
 

1. Alışverişten sonra aşağıdakilerden 

hangisini almalıyız? 

A) Fiş veya fatura 

B) Liste 

C) Poşet 

D) Para üstü 

 

2. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak hangi 

sorumluluklarımızdandır? 

A) İnsanlık görevi 

B) Vatandaşlık görevi 

C) Ahlak kuralı 

D) İbadet görevi 

 

3. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak

önemlidir? 

A) Çünkü fatura ve fiş alırsak ne aldığımızı biliriz.

B) Çünkü fiş veya fatura almamak israftır.

C) Çünkü fiş ve fatura almak tasarruf yapmamızı 

sağlar.   

D) Çünkü fiş ve fatura almak devletimizin vergi 

almasını sağlar. 

4. Alış veriş sonrasında alacağımız

belgenin 

üzerindeki miktar yazar kasa aracılığıyla

geçer. Bu kayıtlar ne işe yarar? 

A) Ödediğimiz vergilerin devlete ulaşmasını sağlar.

B) Vergi indirimi alırız. 

C) Kayıtlar bizim ne aldığımızı belgeler. 

D) Ne kadar para harcadığımızı hesaplamamızı sağlar.

 

5. Devlet hangi kayıtlar üzerinden vergi 

A) Garanti belgesi 

B) Alışveriş listesi 

C) Fiş ve fatura 

D) Kasa bilgileri 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi alışverişten sonra aldığımız 

belgelerden birisi değildir? 

A) Garanti belgesi 

B) Fatura 

C) Ambalaj 

D) Fiş 
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7. Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken 

garanti belgesi alırız? 

A) Telefon 

B) Çanta 

C) Kıyafet 

D) Kitap 

 

8. Kıyafet aldığımızda hangi belge ile değiştirme 

hakkımızı kullanırız? 

A) Garanti belgesi 

B) Kullanma kılavuzu 

C) Fatura veya fiş 

D) Marka belgesi 

 

9. Aşağıdaki ürünlerden hangisini değiştirmek için 

sadece fatura veya fiş kullanmayız?

A) Ayakkabı 

B) Televizyon 

C) Gömlek 

D) Kalem 

 

10. Satın almayı düşündüğümüz

belgesinin olup olmaması

hangi ürünler için düzenlenir?

A) Dayanıklı tüketim malları

B) Taze tüketim ürünleri için düzenlenir.

C) Üretimi yapılan her ürün için düzenlenir.

D) Tüketim tarihi olan ürünler için düzenlenir.

 

11. Hangi belge ait olduğu

bozulması hâlinde tüketicinin

A) Fatura 

B) Alışveriş fişi 

C) Garanti belgesi 

D) Kullanım kılavuzu  

 

12. Aşağıdakilerden hangisi 

A) Ürünün garanti belgesiyle

Hakem Heyetine başvurma

B) Bilinçli tüketicilerin önemli

reklamların etkisinde kalma

C) Ayakkabı, kazak, pantolon,

vb. pahalı ürünleri yetkili

D) Aldığımız ürünlerin etiketlerini

incelemeliyiz ve sağlığa zararlı

yapılmadıklarına bakmalıyız.
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