. Nu:2645211189
Tel: 390 90 77 Tel: 430 60 22

 Aşağıdaki sorulara verdiğimiz cevapları belgemizin ilgili bölümlerine sırası
ile yazalım.

 Alıcı ve satıcı kimdir?

 Satış konusu ve tutarı ne kadardır?

 Satışın üzerinden kesilecek verginin oranını belirlediniz mi?

 Gider pusulasının tarihi, sıra ve seri numarasını belirlediniz mi?

 Kesilecek gelir vergisini aşağıdaki gibi hesapladınız mı?

Ödenecek Brüt Tutar… = (Malın miktarı*Birim Fiyatı veya hizmetin
bedeli olarak ifade edilir.) = 40 YTL

Kesilecek gelir vergisi …= Brüt Tutar*10/100
40*10/100 = 4YTL

Ödenecek net tutar …… = (Brüt Tutar- Gelir Vergisi) 40-4= 36 YTL olur.
 Gider pusulasının net tutarını rakam ve yazı ile yazdınız mı?
 Gider pusulasını tamamladıktan sonra satıcıya imzalattınız mı?

Belge aşağıdaki gibi siyah veya mavi tükenmez kalem ile doldurulur.
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Şekil 1. 2 : Düzenlenmiş gider pusulası

Belge satıcı Melek Deniz’e imzalatılır. Şirkette kalan kopya ise muhasebe defterlerine
işlenir.

1.7. Gider Pusulasının Bilgisayarda Düzenlenmesi

Yukarıdaki uygulama bilgisayarda yapıldığında; işlem basamaklarında yer alan
bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Bilgisayarda izlenmesi gereken adımlar her programa
göre değişecektir. Genellikle fatura işlemlerinden girilir. Yazdırma komutu ile alınan belge
satıcıya imzalatılır, aslı satıcıda kopyası alıcıda kalır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

 Gider pusulasını temin ediniz.
 Gider pusulası koçanının hangisini

kullanacağınızı yetkililerden sorunuz.

 Gider pusulasının şeklini görünüz.
 Belgenin kullanılan sayfasından sonra

gelen ilk boş sayfa ile kopyası arasına
karbon kağıdı yerleştirip seri ve sıra
numarasını bir önceki sayfaya bakarak
doldurmanız gerekir.

 Gider pusulasına alıcı bilgilerini yazınız.

 Alıcının kimlik bilgisi ve adresini
doğrulatarak belgenin üst kısmına
yazmalısınız (Genellikle matbaa
tarafından basılmış hazırdır.)

 Gider pusulasına mal veya hizmet
bilgilerini yazınız.

 Satılan mal veya hizmet bilgisinin birim
fiyatını cinsini ve tutarını hesaplayınız.

 Stopajı (vergi kesintisini) hesaplayınız.

 Tutar üzerinden kesilecek verginin
oranından bilgilerinize bakarak emin
olunuz. Hesaplamalarınızda hesap
makinesi kullanınız.

 Satıcı bilgilerini yazınız.
 Satıcı kimlik ve adres bilgilerini yazarken

satıcıya tekrar bilgileri sorarak yanlış
yazmadığınızdan emin olunuz.

 Tarih ve numara yazınız.
 İşlemin tarihinin hangi gün olacağını

tekrar sorunuz. Basılı sıra numarasını
kontrol ediniz.

 Gider pusulasını imzalatınız.

 Gider pusulasını mal veya hizmeti satan
kişiye imzalatarak belgenin aslını veriniz.
Bir sonraki sayfanın arasına karbon
kağıdını yerleştiriniz.

 Gider pusulasına ait bilgileri bilgisayara
giriniz.

 Taraf bilgilerini, satış cinsini, tutarını,
kesilecek vergi oranını ayrı bir kağıda
belirleyiniz.

 İşlem aşamalarını takip ederek işlemi
onaylatınız.

 Bilgisayarınızda kullandığınız programın
özelliğine göre yukarıda, elde yazdığınız
verileri bilgisayara giriniz. Bilgilerinizin
doğru olduğundan emin iseniz belgeyi
onaylatınız. Belgenin aslını satıcıya
veriniz. Elinizde kalan kopya koçanı
dosyanıza kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- PERFORMANS TESTİ

Örnekte verilen bilgileri kullanarak ilgili gider pusulasını düzenleyiniz.
Örnek 1
Canbay Ltd.Şti. 3 Mart 2006’da defter tutmayan taşıyıcı Ahmet Akın’a 100 YTL ile

makine taşıttırıyor. Ahmet Akın defter tutmadığı için şirkete belge veremiyor. Şirket 15 sıra
ve A seri numaralı gider pusulasını düzenleyerek kendisine net 90 YTL ödemede bulunuyor.

SATICI ALICI
Ahmet Akın (Makineyı taşıyan) Canbay Ltd. Şti.
Sultan Mah. İhlamur Sk. Nu:5 Yıldız Mah. 60.Sk. Nu:5/3
Keçiören/ANKARA Çankaya/ANKARA
Keçiören V.D. Nu:2556191911 Çankaya V.D. Nu:2645211189
Defter tutmamaktadır. Tel.455 11 78 Defter tutmaktadır. Tel: 430 60 22

UYGULAMA BELGENİZ

Şekil 1.3: Boş Uygulama Belgesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri uygulama sorunuzu çözerken işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

 Düzenleyeceğiniz belgenin gider pusulası olduğuna emin misiniz?

 Belge doldurulurken asıl sayfa ve kopya sayfa arasına karbon kağıdı
yerleştirdiniz mi?

 Gider pusulasının üst bölümüne alıcının (Firmanın) adres ve kimlik
bilgilerini yazdınız mı?

 Satılan mal veya hizmetin cinsini, fiyatını, miktarını ve tutarını
yazdınız mı?

 Satıcıdan kesilecek gelir vergisini hangi orandan ve ne kadar
olduğunu yazdınız mı? Cevabınız hayır ise bakınız: Gider
pusulasında hizmet satışından %10, mal satışından %5 gelir vergisi
kesilir.

 Satıcının kimlik ve adres bilgilerini yazdınız mı?

 İşlemin tarihini, belgenin sıra ve seri numaralarını yazdınız mı?

 Gider pusulasını satıcıya imzalatarak aslını kendisine verdiniz mi?

 Gider pusulasını bilgisayarda düzenlemeniz gerekiyor ise ilgili
programa göre yukarıdaki bilgileri bilgisayara yazdınız mı?

 Bilgisayara yazdığınız bilgileri kaydettiniz mi?

 Bilgisayarda yazdırdığınız belgenin aslını satıcıya vererek kopyasını
dosyaya koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki adımlara göre belgenizi kontrol ediniz. Verdiğiniz cevapların tamamı evet
ise bir sonraki teste devam ediniz.
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B- OBJEKTİF TESTLER
TEST 1

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Gider pusulasına ait kurallar hangi kanuna göre düzenlenmiştir?
A) Türk Ticaret Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu
C) Vergi Usul Kanunu D) Kurumlar Vergisi Kanunu

2. Gider pusulasını yanlış yazan bir görevli nasıl hareket etmelidir?
A) Yanlış belgeyi yırtıp atmalıdır. B) Belgeyi karalamalıdır.
C) Belgeyi öylece bırakmalıdır. D) Yanlış belgeyi iptal etmelidir.

3. Gider pusulasında hesaplanan gelir vergisi kimden kesilmektedir?
A) Satıcıdan B) Alıcıdan
C) Vergi kesilmez. D) Vergi dairesinden

4. Gider pusulasından kesilen verginin ödenmesinden kim sorumludur?
A) Satıcı B) Aracı
C) Müşteri D) Alıcı

5. Gider pusulasındaki gelir vergisi hangi beyanname ile ödenir?
A) KDV Beyannamesi B) Muhtasar Beyanname
C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi

6. Gider pusulasında kaç taraf vardır?
A) İki B) Üç
C) Dört D) Beş

7. Gider pusulasında kesilen gelir vergisi ne zaman vergi dairesine yatırılır?
A) İki ay sonra B) Üç ay sonra
C) iki hafta sonra D) Takip eden ayın 26.Güne kadar

8. Gider pusulasını imzalayan kişi kimdir?
A) Alıcı B) Komisyoncu
C) Aracı D) Satıcı

9. Gider pusulasına neden sıra numarası verilmektedir?
A) Sayfaları izlemek için B) Sayfaları izlemek için
C) Sayfaların kontrolü için D) Sayfa atlanmaması için

10. Gider pusulasında net ödenen tutar farklı, yazı ile yazılan yazı arasında farklılık varsa
yasalar gereği hangisi geçerli sayılır?
A) Rakamla yazılan B) Brüt tutar
C) Yazı ile yazılan rakam D) Kesintiler
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DOĞRU YANLIŞ TEST 1

Aşağıda verilen ifadeler doğru veya yanlış olmasına göre uygun uygun olanı (D), (Y)
şeklince cevaplandırınız.
1. Gider pusulasının kopyası, malı satana verilir. ( )
2. Gider pusulasını defter tutmak zorunda olanlar düzenlemez. ( )
3. Belge doldurulurken asıl sayfa ve kopya sayfa arasına karbon kâğıdı koyulur. ( )
4. Gider pusulasını malı alan imzalar. ( )
5. Mal bedeli miktar ile birim fiyat çarpılarak bulunur. ( )
6. Defter tutan işletmeciler ne zaman isterlerse gider pusulası koçanı alabilir. ( )
7. Gider pusulasında tutardan vergi kesilmez. ( )
8. Gider pusulasında hizmet satışından %10, mal satışından % 5 g.vergisi kesilir.( )
9. Gider pusulasının aslı malı satana verilir. ( )
10. Gider pusulası iki kopya düzenlenir. ( )

DEĞERLENDİRME

Gider pusulası ile ilgili öğrenme faaliyetimiz sona ermiştir. Objektif testin cevaplarını
modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Verdiğiniz doğru cevaplar doğru değilse
uygulamaları tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine
devam edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu öğrenme faaliyeti ile fatura yerine geçen belgelerden olan müstahsil makbuzunu
tanıyarak Vergi Usul Kanunu’na göre düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye giderek müstahsil makbuzu örnekleri
temin ediniz ve sınıfa getirerek arkadaşlarınız ile inceleyiniz.

 Çevrenizde defter tutmayan; ancak üreticilik yapan çiftçiler ile görüşerek
satışlarını nasıl belgelediklerini araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. MÜSTAHSİL MAKBUZU

Müstahsil basit anlamıyla üretici demektir. Müstahsil makbuzu ise çiftçilerden yapılan
alışlar için kullanılmaktadır. Ülkemizdeki küçük çiftçiler ürünlerini sattıklarında şirketlerden
bu belgeleri alarak yaptıkları satışı belgelemiş olurlar.

2.1. Müstahsil Makbuzunun Tanımı

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.

2.2. Müstahsil Makbuzunun Tarafları

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Çiftçi Resim 2.2: Toptancı Şirket

SATICI (Üretici Çiftçi) ALICI (Defter Tutan Çiftçi)
- Ticari belge veremez. - Ticari belge verebilir.
- Müstahsil makbuzunu imzalar. - Müstahsil makbuzunu düzenler.
- Belgenin aslını alır. - Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini alır. - Satış bedelini öder.

Vergi Usul Kanununa göre müstahsil makbuzu ile defter tutmayan çiftçilerden yapılan
alış işlemi belgelenerek ticari defterlere kaydedilir.

2.3. Müstahsil Makbuzunun Şekli

Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde
235’te bulunması gereken şartları yer alır. Şekil şartlarını aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

2.3.1. Müstahsil Makbuzunun Üst Bölümü

 Alınan ürünün cinsi ve tutarı
 Alıcının ünvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası

yazılır (Genellikle firma bilgileri basılıdır).
 Belgenin seri ve sıra numarası
 İşlemin tarihi ve maliye bakanlığının kaşesi yer alır.

2.3.2. Müstahsil Makbuzunun Alt Bölümü

 Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
 Kesilen gelir vergisi malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası yer alır.
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2.3.3. Uygulamada Kullanılan Şekli

Şekil 2.1: Boş müstahsil makbuzu

2.4. Müstahsil Makbuzunun Düzeni

2.4.1. Müstahsil Makbuzunun Temini

Müstahsil makbuzunu temin işlemleri gider pusulasında uygulanan kurallara göre iki
şekilde temin edilir.

 Noterlerden,

 Maliyenin anlaşmalı matbaalarından ,

2.4.2. Belgenin Temin Zamanı

Vergi Usul Kanunu temin zamanını tüm fatura ve yerine geçen belgeler için tek
şekilde belirlemiştir.

Malı alan
tacirin
bilgileri

Malı satan
çiftçi ve
imzası yer

alır.
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 Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce ,

 Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler bu belgeleri bitmeden önce yukarıdaki
yollardan biri ile müstahsil makbuzlarını temin eder.

2.4.3. Düzenleme Kuralları

Daha önce öğrendiğiniz düzenlenme kurallarının aynısı müstahsil makbuzu için de
geçerlidir. Tekrarı için gider pusulasına bakınız.

2.5. 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. Vergi oranları şöyledir:

Hayvansal ürünler için %2, zirai ürünler için %4,
Çiftçi borsaya kayıtlı ise % 1 çiftçi borsaya kayıtlı ise%2

Resim 2.3: Hayvansal ürün Resim 2.4: Zirai ürün

 Örnek 1: Borsaya kayıtlı olmayan bir çiftçi zirai ürün işletmesine 4.000
YTL’lik buğday satmıştır. Kesilecek gelir vergisini hesaplayalım. Çiftçiden,
borsaya kayıtlı olmadığı ve malının da zirai ürün olmasından dolayı % 4 gelir
vergisi kesilecektir.

Kesilecek gelir vergisi brüt satış bedeli vergi oranı ile çarpılarak hesaplanır.

Kesilecek gelir vergisi = 4.000 YTL X 4 = 160 YTL
100

Yukarıdaki % 4 ile çarpma işlemi hesap makinesinde aşağıdaki gibi yazılarak da
hesaplanabilir;

4.000 YTL x 0,04 = 160 YTL

Net ödenecek tutar, brüt satış tutarından hesaplanan vergi çıkarılarak bulunur.
Net Ödenen = 4.000 YTL – 160 YTL= 3.840 YTL

Çiftçiye 3.840 YTL o gün ödenirken kesilen 160 YTL vergi bir sonraki ay muhtasar
beyanname ile vergi dairesine şirketçe ödenecektir.
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 Örnek 2: Borsaya kayıtlı olmayan bir çiftçi, ürettiği danayı işletmeye 1.000
YTL’ ye satmıştır. Kesilecek gelir vergisini hesaplayalım. Satılan hayvansal
ürün olduğu ve çiftçi borsaya kayıtlı olmadığı için gelir vergisi oranı % 1
olacaktır.

Kesilecek gelir vergisi = 1.000 YTL X 1 = 10 YTL
100

Net Ödenen 1.000 YTL – 5 YTL= 990 YTL çiftçiye ödenecek, kesilen 10 YTL vergi
ise bir sonraki ay muhtasar beyanname ile vergi dairesine şirketçe ödenecektir.

2.6. Müstahsil Makbuzunun Elde Düzenlenmesi

Aşağıda verilen örnek olaya uygun olarak alıcının düzenlemesi gereken müstahsil
makbuzunu işlem basamaklarını takip ederek düzenleyiniz.

 Örnek
2 Haziran 2006 günü Filiz Tarım Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi defter tutmayan

çiftçi Süleyman Can’dan (borsaya kayıtlı olmayan) 4 ton buğdayı tonu 500YTL’den peşin
satın alıyor. Şirket müstahsil makbuzunu düzenleyerek çiftçiye net 1.920YTL ödemede
bulunuyor. Süleyman Can’a 22804 numaralı müstahsil makbuzunun aslı veriliyor.

Şirketin düzenlediği B seri ve 22804 sıra numaralı müstahsil makbuzunu düzenleyiniz.

SATICI (Çiftçi) ALICI (Tarım Şirketi)
Süleyman Can Filiz Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Dereköy /ÇORUM Çerkez Mah. 21. Sk. Nu: 60/5
Çorum V.D. Numarası: 8900564300 Çorum V.D. Numarası: 7700541152
Telf:433 12 77 Telf:389 55 73

 Aşağıdaki sorulara verdiğimiz cevapları sırası ile belgemizin ilgili
bölümlerine yazalım:
 Alıcı ve satıcı kimdir?
 Satış konusu ve tutarı ne kadardır?
 Satışın üzerinden kesilecek vergi ne oranda ve ne kadardır?
 Müstahsil makbuzunun tarihi, sıra ve seri numarasını belirlediniz mi?
 Kesilecek gelir vergisini aşağıdaki gibi hesapladınız mı?

Ödenecek Brüt Tutar… (Malın miktarı X Birim Fiyatı veya hizmetin bedeli olarak
ifade edilir.)

= 4 ton buğday X 500YTL= 2.000YTL olur.

Kesilecek gelir vergisi … Brüt Tutar X 4/100
2.000 X 4/100 = 20 YTL

Ödenecek net tutar (Brüt Tutar- Gelir Vergisi) 2.000 - 20=1.920 YTL olur.

 Müstahsil makbuzunun net tutarını rakam ve yazı ile yazdınız mı?
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Müstahsil makbuzunun şeklini gözden geçiriniz. Belge tamam ise satıcıya
ve malı teslim alana imzalatınız mı?

Belgemizin son hali aşağıdaki gibidir.

Şekil 2.2: Düzenlenmiş müstahsil makbuzu

Belgeye son olarak çiftçinin bilgileri eklendikten sonra her iki tarafa imzalatılır. Aslı
çiftçiye verilerek ödeme yapılır. Şirkette kalan kopya ise muhasebeci tarafından defterlere
işlenir.

2.7. Bilgisayarda Müstahsil Makbuzu Düzenleme

Yukarıdaki uygulama bilgisayarda yapıldığında; işlem basamaklarında yer alan
bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Bilgisayarda izlenmesi gereken adımlar her programa
göre değişecektir. Genellikle fatura işlemlerinden girilir. Yazdırma komutu ile alınan belge
satıcıya imzalatılır, aslı satıcıda kopyası alıcıda kalır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

Müstahsil makbuzunu temin ediniz.
Müstahsil makbuzu koçanının hangisini

kullanacağınızı yetkililerden sorunuz

Müstahsil makbuzunun şeklini görünüz.

Belgenin kullanılan sayfasından sonra
gelen ilk boş sayfa ile kopyası arasına
karbon kağıdını yerleştirip seri ve sıra
numarasını bir önceki sayfaya bakarak
doldurmanız gerekir.

Müstahsil makbuzuna alıcı bilgilerini
yazınız.

Alıcının kimlik bilgisi ve adresini
doğrulatarak belgenin üst kısmına
yazmalısınız (Genellikle matbaa
tarafından basılmış hazırdır.).

Düzenlenme tarihi ve numarasını yazınız.
 İşlemin tarihini taraflara sorunuz.

Belgenin sıra ve seri numaralarını kontrol
ediniz.

Müstahsil makbuzuna satılan mal
bilgilerini yazınız.

Satılan mal veya hizmetin birim fiyatını
cinsini ve tutarını dikkatli hesaplayınız.

Gelir vergisi stopajını hesaplayınız.

Satılan malın zirai mi, hayvansal ürün mü,
olduğunu; çiftçinin borsaya kayıtlı olup
olmadığını belirleyiniz. İşlemlerde hesap
makinesi kullanınız.

Müstahsil makbuzunu imzalayınız ve
imzalatınız.

Müstahsil makbuzunu malı satana ve malı
şirkete teslim alana imzalatmalısınız.
Belgenin aslını satıcıya veriniz. Bir
sonraki sayfanın arasına karbon
kağıdınızı yerleştiriniz.

Müstahsil makbuzuna ait bilgileri
bilgisayara giriniz.

Taraf bilgilerini, satış cinsini, tutarını,
kesilecek vergi oranını ayrı bir kağıda
yazınız.

 İşlem aşamalarını takip ederek işlemi
onaylatınız

Bilgisayarınızda kullandığınız programın
özelliğine göre yukarıda, elde yazdığınız
verileri bilgisayara giriniz. Bilgilerinizin
doğru olduğundan eminseniz onaylatınız.
Belgenin aslını satıcıya veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- PERFORMANS TESTİ

Örnekte verilen bilgileri kullanarak ilgili müstahsil makbuzunu düzenleyiniz.
Örnek 2
Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 10 Eylül 2007 günü borsaya

kayıtlı olan Temel Güçlü’den 3 ton fındığı tonu 15.000 YTL’den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu
5.000YTL’den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü’ye aynı gün ürün
bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek net 14.700YTL ödüyor. İşletmenin
düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız.

ÇİFTÇİ ALICI FİRMA
Temel Güçlü Karadeniz Tarım Ürünleri Paz.Ltd.Şti
Mutlu köyü Tlf:890 53 21 Atatürk Bulv. Sağlık Sk. Nu: 8/4
Eynesil/GİRESUN Merkez /GİRESUN Tlf:180 34 65
Eynesil Vergi Dairesi Giresun Vergi Dairesi
Vergi numarası:1100502290 Vergi numarası:3000726488

Kesilecek gelir vergisi % 2

Şekil 2.3: Boş uygulama belgesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri uygulama sorunuzu çözerken işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

 Düzenleyeceğiniz belgenin müstahsil makbuzu olduğuna emin
misiniz?

 Belge doldurulurken asıl sayfa ve kopya sayfa arasına karbon kağıdı
yerleştirdiniz mi?

 Müstahsil makbuzunun üst bölümüne alıcının (Firmanın) adres ve
kimlik bilgilerini yazdınız mı?

 Satılan malın cinsini, fiyatını, miktarını ve tutarını yazdınız mı?

 Satıcıdan kesilecek gelir vergisinin hangi orandan ve ne kadar
kesileceğini yazdınız mı? Cevabınız hayır ise bakınız:

 Müstahsil makbuzunda hayvansal ürünlerde % 4, çiftçi borsaya
kayıtlı ise % 2, Zirai ürünlerde %2, çiftçi borsaya kayıtlı ise % 1
oranında gelir vergisi kesilir.

 Satıcının kimlik ve adres bilgilerini yazdınız mı?

 İşlemin tarihini, belgenin sıra ve seri numaralarını yazdınız mı?

 Müstahsil makbuzunu satıcıya imzalatarak aslını kendisine verdiniz
mi?

 Müstahsil makbuzunu bilgisayarda düzenlemeniz gerekiyor ise ilgili
programa göre yukarıdaki bilgileri bilgisayara yazdınız mı?

 Bilgisayara yazdığınız bilgileri kaydettiniz mi?

 Bilgisayarda yazdırdığınız belgenin aslını satıcıya vererek kopyasını
dosyaya koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki adımlara göre belgenizi kontrol ediniz. Verdiğiniz cevapların tamamı evet
ise bir sonraki test sorularına devam ediniz.
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B- OBJEKTİF TESTLER
TEST 2

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Müstahsil makbuzuna ait kurallar hangi kanuna göre düzenlenmiştir?
A) Türk Ticaret Kanunu B) Vergi Usul Kanunu
C) Gelir Vergisi Kanunu D) Kurumlar Vergisi Kanunu

2. Müstahsil makbuzunu yanlış yazan bir görevli nasıl hareket etmelidir?
A) Yanlış belgeyi iptal etmelidir. B) Belgeyi karalamalıdır.
C) Belgeyi öylece bırakmalıdır. D) Yanlış belgeyi yırtıp atmalıdır.

3. Müstahsil makbuzundaki gelir vergisi kimden kesilmektedir?
A) Vergi kesilmez. B) Alıcıdan kesilir.
C) Satıcıdan kesilir. D) Vergi dairesinden kesilir.

4. Müstahsil makbuzundan kesilen vergilerin ödenmesinden kim sorumludur?
A) Alıcı B) Aracı C) Müşteri D) Satıcı

5. Müstahsil makbuzunda kesilen vergi hangi beyanname ile ödenir?
A) Muhtasar Beyanname B) KDV Beyannamesi
C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi

6. Müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır?
A) İki B) Üç C) Dört D) Beş

7. Müstahsil makbuzunda kesilen vergi ne zaman vergi dairesine yatırılır?
A) İki ay sonra yatırılır. B) Üç ay sonra yatırılır.
C) iki hafta sonra yatırılır. D) Bir sonraki ayın 26. gününe kadar yatırılır.

8. Müstahsil makbuzunu kimler imzalar?
A) Alıcı-Aracı B) Komisyoncu-Alıcı
C) Alıcı-Satıcı D) Komisyoncu-Satıcı

9. Müstahsil makbuzuna neden seri numarası verilmektedir?
A) Sayfaları izlemek için verilmektedir.
B) Sayfaları takip etmek için verilmektedir.
C) Sayfaların kontrolü için verilmektedir.
D) Sayfa atlanmaması için verilmektedir.

10. Müstahsil makbuzunda Maliye Bakanlığı’nın logosu yok ise bu ne anlama gelir?
A) Hata olmuştur. B) Belge geçersizdir.
C) Olmasa da olur. D) Belge geçerlidir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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DOĞRU YANLIŞ TEST 2

Aşağıda verilen ifadeler hangi cevaba uygun ise karşısını işaretleyiniz.
Doğru Yanlış

1. Müstahsil makbuzunun kopyası, malı alana verilir. ( ) ( )
2. Müstahsil makbuzunu defter tutmak zorunda olanlar düzenlemez. ( ) ( )
3. Belge iki kopya düzenlenir. ( ) ( )
4. Müstahsil makbuzunu alıcı imzalar. ( ) ( )
5. Mal bedeli miktar ile birim fiyat çarpılarak bulunur. ( ) ( )
6. Defter tutmayan çiftçiler satışlarını belgelemek için düzenler. ( ) ( )
7. Müstahsil makbuzunda gelir vergisi stopajı yapılmaz. ( ) ( )
8. Müstahsil makbuzunda çiftçi borsaya üye ise hayvansal ürün sattığında
kendisinden % 2 vergi kesilir. ( ) ( )
9. Müstahsil makbuzunda çiftçi borsaya üye ise zirai ürün sattığında
kendisinden % 4 vergi kesilir. ( ) ( )
10. Müstahsil makbuzu defter tutan şirketler tarafından düzenlenir. ( ) ( )

DEĞERLENDİRME

Belgenizdeki uygulamaları cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Müstahsil makbuzunuz
tamamlanmamış ise daha önceki örnekleri inceleyerek deneyiniz. Makbuzu tamamladıktan
sonra bir sonraki öğrenme faaliyetine devam edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu öğrenme faaliyeti ile fatura yerine geçen belgelerden yolcu listesini Vergi Usul
Kanunu’na göre tanıyarak düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye giderek yolcu listesinin neden
düzenlendiğini araştırınız.

 Yolcu listesinin düzenlemek zorunda olan kişileri vergi usul kanunundan
araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 Konaklama işletmelerini ziyaret ederek hangi belgeleri düzenlediklerini
araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ

Günlük müşteri listesi de fatura yerine geçen belgelerdendir. Otel gibi konaklama
hizmeti satan firmalar tarafından kullanılır. Adından da anlaşılabileceği gibi her gün için ayrı
düzenlenir. İşletmenin lobi veya resepsiyon bölümlerinde görevli tarafından düzenlenir.

3.1. Günlük Müşteri Listesinin Tanımı

Defter tutan konaklama işletmecileri günlük, hangi müşterilerin hangi oda, bölüm ve
yatakta kaldıklarını takip etmek amacı ile bir liste tutar. Bu listeye günlük müşteri listesi
denir.

3.2. Günlük Müşteri Listesinin Tarafları

Günlük müşteri listesinde konaklama hizmetini alan ve hizmeti satan (Sunan) taraf
olmak üzere iki taraf vardır. Buna göre taraflar aşağıdaki gibidir:

SATICI (Konaklama işletmesi) ALICI (Konaklayacak kişi)

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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- Hizmet bedelini alır. - Hizmet bedelini borçlanır.
- Belgenin kopyası resepsiyonda kalır. - Satış bedelini öder.
- Müşteri listesine göre faturayı keser.

Vergi Usul Kanunu’na göre, konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin
günlük takip edilmesi ve müşterinin faturasında bir yanlışlığın meydana gelmemesi için
düzenlenir. Ayrıca mali polis tarafından yapılan kontrollerde günlük müşteri listesi istenir.

3.3. Günlük Müşteri Listesinin Şekli

Günlük müşteri listesinin şekil şartları Vergi Usul Kanunu Madde 240’ta
belirlenmiştir. Diğer öğrenme faaliyetlerinde olduğu gibi belgenin bölümleri
gruplandırılabilir.

3.3.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümü

 Konaklama firmasının unvanı,adı,soyadı, adresi ,bağlı olduğu vergi dairesi ve
numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)

 Belgenin seri ve sıra numarası

 İşlemin tarihi, Maliye Bakanlığı’nın logosu

3.3.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümü

 Müşterilerin isimleri, kaldıkları odalar, oda ücretleri ve istenirse imzaları yer
alır.
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3.3.3. Uygulamada Kullanılan Şekli

Şekil 3.1: Günlük müşteri listesi örneği

Konaklama
işletmesi
bilgileri yer
alır

O günün
tarihi
yazılır.

Müşteriler, ödeyecekleri
günlük ücret, oda ve
isimleri yazılır.
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3.4. Günlük Müşteri Listesinin Düzeni

3.4.1. Günlük Müşteri Listesinin Temini

Gider pusulasında açıklamış olduğumuz gibi ya noter ya da Maliye Bakanlığı’nın
anlaşmalı matbaalarından ihtiyaca göre temin edilebilir.

3.4.2. Belgenin Temin Zamanı

Vergi usul kanunu tasdik zamanını iki şekilde belirlemiştir.

 Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce

 Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler ise belgeleri bitmeden önce

3.4.3. Düzenleme Kuralları

Fatura ve yerine geçen belgelerde uyduğumuz kurallar aynı şekilde günlük müşteri
listesinde de geçerlidir.

3.5. Günlük Müşteri Listesinin Elde Düzenlenmesi

Aşağıda verilen örnek olaya uygun olarak alıcının düzenlemesi gereken müstahsil
makbuzunu işlem basamaklarını takip ederek düzenleyiniz.

 Örnek:

15 Eylül 2006 günü XXX Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketi’ne konaklamak üzere
başvuran müşteriler ve kalacakları odalalar şöyle belirlenmiştir.

Gerçek uygulamada müşteriler liste halinde verilmez o gün yapılan başvurular anahtar
verildikçe resepsiyon görevlisi tarafından bu listeye eklenir.

SATICI ŞİRKET

XXX Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketi
Çandarlı Tatil Köyü Nu: 75 Çandarlı/İZMİR
Çandarlı Vergi Dairesi, Vergi Nu: 9900671163 Tel: 560 12 33

ALICILAR

Müşterinin Adı, Soyadı Yatak Sayısı Oda Numarası Günlük Ücreti YTL
Ali Kemal Tek yatak 15 30
Beyhan Söke Tek yatak 11 30
Umut Pak Tek yatak 7 35
Aykut-Ayfer Can Çift yatak 6 40
Semra Bulut Tek yatak 3 30
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 Aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevapları sırası ile belgenin ilgili bölümlerine
yazınız.
 Alıcılar ve satıcı kimdir?
 Kalınacak oda numaraları ve ücretlerini belirlediniz mi?
 Günlük müşteri listesinin tarihi, sıra ve seri numarasını belirlediniz mi?
 Günlük müşteri listesini görevliye imzalattınız mı?

Şirketin düzenlemesi gereken A seri ve 8 sıra numaralı günlük müşteri listesini
aşağıdaki gibi düzenlenir.

Şekil 3.2: Günlük müşteri listesi örneği

3.6. Bilgisayarda Düzenlenmesi

Büyük konaklama işletmeleri günlük müşteri listesini bilgisayar ile takip ederler.
Kullanılan işlem basamaklarında yer alan bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Bilgisayarda
izlenmesi gereken adımlar her programa göre değişecektir. Liste işlemlerinden giriş yapılır.
Listenin tamamı gerekli görülmedikçe alınmaz. Bilgiler bilgisayardan takip edilir.
Bilgisayarda kullanılan kâğıtlar yine sıra ve seri numarası ile bastırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

 Günlük müşteri listesini temin etmek ve
şeklini görmek.

 Günlük müşteri listesinin koçanının
hangisini kullanacağınızı yetkililerden
sorunuz.

 Satıcının adı, soyadı ve adresini yazmak.

 Belgenin kullanılan sayfasından sonra
gelen ilk boş sayfa ile kopyası arasına
karbon kağıdı yerleştirip seri ve sıra
numarasını bir önceki sayfaya bakarak
doldurmanız gerekir.

 Müşterinin adı, soyadı ve oda numarasını
yazmak.

 Alıcının kimlik bilgisini yazarken karşı
tarafa tekrar sorarak yazınız.

 Oda ücretini yazmak.
 Oda ücretini müşteriye doğrulatarak

yazınız.

 Düzenleme tarihini yazmak.

 Listenin tarihi işlem yapılan gündür. Sıra
ve seri numarasını bir önceki sayfaya
bakarak yazınız.

 Belgenizi yerine kaldırarak her isteyene
değil yetkililere ibraz ediniz.

 Bilgisayarda isim yazmanız halinde
kayıtlar bilgisayarda izlenecektir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- PERFORMANS TESTİ

Aşağıdaki işlemleri sırası ile yerine getirip getirmediğinizi işaretleyiniz.
Örnek 3:
3 Mayıs 2006 günü ABC Otelcilik ŞTİ’ ye başvuran müşteriler ve bilgileri şöyledir.

SATICI ŞİRKET
Güven Otelcilik Limitet Şirketi
Marmaris Tatil Köyü Nu: 5 Marmaris/MUĞLA
Marmaris Vergi Dairesi, Vergi Nu: 2108906355 Tel: 311 90 41

ALICILAR
Müşterinin Adı, Soyadı Yatak Sayısı Oda Numarası Günlük Ücreti YTL
Levent Karaca Çift yatak 9 100
Aysun Karaca “ “ -
Binnur Aypek Tek yatak 1 45
Hasan Can Tek yatak 5 35
Aslan Doğan Tek yatak 20 50

Şekil 3.2: Boş uygulama belgesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri uygulama sorunuzu çözerken işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Düzenleyeceğiniz belgenin günlük müşteri listesi olduğuna emin
misiniz?

 Belge doldurulurken asıl sayfa ve kopya sayfa arasına karbon kağıdı
yerleştirdiniz mi?

 Günlük müşteri listesinin üst bölümünde satıcının (firmanın) adres ve
kimlik bilgilerini yazdınız mı?

 İşlemin tarihini, belgenin sıra ve seri numaralarını yazdınız mı?

 Günlük müşteri listesini bilgisayarda düzenlemeniz gerekiyor ise
ilgili programa göre yukarıdaki bilgileri bilgisayara yazdınız mı?

 Bilgisayara yazdığınız bilgileri kayıt ettiniz mi?

 Belgenizde müşteri bilgileri gizli kalmalıdır. Belgenizin yetkisiz
kişilerin göremeyeceği bir yere kaldırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki adımlara göre belgenizi kontrol ediniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise bir
sonraki teste devam edebilirsiniz.



34

B- OBJEKTİF TESTLER
TEST 3

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Günlük müşteri listesini kim düzenlemektedir?
A) Müşteri C) Oteldeki resepsiyon görevlisi
B) Satıcı D) Taşıyıcı

2. Günlük müşteri listesini hatalı yazan bir görevli nasıl hareket etmelidir?
A) Yanlış belgeyi yırtıp atmalıdır. B) Belgeyi karalamalıdır.
C) Belgeyi öylece bırakmalıdır. D) Yanlış belgeyi iptal etmelidir.

3. Günlük müşteri listesi neden düzenlenir.
A) Başvuruyu belgelemek için B) Alıcı için
C) Satış için D) Usul gereği

4. Günlük müşteri listesi hangi işletmelerde düzenlenir?
A) Şirketlerde B) Holdinglerde
C) Marketlerde D) Otel İşletmelerinde

5. Günlük müşteri listesinde hangi vergi kesilir?
A) Vergi kesilmez. B) KDV kesilir.
C) Gelir vergisi kesilir. D) Kurumlar vergisi kesilir.

DOĞRU YANLIŞ TESTİ 3
Aşağıda verilen ifadeler hangi cevaba uygun ise karşısını işaretleyiniz.

Doğru Yanlış
1. Günlük müşteri listesini oteller kullanmaz. ( ) ( )
2. Günlük müşteri listesinde vergi yoktur. ( ) ( )
3. Günlük müşteri listesi müşteriye kesilecek faturanın dayanağıdır. ( ) ( )
4. Günlük müşteri listesinin sıra numarası yoktur. ( ) ( )
5. Liste resepsiyonda hazırlanır. ( ) ( )
6. Müşteri listesi sıra numaralı değildir. ( ) ( )
7. Müşteri listesi iki günlük hazırlanır. ( ) ( )
8. Müşteri listesi iki kopya hazırlanır. ( ) ( )

DEĞERLENDİRME

Günlük müşteri listesi öğrenme bölümümüz sona ermiştir. Cevaplarınızı cevap
anahtarından kontrol ediniz. Verdiğiniz cevaplar doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine
devam edebilirsiniz.



35

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu öğrenme faaliyeti ile fatura yerine geçen belgelerden yolcu listesini Vergi Usul
Kanunu’na göre düzenleyebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı şirketlerine giderek
yolcu listesi örnekleri temin ediniz.

 Yolcu listesini kimlerin düzenlemek zorunda olduğunu Vergi Usul
Kanunu’ndan araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 Yolcu listesinde kullanılan vergi oranlarını internet aracılığı ile temin ederek
gerekli hesaplamaları sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

4. YOLCU LİSTESİ

Fatura yerine geçen bir diğer belgemizde yolcu listesidir. Taşımacılık yapan firmaların
araçlarında bulundurmaları gereken bir belgedir.

4.1. Yolcu Listesinin Tanımı

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları her sefer için yolcu
isimleri ve ödedikleri ücretleri gösteren listeyi düzenlemek zorundadır. Bu belgeye yolcu
listesi denir.

4.2. Yolcu Listesinin Tarafları

Yolcu listesinde de taşıma hizmetini alan ve bu hizmeti satan kişi olmak üzere iki taraf
vardır. Taşımacılık işletmeleri müşteriye bilet satma yetkisini acentelere verebilir. Bu
durumda belgede üç taraf yer alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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SATICI ACENTA ALICI
-Yolcu taşır. -Şirket adına bilet satar. -Araçta taşınır.
-Taşıma ücreti alır. -Satıcıdan komisyon alır. -Taşıma ücreti öder.
-Bilet satar. -Bileti satıcı adına satar. -Bilet alır.
-Ticari belge verir. -Ticari belge verir. -Ticari belge vermez.
-Yolcu listesini imzalar. -Yolcu listesini imzalar.

Vergi Usul Kanunu’na göre şehirler arası taşımacılık (Devlet Demir Yolları Hariç)
yapanların araçlarında taşınan kişi sayısının takip edilmesi için düzenlenir. Ayrıca trafik
polisleri tarafında yapılan kontrollerde istenir.

4.3. Yolcu Listesinin Şekli

Yolcu listesinin belirlenmiş şekli yoktur. Ancak vergi usul kanununda bulunması
gereken şekil şartları yer almaktadır. Şekil şartlarını gruplandırırsak:

4.3.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümünde

 Taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi,bağlı olduğu vergi dairesi ve
numarası,

 Belgenin seri ve sıra numarası,

 Sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve
maliye bakanlığının logosu yer alır.

4.3.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümünde

 Yolcuların koltukları ve ücretleri,

 Yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır.
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Uygulamada Kullanılan Şekli

Şekil 4.1: Boş yolcu listesi

4.5. Yolcu Listesinin Düzeni

4.5.1. Yolcu Listesinin Temini

Yolcu listesi öğrendiğimiz gibi:
 Noter yolu ile,
 Maliye bakanlığının anlaşmalı matbaalarından temin edilir.

Satıcıya ait
adres ve
mükellef
bilgileri
yazılır.

Sefer
sayısı,
tarihi, plaka
, işlem
tarihi,
belgenin
seri ve sıra
numarası

Koltuklar,
ücretleri,
toplam tutar,
KDV ve
düzenleyenin
imzası alt
bölüme
yazılır.

Sıra ve seri
numarasını
takip ediniz.
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4.5.2. Belgenin Temin Zamanı

Vergi Usul Kanunu tasdik zamanını iki şekilde belirlemiştir.

 Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce

 Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler ise belgeleri bitmeden önce

4.5.3. Düzenleme Kuralları

Ticari belgeler ve defterlerin yazım kuralları diğerlerinde olduğu gibi günlük müşteri
listesinde de uygulanır. Hatırlamanız açısından ilk öğrenme faaliyetimizi gözden
geçirebilirsiniz.

4.6. Günlük Müşteri Listesinde KDV Hesaplamaları

Yolcu ücretlerinden Katma değer vergisi yasasına göre % 18 KDV alınır. Katma değer
vergisi fiyatın içindeyse “KDV fiyata dahil”, fiyatın içinde değilse “KDV Hariç” şeklinde
ifade edilir.

Yolculardan alınan ücretleri belgeye yazmadan önce ilgili KDV hesaplamalarını
yapalım.

4.6.1. KDV Fiyata Dahilse

 Örnek: Otobüs firması bir seferinde toplam 40 adet bileti KDV DAHİL 30
YTL’den satmıştır. Yolcu listesindeki KDV miktarını tespit edelim:

 Toplam hasılat 40 yolcu X 30 YTL = 1.200 YTL olur.

 Toplam içindeki KDV tutarı = Toplam bilet hasılatı X KDV Oranı =
KDV Tutarı 100+KDV Oranı

 Toplam içindeki KDV tutarı = 1.200 YTL X 18 = 183 YTL KDV
100+18

 Satış Bedeli = Toplam Bilet Hasılatı – KDV Tutarı
1.200 YTL – 183 YTL = 1.017 YTL

Yolcu listesinin hasılat bölümüne 1.017, KDV bölümüne 183 YTL, genel toplam
bölümüne ise 1.200 YTL yazılacaktır.

Müşterilerden alınan hasılattan çıkarılan 183 YTL’.lık KDV vergi dairesine bir
sonraki ayın 25. Günü akşamına kadar KDV beyannamesi ile şirket tarafından yatırılacaktır.



39

4.6.2. KDV Fiyattan Hariçse

Piyasada yer verilmemesine rağmen bazı işletmeler tarafından biletlerin satış fiyatı
ifade edildikten sonra fiyat üzerine % 18 KDV eklenebilir. Bu şekilde müşteri kendisine
söylenen fiyatın üzerine KDV’nin ücret ödenirken ilave edileceğini bilir. Bu uygulamada ise
“ KDV Hariç” ifadesi kullanılır.

 Örnek: Bir otobüs firması % 18 KDV hariç 60 YTL’ye 10 bilet satmıştır.
Firmanın yolcu taşıma listesinin alt bölümde yapmamız gereken hesaplamalar
şöyledir;

Her yolcudan 60 YTL taşıma ücreti ve 10,8 YTL KDV olmak üzere toplam kişi başı
70,8 YTL tahsil edilmiştir.

 Toplam hasılat 10 yolcu X 60 YTL = 600 YTL olur.

 KDV tutarı = Toplam bilet hasılatı X KDV Oranı = KDV Tutarı 100

 KDV tutarı = 600 YTL X 18 = 108 YTL KDV 100

 Yolcu Listesi Genel Toplamı = Toplam Bilet Hasılatı +KDV Tutarı
600 YTL – 108 YTL = 708 YTL

Yolcu listesinin hasılat bölümüne 600, KDV bölümüne 108 YTL, genel toplam
bölümüne ise 708 YTL yazılacaktır.

Müşterilerden alınan hasılat üzerinden alınan 108 YTL’lik KDV vergi dairesine bir
sonraki ayın 25. Günü akşamına kadar KDV beyannamesi ile şirket tarafından yatırılacaktır.

4.7. Yolcu Listesinin Elde Düzenlenmesi

Aşağıda verilen örnek olaya uygun olarak taşıma firmasının düzenlemesi gereken
yolcu listesini işlem basamaklarını takip ederek düzenleyiniz.

Örnek:
8 Mart 2006 günü XYZ Ulaşım Limitet Şirketi saat 100.00’da Ankara’dan İstanbul’a

Erim Doğu yönetiminde 06 ML 409 plakalı otobüs ile bir sefer düzenlemiştir. Yolculara ve
işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

KDV fiyata dahildir.

SATICI ŞİRKET OTOBÜS KOLTUKLARI VE ÜCRETİ
XYZ Seyahat A.Ş. 1- 40 YTL 6- 40 YTL 11-40 YTL
Atatürk Bulv. 57/4 2-40 YTL 7-40 YTL 12-40 YTL
Ulus/ANKARA 3-40 YTL 8-40 YTL 13-40 YTL
Ulus V.D. Nu: 8420069977 4-40 YTL 9-40 YTL 14-40 YTL

5-40 YTL 10-40 YTL 15-40 YTL
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Otobüs 20 kişilik olup 5 yer boş kalmıştır. Düzenleyeceğimiz yolcu listesi C seri ve 19
sıra numaralıdır. Acente olmadığı için komisyonu yoktur. Tutar üzerinden % 18 KDV
hesaplanacaktır. Belgeyi şirket görevlisi Ahmet Çınar düzenlemiştir. Şirket peronu 23’tür.

 Aşağıdaki sorulara verdiğimiz cevapları sırası ile belgenin ilgili
bölümlerine yazalım.
 Satıcı kimdir?
 Alıcıların koltuk numaraları ve ücretlerini belirlediniz mi?
 Belgenin tarih, seri, sıra ve peron numarasını kontrol ettiniz mi?
 Sefer otobüs plakamız, hareket saati ve gidiş yeri neresidir?
 Belgedeki tutarı ve KDV’yi hesapladınız mı?

Belgedeki toplam tutar 40YTLX 15 kişi =600 YTL olarak belirlenir.
Toplam tutar üzerinden %18 KDV hesaplanır.
KDV=600X18/100 =108 YTL
Yolcu listesindeki toplam tutar 600 YTL olmalıdır.

Şekil 4.2: Düzenlenmiş yolcu listesi
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4.8. Bilgisayarda Yolcu Listesi Düzenleme

Büyük seyahat işletmeleri yolcu listesini bilgisayar ile takip eder. İşlem
basamaklarında yer alan bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Kullanılan kağıtlar seri ve sıra
numaralı olarak vergi dairesi aracılığı ile temin edilir. Bilgisayarda izlenmesi gereken
adımlar her programa göre değişecektir. Liste işlemlerinden giriş yapılır. Listenin tamamı
gerekli görülmedikçe alınmaz. Bilgiler bilgisayardan takip edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER
 Yolcu listesini temin etmek ve şeklini

görmek.
 Yolcu listesinin hangi koçanı

kullanacağınızı ve şeklini belirleyiniz.
 Yolcu listesini düzenleyenin adı ve

soyadını yazmak.
 Belgeyi düzenleyen görevli kim ise ismini

yazarak imzayı şirket adına atabilir.

 Taşıtı işletenin adı, soyadı, adresi, vergi
numarasını ve vergi dairesini yazmak.

 Firmanın adres ve vergi bilgilerini
ayrıntılı olarak yazmalısınız (Genellikle
matbaa tarafından basılmış hazırdır.).

 Satış tutarı ile ilgili hesaplamaları
yazmak.

 Her koltuktaki yazılı rakamı, toplam tutarı
dikkatli hesaplayarak yazınız. Acenteye
verilen ve şoföre verilecek tutarları da
öğrenerek varsa toplam sonuna ekleyiniz.

 Yolcu listesini imzalatmak.  Listeye yetkili olan kişi imzalamalıdır.

 Yolcu listesi bilgilerini bilgisayara
girmek.

 Koltuk bilgilerini, tutarını, hesaplanacak
KDV oranını ve tutarını ayrı bir kağıda
belirleyiniz.

 İşlem aşamalarını takip ederek işlemi
onaylamak.

 Bilgisayarınızda kullandığınız programın
özelliğine göre yukarıda elde yazdığınız
verileri bilgisayara giriniz. Bilgilerinizin
doğru olduğundan emin iseniz belgeyi
onaylatınız. Belgenin aslını satıcıya
veriniz. Elinizde kalan kopya koçanı
dosyanıza kaldırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- PERFORMANS TESTİ
Aşağıdaki işlemleri sırası ile yerine getirip getirmediğinizi işaretleyiniz.
Örnek 4
12 Temmuz 2006 günü AAA Seyahat Anonim Şirketi saat 14.00’da İzmir’den

İstanbul’a Mehmet Yaman yönetiminde 32 GP 651 plakalı otobüs ile bir sefer
düzenlemiştir. Yolculara ve işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir;

KDV DAHİLDİR
SATICI ŞİRKET OTOBÜS KOLTUKLARI VE ÜCRETİ
AAA Seyahat A.Ş. 1-60 YTL 8-60 YTL 15-60 YTL
Kemer Cad. Nu . 4 2-60 YTL 9-60 YTL 16-60 YTL
Konak/İZMİR 3-60 YTL 10-60 YTL 17-60 YTL
Konak V.D. Nu: 4005614599 4-60 YTL 11-60 YTL 18-60 YTL
Tel: 232 12 90 5 60 YTL 12-60 YTL 19-60 YTL

6-60 YTL 13-60 YTL 20-60 YTL
7-60 YTL 14-60 YTL 21-60 YTL

Otobüs 25 kişilik olup 4 yer boş kalmıştır. Yolcu listesi A seri ve 7 sıra numaralıdır.
Acente olmadığı için komisyonu yoktur. Tutar üzerinden % 18 KDV hesaplanacaktır.
Belgeyi şirket görevlisi Ahmet Çınar düzenlemiştir. Yolcu peronu 33’tür.

Aşağıda verilen boş yolcu listesini verilen bilgilere uygun olarak düzenleyiniz.

Şekil 4.3: Uygulama belgesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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DEĞERLENDİRME

Belgenizi cevap anahtarı ile karşılaştırarak farklılıkları gözden geçiriniz. Cevaplarınız
evet ise bir sonraki testlere devam ediniz.

B- OBJEKTİF TESTLER
TEST 4

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Yolcu listesini kim düzenlemektedir?
A) Müşteri B) Sekreter
C) Yolcu taşıyan şirket D) Yolcu taşıyan firma

2. Yolcu listesini hatalı yazan bir görevli nasıl hareket etmelidir?
A) Yanlış belgeyi yırtıp atmalıdır. B) Belgeyi karalamalıdır.
C) Belgeyi öylece bırakmalıdır. D) Yanlış belgeyi iptal etmelidir.

3. Yolcu listesi neden düzenlenir?
A) Müşteriler için düzenlenir. B) Alıcı için düzenlenir.
C) Satışın toplamını belgelemek için düzenlenir. D) Usul gereği düzenlenir.

4. Yolcu listesini acente hazırladığında, kaç kopya düzenlemelidir?
A) İki B) Dört C) Üç D) Altı

5. Yolcu listesinde en fazla kaç taraf vardır?
A) Dört B) Üç C) İki D) Acente
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DOĞRU YANLIŞ TESTİ 4

Aşağıda verilen ifadeler hangi cevaba uygun ise karşısını işaretleyiniz.

Doğru Yanlış
1. Yolcu listesini TCDD düzenlemek zorundadır. ( ) ( )
2. Yolcu listesinde vergi vardır. ( ) ( )
3. Yolcu listesinde toplam tutardan KDV hesaplanır. ( ) ( )
4. Yolcu listesi ile fiş toplamları birbirine eşit değildir. ( ) ( )
5. Yolcu listesinin sıra ve seri numarası vardır. ( ) ( )
6. Yolcu listesi hareket edilmeden önce hazırlanmalıdır. ( ) ( )
7. Yolcu listesini müşteri imzalar. ( ) ( )
8. Yolcu listesi üç kopya düzenlenir. ( ) ( )
9. Yolcu listesini acenteler de düzenleyebilir. ( ) ( )

DEĞERLENDİRME

Yolcu listesi öğrenme bölümümüz sona ermiştir. Cevaplarınızı cevap anahtarından
kontrol ediniz. Yanlışlarınızı gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğru ise uygulamaya
başlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Ev hanımı konfeksiyon işletmesine 700 Liralık mal satıyor. Konfeksiyon işletmesi
hangi belgeyi düzenlemek zorundadır?
A) Müstahsil makbuzu B) Müşteri listesi
C) Gider pusulası D) Yolcu listesi

2. Borsaya kayıtlı çiftçi İhsan Bulut bir şirkete 3.000 YTL’.lik buğday satıyor. Kendisine
ödenecek bedel ne kadardır?
A) 3.000 YTL B) 2.940 YTL
C) 2.900 YTL D) 2.500 YTL

3. Aşağıdakilerden hangisi fatura ve yerine geçen belgeleri düzenleyen kanundur?
A) Gelir Vergisi K. B) Kurumlar Vergisi K.
C) KDV Kanunu D) Vergi Usul K.

4. Aşağıdakilerden hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir?
A) Müstahsil makbuzu B) Günlük müşteri listesi
C) Gider pusulası D) Yolcu listesi

5. Aşağıdakilerden hangisi otobüs firmaları tarafından araçta bulundurulması gereken
belgedir?
A) Müstahsil makbuzu B) Günlük Müşteri listesi
C) Gider pusulası D) Yolcu listesi

6. Aşağıdakilerden hangisinin imzası müstahsil makbuzunda bulunur?
A) Müşterinin imzası B) Satıcının imzası
C) İmza bulunmaz D) Malı teslim alan ve satanın imzası

7. Aşağıdakilerden hangisinde, tutar bölümünde KDV hesaplanır?
A) Gider pusulası B) Günlük müşteri listesi
C) Yolcu listesi D) Müstahsil makbuzu

8. Aşağıdakilerden hangisinde belgenin aslı müşteriye verilir?
A) Fatura B) Müstahsil makbuzu
C) Yolcu listesi D) Perakende satış fişi

9. Defter tutan tacirler neden alış veya satışlarını belgelemek zorundadır?
A) Belgelemek için B) Müşteriye delil için
C) İşlemleri defterine yazmak için D) İşlemlerde hata olmaması için

10. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 10

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

Aşağıdaki hesaplamaları yapınız?

 2 Mayıs 2006 günü yolcu taşıma şirketi toplam 900 YTL’lik bilet satmıştır.
Bilet tutarına % 18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak
KDV tutarını hesaplayınız.

 10 Haziran 2006 günü yolcu taşıma şirketi toplam 700 YTL’lik bilet satmıştır.
Bilet tutarına % 18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak
KDV tutarını hesaplayınız.

 25 Temmuz 2006 günü tahıl toptancılığı yapan bir şirket toplam 6.000 YTL’lik
kuru fasulye almıştır. Borsaya kayıtlı olmayan çiftçiye ödenmesi gereken net
ürün bedelini hesaplayınız.

DEĞERLENDİRME

Verdiğiniz cevapları cevap anahtarından kontrol ediniz. Yanlışlarınızla ilgili bölümleri
yeniden kontrol ediniz.
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UYGULAMA TESTİ

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız “Evet”,
uygulamadıysanız “Hayır” kutucuklarını işaretleyiniz.

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri Evet ve Hayır (X) şeklinde işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Gider pusulasını temin ettiniz mi?
 Uygulama sorusunda verilen örnek olaydaki alıcı, satıcı ve diğer bilgileri

yazdınız mı?
 Gider pusulasını imzalattınız mı?
 Gider pusulasını cevap anahtarı ile karşılaştırdınız mı?
 Gider pusulasının bilgisayarda düzenlenebileceğini öğrendiniz mi?
Müstahsil makbuzunu kimler düzenler, öğrendiniz mi?
Müstahsil makbuzunu temin ettiniz mi?
 Uygulama sorusunda verilen örnek olaydaki alıcı, satıcı ve diğer bilgileri

yazdınız mı?
Müstahsil makbuzunu taraflara imzalattınız mı?
Müstahsil makbuzunu cevap anahtarı ile karşılaştırdınız mı?
Müstahsil makbuzunu bilgisayarda düzenlenebileceğini öğrendiniz mi?
 Günlük müşteri listesini kimler düzenler öğrendiniz mi?
 Günülük müşteri listesini temin ettiniz mi?
 Uygulama sorusunda verilen örnek olaydaki alıcı, satıcı ve diğer bilgileri

yazdınız mı?
 Günlük müşteri listesini resepsiyon görevlisine imzalattınız mı?
 Günlük müşteri listesini cevap anahtarı ile karşılaştırdınız mı?
 Günlük müşteri listesini bilgisayarda düzenlenebileceğini öğrendiniz mi?
 Yolcu listesi temin ettiniz mi?
 Uygulama sorusunda verilen örnek olaydaki alıcı, satıcı ve diğer bilgileri

yazdınız mı?
 Yolcu listesini imzalattınız mı?
 Yolcu listesini cevap anahtarı ile karşılaştırdınız mı?
 Yolcu listesini bilgisayarda düzenlenebileceğini öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Hepsi “Evet” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçiniz.
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DEĞERLENDİRME

 Modülü tamamladınız, tebrik ederiz.
 Almış olduğunuz eğitimle, fatura yerine geçen belgeleri öğrenmiş oldunuz.

Edindiğiniz bu bilgi ve tecrübeleri ön muhasebe elemanı yardımcısı olarak
çalışarak pekiştirebilirsiniz.

 Ticari faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
 Ölçme soruları ve performans testinden başarılı olamazsanız bu modülü tekrar

etmeniz sizin için daha yararlı olacaktır
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
ÖRNEK 1

Şekil 1.4:Örnek 1 için düzenlenen belge

DOĞRU YANLIŞ TESTİ TEST 1
1-Y 1-C
2-Y 2-D
3-D 3-A
4-Y 4-D
5-D 5-B
6-D 6-A
7-Y 7-D
8-D 8-D
9-D 9-C

10-D 10-C

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
ÖRNEK 2

Şekil 2.4:Örnek 2 için düzenlenen belge

DOĞRU YANLIŞ TESTİ TEST 2

1-D 1-B
2-Y 2-A
3-D 3-C
4-Y 4-A
5-D 5-A
6-Y 6-A
7-Y 7-D
8-D 8-C
9-D 9-C

10-D 10-B
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
ÖRNEK 3

Şekil 3.4:Örnek 3 için düzenlenen belge

DOĞRU YANLIŞ TESTİ TEST 3
1-Y 1-C
2-D 2-D
3-D 3-A
4-Y 4-D
5-D 5-A
6-Y
7-Y
8-D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
ÖRNEK 4

Şekil 4.4:Örnek 4 için düzenlenen belge

DOĞRU YANLIŞ TESTİ TEST 3
1-Y 1-D
2-D 2-D
3-D 3-C
4-Y 4-B
5-D 5-B
6-D
7-Y
8-D
9-D
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MODÜLÜN TAMAMINA İLİŞKİN TEST CEVAPLARI

1-C 6-A
2-B 7-D
3-D 8-C
4-B 9-B
5-A 10-C

PERFORMANS TESTİNİN CEVAPLARI

1. KDV: 900 YTL X 18 = 137 YTL
100+18

Hizmet Bedeli = 900 YTL – 137 YTL = 763 YTL

2. KDV: 700 YTL X 18 = 106 YTL
100+18

Hizmet Bedeli = 700 YTL – 136 YTL = 594 YTL

3. Gelir Vergisi: 6.000 YTL X 2 = 120 YTL
100

Net Ödenecek = 6.000 YTL – 120 YTL = 5.880 YTL
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KAYNAKÇA

 www.gib.gov.tr.

 CAN, Ayfer, Ders Notları

 ÇAKMAK, Vedat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 ÖZDEĞİRMENCİ, Semra, Ders Notları

KAYNAKÇA

http://www.gi�b.gov.tr/

