1.

Aşağıdakilerden

hangisi
bir
almaz?

işletmenin

5.

işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler ile
bunların

varlıkları arasında ~

ilişkiyi

A)
B)
C)
D)
E)

2.

Alacaklar
Sermaye

A)
B)
C)
Dl
E)

Taşıt araçları

Bankadaki mevduat
Demirbaşlar

sahipleri
dışındaki
kişi
ve
daha sonra ödenmek, iade
etmek veya geri ödemek üzere çeşitli
nedenlerle farklı koşullarda ve şekillerde
sağlanan ekonomik değerlere ne ad verilir?

elde edildiği kaynaklar arasındaki
gösteren denkleme ne ad verilir?

Gelir-Gider dengesi
Kar-Zarar eşitliği
Bilanço eşitliği
Ekonomik denge
Bütçe denkliği

işletme

kuruluşlardan;

A)
B)

C)
D)
E)

6.

Gelir tablosunun brüt satış karı bölümünde
hangisi ~ almaz?

aşağıdakilerden

A)
Bl
C)
D)
E)

Varlık

Sermaye
Borç
Alacak
Kar

Brüt

satışlar

Satışların

maliyeti
Net karl zarar
Net satışlar
Satış indirimleri

7.
3.

Aşağıdakilerden

hangisi
muhasebesinin görevlerinden biri

A)
B)
C)
D)
E)

maliyet

varlıklarını,
sermayesini
ve
belirlemek
mal ve hizmetin satış fiyatını

1200

Üretilen
saptamak
işletme içi kontrolü sağlamak
Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini
saptamak
Elde edilen bilgilerle planlamaya ve karar
almaya yardımcı olmak

C)

A

i

900

Yukarıdaki Kasa Hesabı ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıstır?

Al
B)
C)
D)
E)

8.

Bu hesap aktif niteliklidir.
Bu hesap kapalıdır.
Hesabın alacak toplamı 900 TL dir.
Hesabın borç kalanı 300 TL dir.
Hesabın borçtoplamı 1.200 TL dir.

Aşağıdakilerden

hangisi

özelliklerinden biri

Bu bilgilere göre işletmenin faaliyetleri
sonucu elde ettiği kar veya zarar kaç TL dir?

D)
El

Hesabı

değildir?

"X" işletmesinin dönem başı varlıkları toplamı
250 TL, dönem sonu varlıkları toplamı 375 TL,
dönem başı borçları toplamı 175 TL ve dönem
sonu borçları toplamı 200 TL dir.

A)
B)

Kasa

işletmenin
borçları n i

4.

A

GENEL MUHASEBE

2011 AS 1100-A

A)
B)

aktif

hesapların

değildir?

Varlıkların izlendiği

Dönem

hesaplardan olmaları
sonunda
kalan
kadar

alacaklandırılarak kapatılmaları

200 kar
100 kar
75 zarar
150 zarar
175 zarar

c)
D)
E)

Kar ve
Zarar
Hesabının
devredilerek kapatılmaları
Borç kalanı vermeleri
Azalışlar için alacaklandırılmaları
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9.

Dönem

Karı

veya Zararı Hesabının alacak
borç tarafı toplamından fazla
neyi ifade etmektedir?

kapatılmasıyla

olması

hangisi

A)
B)
C)
D)
E)

işletmenin
işletmenin
işletmenin
işletmenin
işletmenin

borcu olduğunu
alacağı olduğunu
özsermayesinin küçüldüğünü
kar elde ettiğini
zararı olduğunu

A)

Aşağıdakilerden

sağladığı

A)
B)
C)
D)
E)

hangisi muhasebe
yararlardan biri değildir?

Kayıtların

Yardımcı

düzenli
defter

doğrudur?

Aktif hesaplar

borçlandırılır,

pasif hesaplar

alacaklandırılır.

B)

hesapları

Gelir

alacaklandırılır,

gider

hesapları borçlandırılır.

c)

D)
10.

sonunda kalan veren hesapların
ilgili olarak aşağıdakilerden

14. Dönem

tarafı toplamının

E)

fişlerinin

Gider hesapları borçlandırılır, Dönem Karı
veya Zararı Hesabı alacaklandırılır.
Dönem
Karı
veya
Zararı
Hesabı
borçlandırılır, gelir hesapları alacaklandırılır.
Borç kalanı veren hesaplar alacaklandırılır,
alacak kalanı veren hesaplar borçlandırılır.

yapılmasını sağlar.

kullanma gereksinimini
ortadan kaldırır.
Toplu kayıt yapma olanağı sağlar.
Kayıtların kontrolünü kolaylaştırır.

15. Muhasebe kayıt süreci ile ilgili olarak
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıstır?

Kayıt hatalarını azaltır.

A)

Yevmiye defterine

kayıtlar

büyük defterden

aktarılarak yapılır.

B)
11. Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan
aktarmaların
doğruluğunu
kontrol etmeye
yarayan dönemsonu envanter kayıtlarından
önce hazırlanan çizelgelere ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

c)

D)

Kesin miza n
Bilanço
Hesap özeti
Genel geçici mizan
Ara mizanlar

E)

işlenir.

16. Mali
12. Muhasebe

bu tablolardan yararlanacak
karar almalarına
yeterli, açık ve
anlaşılır olması gereğini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

çerçevesinde
gerçekleşen
işlemlere ait bilgiler ilk
olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

A)
B)
C)
D)
E)

bilgi
günlük

akışı

D)
E)

A

tabloların,

kişi ve kuruluşların doğru
yardımcı olacak ölçüde

Envanter defterine
Mizana
Yevmiye defterine
Kasa defterine
Büyük deftere

A)
B)

13. işletmenin
karlı
peşin
mal
satması
durumunda aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olur?

A)
B)
C)

Mali
nitelikli
işlemler
mutlaka
geçerli
belgelere dayandırılmalıdır.
Mali nitelikli işlemler konularına göre
ayrı larak hesaplara kaydedilir.
Nakit işlemleri günlük kasa defterinde ayrıca
izlenir.
Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve
dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri

Tarafsızlık

CL

ve belgelendirme
Özün önceliği kavramı
Önemlilik kavramı

D)
E)

Tam

kavramı

ihtiyatlılık kavramı
açıklama kavramı

17. Bir iktisadi değerin elde edilmesi veya
mevcut bir varlığın değerinin artırılması için
elden çıkarılması gereken iktisadi değerin
toplamına ne ad verilir?

Yalnız

aktif kalemlerde artış olur.
Aktif ve pasiftoplamları aynı kalır.
Hem aktif hem de pasif toplamlarında azalış
olur.
Hem aktif hem de pasif toplamlarında artış
olur.
Aktif kalemlerde azalış, pasif kalemlerde
artış olur.

Al
B)
c)
D)
E)

Maliyet bedeli
Tasarruf değeri
Piyasa değeri
Net değer
Fatura bedeli
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18. "işletme
faaliyetlerinin
belli
dönemlere
bölünmesi ve her bir dönemin faaliyet
sonuçlarının
diğer dönemlerden
bağımsız
olarak saptanması" muhasebenin temel
kavramlarından hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

22. Hisse senetleri alış değerinin üzerinde bir
fiyatla satılmışsa aradaki fark aşağıdaki
hesaplardan hangisinde izlenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Süreklilik
Önemlilik
Kişilik
Tutarlılık

Dönemseilik
23.

19.

SATıCıLAR

xx

HS
TiCARi MALLAR HS
iNDiRILECEK KDV HS

Bu kayıt
aittir?
A)
B)
CL
Dl
E)

20.

Menkul Kıymet Satış Karları Hesabında
Temettü Gelirleri Hesabında
Komisyon Gelirleri Hesabında
Kambiyo Karları Hesabında
Reeskont Faiz Gelirleri Hesabında

aşağıdaki işlemlerden

Kredili
Kredili

hangisi
borcuna kaydedilmez ?

A)
B)
c)

xx
xx

D)
E)

hangisine

Kasa

Hesabının

Peşin satılan malların

bedeli
tahsilat
işletmede
tutulmak
üzere
bankadaki
hesaptan çekilen paralar
Çekıerden yapılan tahsilat
Sayım sonucunda belirlenen kasa noksanı

Kredili

satışlardan

satılan malın

iadesine
iadesine
mal için yapılan alış

alınan malın

Peşin alınan

iskontosu na
Kredili mal satışına
Kredili satılan mal için
iskontosuna

24.

VERILEN
ÇEKLER VE ÖDEME
EMiRLERi HS
BANKALAR HS

xxx

xxx

yapılan satış

Bu yevmiye kaydı
hangisi ne aittir?
Al
Bl

Satın alınan

belirli bir malla ilgili olarak fatura
bedelinden ayrı olarak ödenen taşıma ücreti,
komisyon ücreti, depolama ücreti gibi
harcamalar hangi hesaba nasıl kaydedilir?
Pazarlama, satış ve dağıtım
hesabına borç
B) Kasa hesabına borç
C) Alıcılar hesabı na alacak
D) Satıcılar hesabına alacak
E) Ticari mallar hesabına borç

A)

Aşağıdakilerden

C)
Dl
E)

giderleri

25.

aşağıdaki işlemlerden

işletmenin çek keşide etmesine
işletmenin verdiği çekin lehtarı tarafından

bankadan tahsil edilmesine
işletmenin çek ciro etmesine
Müşteriden alınan çekin bankaya teslim
edilmesine
Müşteriden alınan çekin banka tarafından
tahsil edilmesine

ALACAK
SENETLERi HS

10

-Cüzdandaki Senetler

10

ALICILAR HS
-Can

21.

Bu yevmiye kaydı
hangisine aittir?

Aşağıdakilerden
hangisi devamlı envanter
yönteminde mevcut malların maliyetini ifade
eder?

Satıcı Can Ticaret'e olan borcun senet ciro
edilerek ödenmesine
Bl 10 TL tutarlı senedin tahsil edilmek
üzere Can Ticaret'e verilmesine
CL işletmenin alacaklısından kabul yazısıyla
aldığı poliçeyi, borçlu olduğu Can Ticaret'e
teslim etmesine
Dl Can Ticaret'ten olan senetli ticari alacağın
vadesinin uzatılmasına
El Can Ticaret'ten olan senetsiz ticari alacağın
senede bağlanmasına

kalanı

A

aşağıdaki işlemlerden

Al

Ticari Mallar Hesabının borç toplamı
Yurtiçi Satışlar Hesabının kalanı ile Satılan
Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı
arasındaki fark
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borç

A)
B)

D)
E)

Tıcaret

Ticari Mallar Hesabının borç kalanı
Ticari Mallar Hesabının alacak toplamı ile
Satılan
Ticari Mallar Maliyeti Hesabının
kalanı arasındaki fark
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26. Senet ıskontosunun tanımı
hangisinde verilmiştir?

30. işletme, 9.600 TL KDV, 80.000 TL bina bedeli
ve alışla ilgili (tapu, noter harcı, emlak vergisi,vb.)
2.400 TL ödeyerek bir bina satın almıştır.

aşağıdakilerden

A)

Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil
edilmesi
B) Senetlerin vade tarihinde nominal değeri
üzerinden tahsil edilmesi
C) Senetlerin vadelerinden sonra, gecikme
faiziyle birlikte tahsil edilmesi
D) Senetlerin vadelerinden önce, vade tarihine
kadarki faiz ve komisyon indirilerek bankaya

Buna göre yapılacak
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

satılması

E)

27.

E)

Senetlerin vadelerinden önce nominal
değeri üzerinden paraya çevrilmesi

ALACAK
SENETLERI HS

kayıtta aşağıdakilerden

80.000 TL borçlandırılır.
82.400 TL borçlandırılır.
Hesabı 92.000 TL borçlandırılır.
Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 92.000 TL
alacaklandırılı r.
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 82.400
TL borçlandırılır.
Binalar
Binalar
Binalar

Hesabı
Hesabı

xx

-Tahsildeki Senetler

xx

ALACAK SENETLERI HS
-Cüzdandaki Senetler

Bu yevm iye kaydı
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

28.

aşağıdaki işlemlerden

Alacak senedinin
verilmesine
Alacak senedinin
Alacak senedinin
verilmesine
Alacak senedinin
Alacak senedinin

bankaya tahsile
iskonto eUirilmesine
bankaya teminat olarak
ciro edilmesine
takibe alınmasına

BINALAR HS.
'INOiRiLECEK KDV HS
BiRiKMiş AMORTisMANLAR HS.
ALACAK SENETLERI HS.
KASAHS.

Bina alımıyla ilgili yukarıdaki
hesap ~ kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Makine

aşağıdakilerden

A

kayıtta

xx
xx
xx
hangi

Binalar Hesabı
indirilecek KDV Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Kasa Hesabı

29. Tesis,

A)
B)
C)
D)
E)

xx
xx

ve Cihazların maliyetine
hangisi dahil edilemez?

Enerji bedeli
ve hamaliye giderleri
Fatura bedeli
Montajla ilgili giderler
Gümrük vergileri

Taşıma
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