1.

A şağıdaki

muhasebe işlevl.rinden hangisi
özetlenen bilgilerin ne
geldiğini ve olaylar il. sonuçlar
ara s ındaki ilişkilerin
araşbrılmasını
ifade

raporlar
anlama

A

GENEL MUHASEBE

2010 AS 1100-A

5. Aşağıdakilerden hangisi
göstermektedir?

şeklinde

bilanço eşitliğini

+ Hasılat :: Borçlar + Sermaye
Bcrçlar :: Sermaye of- Giderler
Varlıktar = Sermaye + Borçlar
O) Varl ı kl ar :: Saçlar of- Sermaye of- Giderler
El Varlıklar = Borçla- + Giderler + Hası l at

A)
B)
CL

eder?
Al Rapo rlama
B) S ı nıflandı rma
cı Özetierne
D) Ana~z ve yorum
El Kayıt

6. Bir

Var lı klar

Varlıklar of-

işlet menin kuru l uşuna

ait

değerler aşağıdaki

gibi dk:

20 000 TL

N akil :

2. Mali

niterikteki

i ş lemlere

ait

bilgilerin

30 000 TL

belgelendirilerek toplanması V8 daha sonra
sunulması ve yorumlanmaya hazırlanmas ı

için

şekillerde

belirli

yazılması işlemine

ve

kurallara

TL
78,000 TL
99 ,000 TL

Taşıtlar :

gör.

Borçlar:

ne ad verilir?
Bu bi lgilere göre

Al
Bl

Kaydetme
Özetleme

cı

S ın ıflandı rma

D) Analiz ve yorum
El Rapo rlama

3. lşlatmenin yönetim ofisiorinda kullanılmak
üzere sabn alınan ; kasa , bilgisayar, evrak
dolab ı, hesap makinesi gibi araçlar aşağı daki
hesapların hangisine , nasıl kaydedilir?
A)

Demirbaşla r Hesabının

B) Binalar

Hesabının

256000
206000

cı

1 ~7

000

OL

11 7

000

El

56000

durumunda
konusudur?

borcuna

öz ser mayesi kaç

karlı
peşin
aşağıdakilerden

mal
satması
hangisi söz

A) Yalnız aktif kalemle rde artış
Bl Hem aktif hem de pasif toptamannda artış
C) Aktif kalemlerde azalış, pasif kalemlerde

borcuna

artış

O)
E)

alacağına

8.

Hem aktif hem de pasif toplamlan nda
Aktif ve pasif toplamlan aynı kalır.

Hesapların

işleyişi

ifadelerden hangisi

4. lşlehnenin bir faaliyet dönemi sonucunun,
brüt sabşlardan net kar veya zarara kadar,
dönemin
tüm
gelir
ve
giderlerinin
gruplandırılarak gösterildiği mali tabloya ne
ad verilir?

A

~l

Bl

7. lşlehnenin

C) Demirbaşlar Hesab ını n alacağına
O) Tesis Makine ve Cihazlar Hesab ı nın
borcuna
El Genel
Yönetim
Giderleri
Hesab ı n ın

Al
Bl
C)
O)
El

işletmenin

TL d k ?

Al

Gelirlerdeki

ile ilgili olarak

Giderlerdeki

aşağıdaki

vanlıstır?

artışlar

için

gelir

hesapları

artışlar

için

gder

hesapları

ba"çlandırıhr .

Bl

azalış

ba"çlandı r ıh r .

CL Alacaklardaki

Bilanço
Gelir tablosu
Satışlann maliyeti ta blosu
Fon kaynakla n ve kullanım tablosu
Kar d ağıt ım ta blosu

artışlar

için

aktif hesaplar

ba"çlandırıhr.

Dl Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar
El

2

al acaklandı rılır.
Borçlardaki azalışlar
ba"çlandırıhr .

için

pasif hesapar

Izleyen :&ayfaya geçiniz.
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9. Dönem

Karı

veya

Zararı

Hesabının

13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak

alacak

olması

borç tarafı toplamından fazla
neyi ifade etm ektedir?

A)
A)
B)
C)
D)
E)

Işletmenin
Işletmenin
Işletmenin
işletmenin
işletmenin

a şağıdak i

iladelerden ha ngis i yanlısbr?

tarafı toplamının

borcu olduğunu
özsermayesinin küçüldüğünü

Bir işlet m enin dönem sonu bilançosu
zamanda izleyen dönemin dönem

ayn ı
başı

bilançosudu r.

alacağı olduğunu

Belgelere dayanan günlük işleml e r ilk önce
büyük deftere kaydedilir.
C) I şletmenin
bilançosu kesin mizandan
yararlanılarak düzenlenir.
O) Hesaplann açılışı hem yeni kurulan hem de
işine
devam eden işletmeler için söz
B)

zaran olduğunu
kar elde ettiğini

konusudur,
E)

Envanter kayıtlan genel geçici mizan ile
dönem sonu envanter sonuçlan dikkate
a lı narak yapı lır.

işlemleri

10. Mali

aracılığıyla
sağlayan

konularına

göre hesaplar
kaydetmeye olanak

ayırara k,

muhasebe defteri ne ne ad verilir?

14. Yeni kurulan bir işletmede yapılması gereken
ilk işlem a şağıdakile rden hangisidir?

A) Yevmiye defteri
B ) Envanter defteri
cı Büyük defter
D) işletme hesabı defteri
E) Günlük kasa defteri

ve büyük defterde
açmak
B) Hesap pla nı düzenlemek
C) Bilanço düzenlemek
D) Işe başlama envanteri çıkarmak
E) Genel geçici mzan düzenlemek
A) Yevmiye

h esapları

15. Bir i şletmeye ait baz ı bilgi ler aşağıdaki gibi d i r :

11.

Aralık

ayının

işlemlerinden

önce

sonunda,
ç ıkarılan

envanter

Tic a ri mallar :

17 800 TL

mizana ne ad

Q

verilir?

N a kit :

eank .. k r9dil9ri :

A)

Ara mizan

Sat ı c ı l a ra

B ) Genel geçici mizan
C) Kesin mizan
D) Yardımcı mizan
E) Enva nter mizan ı

xxx
xxx

KASAHS .

BANKALAR HS,
SEPJMYE HS.

Bu yevmiye kaydına göre
hangisi yanlıstı r?
1 ~l etrneye n a kit

gri ....

B on k '"

CL

1 ;ı I ... trTIonjn . _r m • ..,. _; artrn ı~tır.

ıyıevduo t . ndo

4000 TL

I ş l etmenin varlıkları artmıştır.

Sermaye

borç

.o

kaç

bir

işletmenin

TL el i r ?

000

2.2 000

CL

.26000

Dl

30000

El

38000

uygulamaları
için
seçilen
muhasebe politikalarının ı birbirini izleyen
dönemlerde
değ i ştirilmeden
uygulanması
aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından
hangisinin gereğidir?

o l rnu .. tur

E)

-80 00 T L

16. Muha s ebe-

A)
B)
C)
D)
E)

... r1.,~ ollYl u.tur.

Dl

A

xxx

aşağ ı dakiler den

Al
Bl

hesabına

18 000 TL
;

d_lI_rl e r l .. i ... b . . . I ... y .. n

aktiftoplamı

Al
Bl

12_

I;o,;..-...I ... r

Serm .., ), . :

El u

700 TL

.2 500 T L

kaydı yapılmıştı r ,

3

Tutan ı ıı k

I htiyatlılık
Tam açıklama
Dönemsellik
I şletmenin sürekliliği

Izleyen :&ayfaya geçi niz.

A

2010 AS 1100-A
17.

Aşağıdakilerden

hangisi muhasebenin temel

22.

xxx

KASA HS.

kavramları arasında İ..!.,( almaz?
..... , ... ,.,.. . . , ........ , .. AVAN='u-.R' H ='.

Al Verimlilik
B) Önemilik

c) I htiyatıılık
D)
E)

Bu yevmiye kaydında
hangisi ill!!ı. tarafta

Tu tar1llık
Kişilik

aşağıdaki

hesaplardan

kullanı l mı ştır ?

H esab ı
Alıcılar Hesab ı

A) Kasa

Bl

C) Hesaplanan KDV Hesab ı
OL Alınan Sipariş Avansları Hesabı
E) Yurtiçi Satışlar Hesab ı

18. I şlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların
biçimlerinden önce finansal özellikleri ve
işletme

i çi n ifade ettiği gerçeğin göz onünde
esas alan kavram aşağıdakil .... den
hangisidir?

tutu lm asını

A)

Bl

önem lilik kavramı
Ittiyathhk kavr arıı

CL TaT!

23.

Işletme. bankadaki mevduat hesabı nda n para
çekmiştir.

açıklama kavrarıı

Buna göre yapılacak
hangisidir?

D) ÖzCnöncelig kavramı
El T ıJ:ar lılık kavramı

kayıt aşağıdaki lerden

A)

19.

Planında

xx

BANKALAR HS

Aşağıdakilerden

hangisi Tekdüzen Hesap
"stoklar" grubu içinde üLil..m.il.?

KASAHS.

xx

B)

Al Tıcari malla r
B) Ilk madde ve ma lzeme
CL Yan mamuller· üretim
D) Demirbaşlar
El Mamuller

xx

KASAHS.

BANMLARHS

xx

c)
KASAHS.

20.

DIGER BORÇLAR HS

Aşağıdakilerdan

hangisi devamlı envanter
yönteminde mevcut malların maliyetini ifade
eder?
Al

Satılan

TICari Mallar Maliyeti

Hesabı nın

borç

i s kontoları"

hangi

hes aba

nasıl

ÇEK HS.

Satı lan

Ticari Mallar Maliyeti

Hesabı' nın

alacagına

Bl Yurtiçi Satışlar He sabı'nın borcuna
c) Alış Iskontolan Hesabı'nın borcuna
OL Ticari Mallar He sabı'nın alacagına
El Ticari Mallar Hesabı 'nın borcuna

A

xx

E)
KASA HS.
BANKA KREDilERI HS

24.

Aşağıdakilerden

hangisi

xx

hazır değerleri

xx

ifade

eder?

kaydedilir?
Al

xx

BANKALAR HS

B) Yurtiçi Satışl a r Hesabını n ka lanı ile Satılan
Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı
arasındaki fark
c) Ticari Mallar Hesabının borç toplamı
D) Ticari Mallar Hesab ının alacak toplamı ile
Sa t ıla n Ticari Mallar Marıyeti Hesabının
kalanı arasındaki fark
E) Ticari Ma.ar Hesabını n borç ka lanı

"Alış

xx

D)

kalan ı

21.

xx

Kasadaki para , banka mevduatı ve banka
kredisi
Bl Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c) Dönen varlıklar
OL Hisse senetleri ve tahviller
E) Kasa ve ba nkalar
A)

Izleyen sayfaya geçi ni z.
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25. Işletmenin geçici yatırım amacıyla sabn
aldığı hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan
hangisinde izlenir?
Al
Bl

B ağlı

menkul

29.

i ~ i _i ""_

ı , 000 TL ....... Oltl.,; ~k l ,,_~_r _ı.: b lı

s~ ' ,n . I ...... '~. n o t e r rT1a s ~af.

Bu 1. __ .,..._ .ilL: yevmiye

kıymetlerde

i ştira klerde

a r.sa

"' . "ç

ve v_"g ' resi m

kaydı aşağıdakilerden

hangisidir?

cı

Hisse senetlerinde
Dl Alacak senetlerinde
E) Borç senetlerinde

Al

ARAZI

VE .ARSALAR ı.ıS .
AliNAN CEKLER HS.

KASA

1.100

1=

ı.ıs .

100

Bl

ARAZI
VE ARSALAR ı.ıs .
ALINAN CEKLER HS.

26_ Bir borca veya yükümlülüğe karşı güvenee
oluşturmak için alacak sanatlerinin verilmesi
işlemine ne ad varilir?

1.l'XIl
1.000

cı

Al Alacak senetlerinin tah sil edilme si
B) Alacak senetlerinin takibe alınması
CL Alacak senetlerinin ısk ontosu
O) Alacak senetlerinin protesto edilme si
El Alacak senetlerinin teminat olarak verilmes i

ARAZI
i.00J

VE .ARSALAR HS,

GENEL YÖNETIM GIDERLERI HS.

100

1.000
100

AliNAN CEKLER HS.

KASA

ı.ıs .

Dl

ARAZI
VE ARSAlAR HS.

GENEL YÖNETIM GIDERLERI HS.
VERILEN CEKLER VE

1.CXXl
100

ÖDEME EMiRlERI HS.

1.000

KASA HS.

27. Işletmenin ,

bir müşteriden olan senetsiz
bankadaki mevduat hesabına
yabrılması durumunda bu tutar hangi hesaba
ve ne şokilde kaydedilir?

100

El

alacağının

ARAZI
VEARSALAR HS.
AliNAN CEKLER HS.

A) Ticari Borçlar Hesabının alacağına
Bl Banka Kredileri He sabı nı n borcuna
CL Bankalar Hesabının borcuna
O) Kasa Hesabının borcuna
E) Bankalar Hesabının alacağına

30,

1. '. 10"·,...• • 9 600 TL- KOV ,

eo

2.400 TL ödeyerek bir bina
Buna göre yapılacak

hangisi
Al
Bl

2 8.

Bir

giderin

varlık

bilanço kalemleri
ad verilir?
Al
Bl

itfa etme
Gider yazma

Dl
El

Amortisman
Iskonto etme

CL

A

hesabına

arasında

CL

kaydedilerek

D)

gösterilmesine ne

1.100
1.100

000 TL- b in.g bedoel li

sat ın almıştır.

kayıtta aşağıdakiler den

doğrudur?

Binalar
Binalar
Binalar
D i Cile,.

Hesab ı
Hesab ı
Hesabı

Ç e şi t li

80.000 TL
82.400 TL
92 .000 TL

borçland ı rılır.
borçlandırılır .
borçlan d ırılır.

B o rç l ar H ... .. ;;;ı b ı 9 2,0 00 TL-

~I~ ç.;;;ık l~nd ı rı l ır

E)

Yop, l rnnkttıı

TL

Ol an

Yatı rı ml ar H o sa b ı

82,400

bo .-çl ond ,,.,ı, ,.

Aktifleşt imne

5
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