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1_ I ş letme nin var olabilmesi iç in sahip olduğu
eko nomik değerlere ne ad verilir?

5. 2

Şubat

2009tarihinde işe ba ş layan bir
bilançosu hangi tarihi

işletmenin kuruluş
ta ş ımalıdır?

A)
B)
cı

E)

Sermaye
Borç
Alacak

A)
B)

",k

3.

4.

0110112009

cı

0110212009
D) 0210212009
E) 01103/2009

Kaynak

2_ I ş letmenin
karl ı
pe ş in
mal
aş a ğıdakilerden
dur umunda
gercekle s mez?
A)
B)

31/1212008

Varlıklann yapısında değişiklik

cı

Varlıklar toplam
Borçlar aza lı r.

D)
E)

Kaynaklar toplam olarak artar.
OZ sermayede artış olur.

s atma s ı

hangisi
6. I ş letmeyi s ahiplerinden a yıra n ve varlıkların
k aynaklara e ş it olma s ı kura lının da da y a ndığı
temel muhasebe kavramı aş ağıdakilerden
hangisidir?

olur.

olarak artar.

Aşağıdakil e rden

hangisi

özelliklerinden biri

değildir ?

A)

Dönem sonunda

B)

kapalı lır.
Kalan verdiğinde

cı

Hesabın kalanı

aktif

A) Kişilik kavramı
B) Sosyal sorumluluk

ilgili

E)

D)
E)

Para ölçüsü kavramı
işletmenin sUrekliligi kavramı

suretiyle
7.

borç kalanı verir.
bilançonun aktifinde yer alır.
varl ı kla rda
aza lı ş
için
hesap

alacaklandınlır.
Hesap, borç kaydıyla açılır.

Muhafazakarlık kavramı

he s apl a rın

borçlandırmak

D)

kavramı

cı

Para ve genellikle bir yıl veya bir faaliyet
dönemi iç inde paraya ç evrilebilir, satılabilir
veya tüketilebilir varlıklara ne ad verilir?
A) Duran varlıkla r
B) Sabit değerler
cı
Nakit değerler
D) Dönen varlıklar
E) Kısa vadeli kaynaklar

Aş ağıdakilerden

hangis i mali
nitelikteki
kaydedilme s inde uyu l ması zorunlu
olan kurallardan biri değildir?
i ş lemlerin

Defterlerde yazılmak üzere aynımış yerler,
üzeri çizilmeksizin boş bırakllarn.3z, satır
atlanamaz, satır aralanna yazılamaz.
B) Defterler ve kayıtlar Tüı1<;çe tutulur.
cı Defterlere
geçirilen herhangi bir kayıt,
çizmek, kazımak veya silmek suretiyle
okunamaz hale getirilemez.
D) işlemlerin defterlere en geç 10 gün içinde
geçirilmesi gerekir.
E) Defterlerin herhangi bir sayfasında yapılan
hata , o sayfa ciltten çıkarılarak d üzeitilebilir.

A)

A

8.

Aşağıdakilerden

hangisi
borcuna kayde dilmez ?

A)
B)
C)
D)
E)

,

Peşin satıla n

Ka s a

He s abının

mallann bedeli

Sayım sonucunda belirlenen
Çekıerden yapılan tahsilat
Kredili satışlardan tahsilat

kasa

Işletmede
tutulmak
üzere
hesaptan çekilen paralar

noksa nı

bankadaki

Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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9.

işletme 05,03 ,2009 tarihinde Eskişehir Büyükşehir
Belediyesinin açtı ğı bir ihaleye girebilmek için
devamlı i ş yaptığ ı Garanti Bankasından karşı lı ksız
ve kefaletsiz 900 TL tutarlı bir teminat mektubu
almış ve 9 TL komisyonu ay n ı banka nezdindeki
tıcarı mevduat hesabından ödemıştı r.

10.

işletme , 150,000 TL sı KDV , 1,650,000 T L lık
mal satmış , karşılığında 200,000 TL yı peşin
tahsil etmiş . 250,000 TL tutarlı bir çek ile her biri
600 ,000 TL nominal değerli biri 90. diğeri 150
gün vadeli iki bono alm ı ş ve aşağ ı dak i yevmiye
kaydın ı yapmıştır.

Bu bilgilere göre bankadan alınan teminat
mektubunun iha leyi açan kuruma
verilmes ine ait yevmiye kaydı aşagıdaki l erden
hangisidir?

=000
=000

KASAHS

ALINAN ÇEKLER HS

ALACAK SENETLER I HS ,
YURTIçI SATıŞLAR HS.
INDIRILECEK KDV HS .

Al

1200.0CI0
1.5C1O.0CI0
150.0CI0

Bu bilgilere göre a şağıdaki hesaplardan
hangisi Uıı.J..ı.ı ku l lanılmı ştır ?

FINANSM.O.N
GIDERLERI H&

9

BANKALAR HS .
- Garami

Bankası

,

Al
Bl

Ad h

CL
OL

Bl

El

Kasa

Hesabı

Alınan

Çekler Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Yurtiçi Satışlar Hesabı
Indirilecek KDV Hesabı

BORÇLU
NAZIMHS.
- Tıı mina t Mıı ktu tıund a n Borçıuıar

AlACAKlı NAZıM

HS .

- Tetrinal Mektubundan
Al&eaklılar

cı

11.

AlACAK lı

N AZıM HS.
-Teminal MııI<lubundan

900
Alacaklılar

NAZıM H$
- Tetrinal Mektubundan

xx
xx

SINALARHS.
INDIR ILECEK KDV HS .
SI F\IKMlş AMOF\TlSMANLAR HS .
ALACAK SENETLERI HS
KASA HS.

""""
""

BORÇLU

Bina

E30rQular

alımıyla

ilgili

yukarıdaki kayıtta

hangi

hesap:a.ııJJ.ı. kullanılmı ştır ?

OL
FINANSM.O.N
GIDERLER I H~
BANKALAR HS .

Binalar Hesabı
Indi ri lecek KDV Hesabı
cı Birikmiş Amortismanlar Hesabı
Dl Alacak Senetleri Hesabı
El Kasa Hesabı

Al
Bl
900

- Garami Ban kası Ad h

El

,
-Teminal

MııI<lubundan Alacaklılar

NAZıM H$
- Tetrinal Mektubundan

BORÇLU

,
12.

E30rQular

BAN<ALAR H3

xxx

• Z Bankası

BA/'I(A

KREDILERI HS.

Bu y evmiye ka y d ı
hangisine aittir?

xxx

a şağıdaki i ş lemlerden

Al
Bl

Bankadan nakit kredi çekilmesine
Bankaya olan kredi borcunun
ödenmesine
cı Bankadaki ticari mevduat hesabından
kredi hesabına para aktarılmasına
Dl Bankadaki kredi hesabından ticari
mevduat hesabına para aktarılmasına
El Bankadaki kredi hesabından avans
çekilmesine

A

3

Izleyen sayfay a geçiniz.

A
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13. Her bir
izlenir?

s atı cıya

olan senetsiz borçlar

na s ıl

15.

Aşağıda

hangisi

Diğer Ticari Borçlar Hesabında
Borç Senetleri Hesabında

A)

cı

Satıcılar Yardımcı Hesaplarında

Bl

D)
E)

Alacak Senetleri Hesabında

Al
B)

Alıc ı lar Hesabında

cı

OL
El

dönem net

zararı

ile ilgili ifadelerden

doğrudur?

Dönem net zararı bilançonun paSifinde a rtı
(+) olarak gösterilir.
Dönem net zaran b ilançonun aktifınde
indirim H olarak gösterilir.
Dönem net zararı 591 Dönem Net Zara rı
Hesabının alacağına devredilir.
Dönem net zara rı öz sermayeyi etkilemez.
Dönem net zaran öz sermayede bir
azalıştır.

16.

ODENM EMiş

SERMAYE HS ,

100,000

SIoHMAYIoHS

14.

Bu yevmiye ka yd ı
hangisine aittir?

Işletme

150,000 TL senetsiz borcuna karş ı lık 121
gün vadeli 170.000 II nominal değer1i bir bono
düzenleyerek

Al
B)

sat ıc ı ya vermiştir .

Bu i ş leme ait yevmiye
hangi s idir ?

kaydı a şağıdakilerden

cı

OL

Al

millIOO

a şağıdaki i ş lemlerden

Işletmenin nakit olarak sermaye artırmasına
sermaye taahhütlerine karşılık
şirkete ödeme yapılması na
Ortakların şirkette n alacağı sermaye payı nın
cari hesaplarına devrine
Ortakların şirkete sermaye taahhüdünde
Ortakların

bulunmasına

''''''AA

E)

SENETLERI HS
ALICllARHS
FAIZ GEURLERI HS ,

170 .000

Ortakların

taahhüt ettikleri sermaye

paylarını şirket hesabına yatırması n a

150.000

"'''''

Bl
SATı C ı lAR HS
F INı'.NSMNI GlDERlERj

HS ,
BORÇ SENETLERI HS

lfi1 ,ooo

~""

170.000

CL

17.

480 GELECEK
Yı LlARA AIT GELIRLER HS.

"""

- K. .. Glf1 i,i

''''''AA

SENETLER I HS ,
ALICILAR HS,

3BO GELECEK AYlARA AIT

170 ,000
170,000

"""

_K ira Geliri

Dl

Bu yevmiye kaydı
hangisine aittir?

~ç

SENETLER I HS
F INı'.NSMNI GlDERlERj HS,
SATıC ı LAR HS,

lfi1 .ooo

~ ""

A)
Bl

170,000

Peşi n
Peşin

aşağıdaki işlemlerden

kira geliri elde edilmesine
tahsil edilmiş kira gelirinde dönem

ayar lamasına

cı

El
SATıC ı LAR

kira gelir1erinin dönem gelirine

aktarılmasına

OL

lfi1 ,ooo

HS
BORÇ SENETLER I HS

A

Aktifleştirilmiş

~

""

170.000

El

4

Peşin tahsil edi l miş kira gelirinin iade
edilmesine
Gelecek yıllara ait kira gelirinin dönem
gelirlerine aktarılmas ı na

Izleyen sayfay a geçiniz.

A
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18. işletme "A" malının satın alımı ile ilgili bir aracılı k
hizmetinden , 550 TL ödeyerek yararlanmıştır.
Bu

i şl emin

a ş ağıdakilerden

Al

Gider

22. Ihtiyatlılık kavramı gereği dön&m sonunda
hisse senetlerinin alış değerlerinde meydana
gelen değer kaybı için yapılan yevmiye
kayd ı nda
aşağıdaki
hesaplar dan
hangi si

muhasebele ştirilme s inde

hangisi

doğrudur?

Tahakkuklan

borçlandırılır ?

550

Hesabı

TC

Al
Bl

Bl

Gelir

Tahakkuklan

Hesabı

550

TC

Hesabı

550

TC

Hesabı

550

TC

alacaklandınlır.

cı

Komisyon

Gelirleri

alacaklandınlır.

OL Komisyon

Menkul

Kıymet $atıŞ Zararları Hesabı

Kalmayan Karşılıklar Hesabı
cı Karşılı k Giderleri Hes<bı
OL Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
El Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

borçlandınlır.

Korı.ısu

Hesabı

Gideneri

borçlandınlır.

El

19.

Ticari Mallar Hesabı 550 TL borçlandmlır.

Aş ağıdakilerden

envanter
Al
Bl
cı

Dl
El

hangisi

muhasebe

23. I ş letme nin aktifinde kayıtlı bir duran varlığın
muhas ebe
de ğeri
aş ağıdaki l erden
hangisidir?

içi

i ş lemleri kapsamında değildir?

Stoktaki mallann sayılıp değerlenmesi
Kasa farkla nnm muhasebeleştiril mesi
Gelir ve giderlerin
dönem ayarlama

Al
Bl

kayıtlannm yapılması

Dl
El

cı

DeQerleme karşılıklannm kaydedilmesi
Amonisman giderinin muhasebeleşti ri l mesi

20. Kesin
mizan
aşağıdaki
hangisinden sonra çıkarılır ?

i şl&llllerden

24.

Al Bilançoruı çı k ar ılmasından saıra
Bl Dönem sonu envanter işlemler i nden sonra
CL Dönem içi işl emlerin tamamlanmasından
sonra
Dl Günlük deftere kaylH arı n yapılmas ı ndan SOlTa
El Gelir tabloslJlun hazırlaımasından sema

GENEL
VÖNH IMGlOERLERI HS ,
BlRI KM$ AMORTI SMANLAR HS

Bu yevmiye kaydı
hangisine aittir?
Al
Bl
cı

21.

OL
El

KARŞıL ıK

GIDERLERI HS.

Piyasa değeri + ma liyet bedeli
Maliyet bedeli 1" hurda degeri
Maliyet bedeli + birikmiş amortisman tutan
Piyasa değeri - maliyet bedeli
Maliyet bedeli - bi rikmi ş amortisman tutan

1O, ocxı
ıo , ocxı

aşağıdaki i ş lemlerden

Duran varl ı k için amortisman aynımasına
Önceki dönem amortisman payının iptaline
Amortismana tabi duran varlık satışına
Duran varl ı k yenileme fonu ayrılmas ı na
Amortisman gider payımn ödenmesine

xxx

MENKUL KIYMEl OEGER
DüŞÜKLüGO KAR$ILlG ı HS.

Bu yevmiye kaydı
hangisine aittir?

xxx

aşağıdaki i ş lemlerden

25. Banka

Borsa rayici alış bedelinden düşük olan
menkul kıymetlerin değerleme zararına
Bl Borsa rayici a lı ş bedelinden yüksek otan
menkul kıymetlerin değerleme farkına
cı Menkul k ıymetlere tahakkuk eden fakat tahsil
edilemeyen dönem gelirine
Dl Menkul k ıymetlerin düşük fiyatla
satılmasından uğranı lan zarara
El AJıŞ bedeli nin borsa rayicinden düşük olmas ı
nedeniyle ortaya çıkan farka

Al

A

Kre dileri He s abı ile ilgili
hangisi doğrudur?

olarak

aşağıdakilerde n

i şletmen i n bankadaki parasını gösteren
A.C.I Hesaptır.
Bl i şletmen i n bankalardan kullandığ ı kredi
borcunu gösterir.
CL Dönem
taksitleri
Borçlanma
Giderleri
Hesabına devredilir.
Dl Işlemiş
dönem
faizleri
için
hesap

Al

borçlandırılır.

El
5

Pasifi düzenleyici bir hesap lı r.
Izleyen sayfay a geçiniz.

A
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26. Dönem Kiın veya Zaran Hesabının borç
50.500. alacak toplamı 66.500 TL d ir.

topla m ı

29. Kasa

2.000 TL
5.000 TL
22.000 TL
7.000 TL
13.000 TL
15.000 TL

Demirbaşlar

Binalar
Bu bilgilere göre

a ş ağıdakilerden

Birikmiş Amortismanlar:
Ticari Mallar:
Banka Kredileri:

hangi s i

yanlı s tı r?

A)
Bl
cı

OL
El

Dönem zaran 16.000 TL dır.
Dönem gelirleri 66.500 TL dir.
Dönem giderleri 50.500 TL dir.
Dönem kan 16.000 TL dir.
Ozkaynaklar artmı ştır.

Bu bilgilere gö re
Hesabının kalan ı

i ş letmenin

hangi

Sermaye
ne kadar

tarafında

görülür?
Al Borç tarafında . 42.000
Bl Alacak tarafında . 42.000
CL Alacak tarafında . 27 .000
OL Alacak tarafında . 20 .000
El Borç tarafında . 20.000

30.

Işletmenin dö nem sonunda , da ha önce kredili

mal

ald ı ğı

ve

açık hesab ı

b ulunan sat ı c ı dan
için yapacağ ı yevmiye kayd ı
hangisidir?

sağladığı ıskonto

27. Işletmenin dönem başında satın alarak 180
Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına kaydettiği
50.000 TL'lik kırtasiye malzemesinden 20.000
TL'lik kısmının idari işlerde, 18.000 n.- lik
kısmının da pazarlama bölümünde kUllanıldığ ı

a şağıdakilerden

Al
uıc;ı;foi
çEşITLI ALACAKLAR HS.

belirlenmiştir.

TICARI MA.LLAR HS .

Bu bilgile re göre dönem s onunda yapı lacak
yevmiye kaydında a ş ağıdakil e rden hangisi

Bl

yan l ı stır?

A)
Bl

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Hesabı 18.000 borçlandınlır.
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 20.000

SATıC ı LAR

c)

borçlandınhr.
cı

OL
El

HS.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
12.000 alacaklandınhr.
690 Dönem Kiın veya Zaran Hesabının
borcunda 38.000 kırtasiye gideri yer alır.
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
38.000 alacaklandınhr.

SATıC ı LAR

HS
TICARI MA.LLAR HS .

Dl
ALIClLARHS

El
KASA HS
AL ı Ş ıS KONTOLARI

28.

HS.

Aşağıdakilerden hangisi he m bilanç oda hem
de gelir tablos unda yer alır?

Al Sermaye
B L Nakit mevcudu
CL Satışlann maliyeti
Dl Satış hasılatı
El Dönem net kiın veya

A

zararı

6

Izleyen sayfay a geçiniz.

