
MALiYET MUHASEBESi A 
2010 BS 1321-A 

1. Bir varlığın elde edilmesi amacıyla yapılan 
harcama ya da katlanılan fedakarlıkların 

toplamı aşağıdakilerefen hangisi ile ifade 
edilir? 

Al la"" 
Bl Gider 
cı Hasılat 

Dl Harcama 
El Maliyet 

2. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı 
71A seçeneOinde yer alan fonksiyonel gi der 
hesaplar ından biri dwildjr? 

A) Ilk Madde ve Malzeme 
Bl Hizmet Üretim Maliyeti 
C) Direkt Işç i lik Giderleri 
OL Genel Üretim Giderleri 
E) Genel Yönetim Giderleri 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk madde v9 malzeme 
degerlemesı ile saglanacak bilgilerden 
biridir? 

A) Dönem satıŞ hasılatı 
B) Üretime verilen ilk madde ve malzemenin 

maliyeti 
C) Satıcıya yapılan ilk madde ve malzeme iadeleri 
OL Satıcıya olan borç Marı 
El Müşteriye yapılan satış iskontoları 

4. Bir işletmede üretime 750 kg ilk madde ve 
malzeme sevk edilmiştir. Bu ilk maddenin 
kilogram alış fiyatı 65 TL, piyasa fiyatı ise 85 TL 
dir. 

A 

Bu bilgilere ve piyasa fiyatı değerleme 

yöntemine göre üretime sevk edilen il k 
madde ve malzemenin de{Jeri kaç TL dir? 

A) 15.000 
Bl 32.850 
cı 48.7fIJ 
OL 52_000 
El 63.750 

'" 

5. Mamul vaya hizmet üretiminde kullanılan , 

mamulün temel öğesini oluşturan ve 
mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yardımcı işçilik 
Bl Direkt işçilik 
C) Endirekt işçilik 
OL Yönetici işçilik 
El Üretken olmayan işçilik 

6. Sel baskını nedeniyle işletmede , altı saatlik 
boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için 
işçilere ödenen ücretler aşagıdakl 

hesaplardan hangisinin borç tarafına 

kaydedilir? 

A) Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlan 
B) Genel üretim Giderleri 
cı Direkt I şçilik Giderleri 
D) Direkt Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 
El Personele Borçla r 

7. Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetler 
300.000 TL birim başına değişken maliyet ise 
500 TL dir. I şletmenin üretim döneminde 1 000 
birim üretim yapacağı planlanmaktadır. 

Bu bilgilere göre bir birim mamulün toplam 
tahmini maliyeti kaç TL dir? 

Al 500 
Bl 600 
cı 700 
D) 800 
El 900 

8. I şletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan 
mamul veya hizmetlerin üretildiği gider yeri 
aşaOıdakilerden hangisidir? 

A) YemJımGl üretim yilier yeıi 
Bl Yardımcı hizmet gider yeri 
CL Esas üretim gider yeri 
Dl Genel yönetim gider yeri 
El Üretim yerleri yönetimi gider yeri 

Izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
http://acikogretimx.com



2010 BS 1321·A 

9. Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak 
birlikte üretildigi üretim süreçlerinde ayrım 
noktasına kadar oluşan maliyetler 
aşağıdakilerden hangisidir ? 

Al Sabl maliyet 
B) Yarı değişken maliyet 
c) Standart malıyet 
DJ Birleşik malıyet 

E) Değişktırlımıliy~ 

10. Aşağıdakilerden hangisi sipa riş maliyeti 
sisteminde s ipariş maliyetinin 
belırlenmesınde kullanılan !!.!il!!. belgelerden 
biri de lı jldir? 

A) Ilk madde ve malzeme istek fişi 
Bl Işçi saat kartı 
cı Mahsup fişi 
OL Işçilik çalışma kartı 
El Sipariş kartı 

11. Safha maliyeti sistemini uygulayan bir işletmede 
döneme ilişkin bilgiler şöyledi r: 

A 

Dönem başı yan mamul stokla r ı: 

Dönem içinde üretimine başlanıp 
tamamlanan mamul miktarı : 
Dönem sonu yarı mamul stoklan 

Tamamlanma Dereceleri· 

20.000 birim 

50.000 birim 
30.000 birim 

Dönem başı yan mamul stokla r ı: %40 
Dönem sonu yarı mamul stokları : %50 

Bu bilgilere ve ilk giren ilk ç ıkar yöntemine 
göre ilgili safhanın toplam eşdeğe r birim 
sayısı kaçtır? 

Al 50.000 
Bl 62.000 
cı 65.000 
OL 17.000 
El 80.000 

A 
12. Safha maliyeti sisteminde mamul ve yarı 

mamul maliyetlerinin hesaplanmasında 

izlenecek ilk adım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yan mamul maliyetlerinin hesaplanması 
B) Mamul maliyetlerTlin hesaplanması 
c) Birim eşdeğer mamul maliyetinin 

hesa planması 
D) Eşdeğer birim sayısının hesaplanması 
E) Fiziki ak ımla nn belirlenmesi 

13. Bir üretim işletmesinde sabş yapıldıkça 

Mamuller Hesabı aşaClıdakl hesaplardan 
hangisinde gidere dönüşür? 

Al Satılan Mamullerin Maliyeti 
Bl Yan Mamuller Üretim 
CL Diğe r Stoklar 
OL Genel Üretim Gidelleri 
El Ticari Malla r 

14. Dönem baŞı yarı mamul stokları 4000 birim 
Haziran ayında üretime başlanan 17 000 birim 
Haziran ayında üretimi tamamlanan 11 000 birim 
Dönem sonu yarı mamul stokla r ı 10000 birim 

Bu bilgilere göre Haziran ayında üretime 
giren toplam miktar kaç birimdir? 

A) 11000 
Bl 21 000 
cı 23000 
OL 28000 
El 38000 

15. Işletmede üretim sonucunda ortaya ç ıkan 
bozuk mamullerin maliyeti aşağıdaki 

hesapla rın hangisinde izlenir? 

Al Diğer Olağand ış ı Gider ve Zara rlar Hs. 
Bl Ilk Madde ve Malzeme Hs. 
CL Genel Üretim Gidelleri Hs. 
DJ Diğer Stokla r Hs. 
E) Mamuller Hs. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Üretim faaliyetleri sırasında ortaya ç ıkması 
beklenmaven ve kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde olmayan üretim kayıplarına ne ad 
verilir? 

Al Anormal Fire 
Bl Nemnal Fire 
cı Kusur1u Mamul 
Dl Bozuk Mamul 
El Artık 

17. Başabaş noktası satıŞ miktarını azaltmak 
isteyen bir işletme aşağıdakilerden hangisini 
yapmalıdır? 

A) Bırım başına degışken mallyeııerl artırmalıdır. 

B) Birim başına ~işken ve toplam sabit 
maliyetler birlikte artırılır. 

c) Birim satıŞ fiyatlarını düşürmelidir. 

OL ToplOOl sabit maliyetlerini artırmalıdır. 
El TOplOOl sabit maliyetlerini azaltmalıdır. 

18. Bir işletmede birim mamul satış fiyatı 20 TL 
olup, dönemde 2000 birim satılabileceği 

düşünülmektsdir. Bu mamul ıçın birim 
deaişken maliyet 8 TL ve toplam sabit 
maliyet 6.000 TL dir. Bu bilgilere göre tahmini 
net kar kaç TL dir? 

Al 16.000 
Bl 18.000 
cı 19.000 
Dl 20.000 
El 24.000 

19. Işletmenin gelecek. döneme ilişkin bütçelenmi ş 
faaliyet sonu çlarını brüt satl,lardan ba,layarak 
net kar veya zarara kadar gösteren finansal 
tablo aşağıdakilerden hangisidir? 

A 

Al ProfOfma satışların maliyeti tablosu 
Bl ProfOfma nakit bilçesi 
C) ProfOfma üretim akışı tablosu 
D) ProfOfma gelir tablosu 
E) ProfOfma bilanço 

" 

20. 

A 
Bütçeleme döneminde (A) Mamulü ile ilgili bilgiler 
şöy l edir : 

üretim miktarı 
Birim (Al Mamulü için gereIdi 
malzeme miktarı 
Birim malzeme satın alma fiyatı 
Dönem baŞı malzeme miktarı 
Dönem sonu malzeme miktarı 

5000 bırım 

3 kglbirim 
3TLlkg. 

3 000 kg. 
2000 kg. 

Bu malzemenin satın alınmasına ilişkin 

bütçelenen tutar kaç TL dir? 

Al 35.000 
Bl 40.000 
cı 42.000 
D) 50.000 
E) 60.000 

21 . Makinelerin hiç bozulmadığı , diğer nedenlere 
bağlı olarak işin kesintiye uğramadığı, işin 

kalifiye ve etkin i~ç ilerce yürütüldüğü ve bu 
i~çilerin de çalı~tıklan süre iç inde yüzde yüz 
verimli olduklan durumlardaki standart 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A l Uygulanabilir standart 
BlOlumsuz standart 
C) Ideal stan dart 
OL Olumlu standaıt 
El PlCltik slandaıt 

22. I şletmede bir birim mamul üretmek için 
standart süre 5 saattir. Işletmede dönem 
içinde 100 birim mamul üretilmiştir. 

Işletmede standart saat ücreti 3 TL, fiili ücret 
ise 2 ,5 TL dir. lşlehnede çalışılan fiili süre 
600 saat olduğuna göre direkt işçilik verim 
sapması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 300 TL olumsuz 
B) 50 TL olumsuz 
C) 50 TL olumlu 
OL 150 TL olumlu 
E) 300 TL olumlu 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Bir karar seçeneğinin benimsenmemesi 
nedeniyle kaç ırılan net kazanç tutarına ne ad 
verilir? 

Al Balmış maliyet 
Bl Ek maliyet 
cı Fırsa t maliyeti 
Dl Değişken maliyet 
El Tam malıyet 

24. Işletme 2007 yılında 10.000 TL pazarlarna , satış 
giderine kaıranarak 1 20.0cı0 TL hasılat elde 
etmiştir. 2008 yılında pazarlarna , satış giderini 
%50 artırarak 180.000 TL satıŞ hasılatı elde 
etmeyi beklemektedir. 

Bu bilgilere göre 2008 yılının ek kazancı kaç 
TL dir? 

A) 60.000 
Bl 55.000 
cı 50.000 
OL 45.000 
El 40.000 

25. Bir i lj letmenin bir bölümünün aynı işletmenin 
diğer bölümüne sattığı mamul ya da hizmet 
ıçın oluljturulan fiyat aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A 

Al Piyasa fiyatı 
Bl ,AJışfiyatl 
C) Sipariş fiyatı 

Dl Satış fiyatı 
El Transfer fiyatı 

A 
26. Aşağıdakilerden hangisi kar merkezi için 

dogru bir ifadedir? 

A l Yalnızca gerçekleşen maliyetlerin kontrol 
edilebildiği birimdir. 

Bl Yalnızca k~r değil, yatırımın k~rllhğı ile de 
ilgilenen birimdir. 

cı Kar Ile birlikte yaımlan sennaye maliyetinin 
hesaplanabHdlgl ve kontrol edllebl dlgl 
birimdir. 

OL Birime ilişkin sadece gelirlerin kontrol 
edilebildiği birimdir. 

El Hem gelir hem de maliyetlerinin yönetici 
tarafından kontrol edilebildiği birimdir. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


