
BANKA VE SiGORTA MUHASEBESi A 
2009 AS 4242-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi bankaların faaliyet 
konularından biri değildir? 

Al Yalınm danışmanlığı yapmak 
Bl Finansal kiralama işlemleri yapmak 
c) işletmelere iç denetim faaliyeııerinde yardım 

elmek 
OL Portföy işletmeciliği ve yönetimi yapmak 
El Mevduat kabul elmek 

göre daha düş ük faiz 
kesimine '16 yerel 

'16 uzun va deli kredi 

2. Mevduat bankalarına 
oranıyla sanayi 
yönetimlere orta 
sağlayan banka 
hangis idir? 

turu aşağıdakilerden 

Al Kalkınma ve Yalınm Bankalan 
Bl Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları 
c) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 
OL Katılım Bankaları 

El Merkez Bankaları 

3. Aşağıdakil erden hangis i Türkiye ' de 
kurulacak bir bankanın kuruluş şartlarından 
biri değildir? 

Al Konsolide denetimini engelleyici nitelikte 
herhangi bir hususun bulunmaması 

Bl Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı 

olması 
c) Kuruculannın müflis veya konkordato ilan 

etmiş olmaması 
Dl Komandit şirl<et olması 
El Hisse seneııerinin nakit karşılığı çıkanlması 

4. Aşağıdakilerden hangis i bankalarda dış 

denetim yapan kurumlardan biri değildir? 

Al Bankalar Yeminli Murakıplan 
B) Bağımsız Denetim Kurulu$ları 
c) Banka Genel Müdürleri 
D) Bankacılık Uzmanları 

E) Merkez Bankası 
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5. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim 
kuruluşlarının taşıması gereken özelliklerden 
biri değildir? 

Al Denetimi gerçekleştirecek ölçüde yönetim 
yapısına sahip olması 

Bl Kuruluş ortaklannın tamamının ayn ı unvana 
sahip olması 

c) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuata aykın 

hükümler taşımaması 
OL Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olması 
El Hisse senetlerinin hamiline yazılı olması 

6. Aşa ğıdakilerden hangis i banka genel 
kurulunun yetkilerinden biri değildir? 

Al Ortaklık sözleşmesini değiştirmek 

Bl Yönetim kurulu üyelerini seçmek 
c) Kann dağıtılması konusundaki önerileri 

onaylamak 
OL Sermaye artınmına gitmek 
El iç konirol sistemlerini mevzuata uygun 

olarak düzenlemek 

7. Aşağıdakilerden hangis i temel muhasebe 
ilkelerinden biri değildir? 

Al Kişilik ilkesi 
Bl Süreklilik ilkesi 
CL Nakit esası ilkesi 
OL Özün önceliği ilkesi 
El ihtiyatlılık ilkesi 

8. Muhtemel giderler, zararlar ve borçlar iç in 
gerekli karşılık ayrılırken , muhtemel gelir ve 
karlar için herhangi bir muhasebe kaydının 
yapılmaması gerektiğini ifade eden 
muhasebe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ihtiyatlılık Ilkesi 
Bl Tutarlılık ilke~i 
c) Parayla Ölçme ilkesi 
OL Özün Önceliği ilkesi 
El Dönemseilik ilkesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi şubelerde yürUt:ülen 
muhasebe i§lemlerinden biri değildir? 

A) Dönem sonlannda gerekli işlemleri yapmak 
Bl Faiz giderlerine ait ödeme fişlerini 

düzenlemek 
c) Müşterilerin hesap özetlerini göndermek 
OL Şubeye ilişkin vergileri zamanında ödemek 
El Personel ücret bordrosunu düzenlemek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. Bankanın varlık ve kaynaklan ile gelir ve 
giderlerinde değişmeye neden olmayan; 
ancak, bankanın izfemesi gereken işlemlerin 
muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesap 
grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Düzenleyici Hesaplar 
B) Kaynak Hesaplan 
c) Özkaynak Hesaplan 
D) Sonuç Hesaplan 
E) Nazım Hesaplar 

11. Aşağıdaki fişlerden hangisi düzenlendiğinde, 
işlem tutan kadar Kasa Hesabının alacak 
tarafına , yapılan odeme ile ilgili hesapların 
ise borç tarafına kayıt yapılır? 

Al Primanata 
B) Tahsil fişi 
c) Mahsup fişi 
D) Dekont 
E) Tediye fişi 

12. Aşağıdakilerden hangisi "Muhasebe 
Uygulama Yonebneliğinin" amaçlarından biri 
değildir? 

Al Bankalann hesap ve kay ı t düzeninde 
~ffafhk sağlamak 

B) I şlemlerin kayıt dışı kalmasını sağlamak 
c) Bankalann hesap ve kay ı t düzeninde 

tekdüzenin sağlanması 
D) Mali tablolann zamanında ve doğru 

hazırtanması , rapo rlanması ve 
yayımlanmasına ilişkin esas, usu l ve ilkelerin 
belirlenmesi 

E) Faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun 
olarak sağlı k lı ve güvenilir bir biçimde 
m.Jhasebeleşti rilmesi 
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13. Bankanın "D' şubesine başvuran müşteri vadesiz 

tasarruf mevduatı hesabı açtırmış ve hesaba 400 
'Tl yat ı rm ı şl ır oo 

14. 

Bu bi lgilere göre yapılacak yevmiye kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 

KASAHS oo 
TASARRUF MEVDUATı HS 

Bl 
KASAHS oo 

şUBElER CARI HS oo 

cı 

T""",,Of 
~~'ATI MS. 

Dl 
ŞUBELER 
CARI M.<:; 

El 

şUBElER cARI HS oo 

T""",,Of 
~~ATI MS. 

AL.ACN<U GEÇIci HS oo 

T""",,Of 
~~'ATI MS. 

KASAHS oo 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden 
h a ngi s ine .. lnl ... 7 

A) K, ..... !; h .. s .. b,nd:;o n p&r " " .. ldl , . , .. ,.; " .. 

B) M ...... d ...... ' i , ...... Lm'u .. " p""''' ö ..... , "" ..... ;, , ... 

C) M .. ...,d .... "" h .. .. .. b,n .. p" ..... Y"'<on l .... "' . .... '" 

n) "" .. n .. ri;", t::>he;l .. ,""or;lrnoe;no 

I"! ) Tıca rı mevduat hesanı li zArinA r.p!k kA~irl", 

edilmesine 

<o, 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. TORK URASı 
MEVDUATA VERILEN FAIZLER !-LS, 

TAS.I>M<uF MEVOUAT ı !-iS, 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki i şlemlerden 

hangisine aittir? 

A) Mevduat hesabına tahakkuk eden faizden 
gelir vergisi kesintisi yapılmasına 

B) Mevduat hesabına tahakkuk eden faizin 
müşteriye ödenmesine 

c) Mevduat hesabına faiz tahakkukuna 
D) Kredi hesabına faiz tahakkukuna 
El Mevduat hesabı açılmas ına 

16. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf mevduabna 
ait işlemlerden biri değildir? 

Al Hesabın kapatılması 

B) Hesaba faiz tahakkuk ettirilmesi 
c) Hesaptan para ödenmesi 
D) Açılan hesap için teminat alınması 
E) Hesap açılması 

17. Bankalar topladıkları mevduabn bir kısmını 
TC. Merkez Bankasına yatırmak 

zorundadırlar. Merkez Bankasına yatırılan bu 
tutarlar aşağıdaki hesaplardan hangisinde 
izlenir? 

A) Menkul Değerler Cüzdanı 
B) Gayrimenkullar 
c) Menkuller 
D) Birikmiş Amortismanlar 
E) Zorunlu Karşılıklar 

18. A~ağıdakilerden hangisi standart nitelikli 
kredilerin özelliklerden biri değildir? 

Al Ödemeleri süresinde yapılan , gelecekte de 
geri ödeme sorunlan beklenmeyen, 
tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olması 

B) Kredilendirilebilir nitelikte finansman 
yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere 

kullandıniması 

c) Mevcut koşullarda geri ödenmesinin veya 
tasfiyesinin muhtemel görünmemesi 

OL Anapara ve faiz ödemelerinin , borçlusunun 
ödeme gücüne ve nakit akımına göre 
yapılandırılması 

El Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama 
tespit edilmemiş olması 

A 9 

19. ve 20. sorular aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplandırılacaktır . 

Bankanın Burdur Şubesine başvuran müşteri 
10,000 TL tutarlı bir müşteri senedini ıskonto 
ettirmiştir. Banka şubesi gerekli kesintileri 
yaptıktan surıra net tutarı işletmenin bankadaki 

kesinti bilgileri şöyledir: 

Komisyon 

KKDF 
Mlihlet Faizi 

TL 
50 TL 

TL 
TL 

18 TL 
54 TL 

A 

ait 

19. Bu bilgilere göre müşterinin ticari mevduat 
hesabına aktarılan net tutar kaç TL dir? 

Al 9,200 
B) 9,214 
c) 9,268 
Dl 9,286 
El 9316 

20. Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak yevmiye 
kaydında a~ağıdakilflrden hangisi doğrudur? 

Al Iskonto Senetleri Hesabı 10 000 
borçlandınlır. 

Bl Iskonto ve iştira Senetlerinden Alınan 
Faizler Hesabı 600 borçlandırılır. 

c) Kasa Hesabı 450 alacaklandırılır. 
Dl Ödenecek Vergi, Resim , Harç ve Primler 

Hesabı 52 borçlandırılır. 
E) Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler Hesabı 

10,000 borçlandırılır. 

21. "Adaı" a ait formül aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Ai (Hesaplamaya Esas Tutar x Gün Sayısı) i 
365 

Bi (Hesaplamaya Esas Tutar x Gün Sayısı) i 
100 

Ci Faiz Oranı / 365 
Di (Faiz Oranı x Hesaplamaya Esas Tutar x 

Gün Sayısı) / 365 
Ei FaizOranl/100 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22. Bankanın Elazığ Şubesinin iştira ederek Sivas 
Şubesine tahsil edilme k O~ .... .gönderdlO' _nedin 

t~hv;1 _di ldiO; öO.-niln. i ,ti r . 

23. 

Bu bilgilere göre E l az. O ~ube.lnin yap .. c aQ_ 

V _VFn Iy. kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASAHS, 

Bl 

KASAHS, 

CL 

ŞU6ELER 
CARIHS. 
_ ~jy" .. ~ ıhA"i 

ol 

ŞU6ElER 

CARIHS, 
• Silla!!. Subııısi 

El 

I ŞTlRA SENETLERI HS. 

şUBELER CARI HS. 
_ SNA~ ~.ıtı""" 

şUBELER cARI HS. 
_Efazıc'ıSLtıni 

I ŞTlRA SENETLERI HS, 

ISKONTO 
SENETLERI HS. 
_~iII" .. !';ıın-i 

I ŞTlRA SENETLERI HS. 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

KASAHS. xxx 
ALACAKlı GEçIcI HESAPLAR 
• n..ırnnh. Rol<lonon lA"" ...... I ..... , 
OO::NECEK VERGI, RESIM, 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

HARÇ VE PRIMLER HS. :ıo:x 
RAI\IKAÔ:IIIK ı-ı17t.AI=T 

GELIRLERI HS. xxx 
DIGER FAIZ DIŞI GELIRLER HS. xxx 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden 
hangisine aittir? 

A) Mevduat hesabına para tahsil edilmesine 
B) Bordu cari hesao kredisi icin müsteriden 

yapı la n tahsilata 
C) Satısı vanı lan hiSM SAnetleri bAdAlinin tahsil 

edilmesine 
D) HavalA bAdeli VA masraflarının mii",tAridAn 

tahsil edilmesine 
E.) MüstArinin bankadaki tic-.ari mAvduat 

hesabından para çekilmesine 

A 

A 
24. Bankanı n Edime Şubesi , 'T" lşı.tmesine 50,000 

TL, limitli % 30 marjll senet karşılığı boı-ç 'u cari 

h ••• p krşdi .. i açrTl'şt,r. " T " 1"".' .......... ' 10.000 T L 

tutarlı v e boı-çlu .u Edirn ... ·de olan senedi b .nk . y a 

taslilTl .trn,,,t' r 

B u b i lg i l.r. gör . "T" Işletmesine kredi 
tutarı nın ödenmesi durumunda yapılacak 
yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 

KlSAVACEU 
TEMINATlı DI~R KREDILER HS. 10.000 

RESMI, TIcAAl VE a~ER 
KURULUŞLAR MEVOUA Tl HS . 10 .000 

Bl 

KlSAVACEU 
TEMINATlı DI~R KRE~lER HS. 10.000 

KASA HS . 7.000 
KISAVADELI DI~R 
KREDILERDEN AllNo&.N FAIZLER HS. 3.000 

CL 

KlSAVACEU 
TEMINATlı DI~R KRE~lER HS. UXfJ 

KASAHS . 

Dl 
KASA HS . 10.000 

KISA VADı:::ıl TEMINATlı 
D:~ER KREDilER HS. 7.000 
KISAVADELI DI~R 
KREDILERDEN AllNo&.N FAIZLER HS. 3.000 

El 

ISKONTO 
Sı:::NETıı:::RI HS 10.000 

KıSA VADı:;ıl UMINATlı 

D:~ER KREDilER HS. 7.000 
KISA VADELI DI~R 
KREDILERDEN AllNo&.N FAIZLER HS. 3.000 

25. Hisse senedi ve tahvil alım sabmına aracı 
olan kişi veya kuruluşlara gerçekleştirdikleri 

işlerin tutarları esas alınarak yapılan 
ödemeye ne ad verilir? 

Al Arbit", j 
Bl Acyo 
c) Kurta j 
OL Valör 
El Vinııan 

10 Izleyen :&ayfaya geçiniz. 
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26. e~n"'Q nQrnin",1 ""C. r i S O ,OOOTL. ... '", n bi r 

e.ene di , •• ir .. . u ...... ".i r . i".i ..... ,,,Iemine t abi 

\ut ... ~n _n<;01 i l~ i lgi l i bilgiler aşağı daki .gibidir: 

K o m isyon 

Heberı • • ..., . g e l i rleri 

G~çjkrn ... r", i ... i 

Ban ka vo 

12000 

400 

'00 

>20 

.. igo ı-ta muame l e 'V.r9i s i 3 7 5 

Bu bilgilere göre müşteriye ödenecek net 
tutar kac TL dir? 

A) 3 7 000 

B) 3 7 4 00 

C) 3 7500 

D) 3702 0 

<O) 38000 

27. Banka şubesine başvuran müşteri, "P' AŞ.' nin 
ihraç ettiği 20 "Tl nominal değerli hisse 
senetlerinden toplam değeri 22,000 LL yi 
geçmemek üzere 1,000 adet alınması emrini 
vermiştir. Bu i şlemle ilgili olarak, müşterinin 

bankadaki ticari mevduat hesabından 22 .500 
TL bloke edilmiştir. 

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye 
kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Al Bankacılık Hizmet Gelirleri Hesabı 
borçlandınlır. 

B) Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
Hesabı borçlandınlır. 

C) Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler Hesabı 
borçlandınlır. 

O) Tasarruf Mevduatı Hesabı alacaklandınhr. 
E) Emanet ve Rehinli Kıymetler Hesabı 

alacaklandınhr. 

28. Banka müşterisinin tahsil edilmek üzere teslim 
ettiği senet vadesinde ödenmemiş ve banka 
senedi protesto ettirmiştir. 

Bu bilgilere göre banka şubesinin yapacağı 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Protesto ettirilen senet için banka şubesi 

yasal takip işlemlerini başlatır. 
B) Protesto ettirilen senet tutan kadar zarar 

kaydı yap ıl ır. 

C) Senet , protesto belgeleriyle beraber senet 
borçlusuna teslim edilir. 

OL Protesto ettirilen bu senet tutan , tahsile 
veren müşterinin mevduat hesabından 
tahsil edilir. 

El Senet, protesto belgeleriyle beraber 
müşteriye teslim edilir. 

A 
11 

A 
29. Banka , borçlusu Gaziantep ' te olan 10 ,000 TL 

tutarlı senedi vadesinde tahsil etmiştir . Bu 
işleme ait yapılacak yevmiye kaydında 
aşağıdaki hesaplardan hangis i 
alacaklandınlır? 

30. 

A) Ödenecek Vergi , Resim , Harç ve Primler 
Hesab ı 

Bl Kasa Hesabı 
cı Bankacılık Hizmet Gelirleri Hesabı 
D) Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 

(Yiy)- Vadesiz 
E) Emanet ve Rehinli K ı ymet Verenler Hesab ı 

Bankanın ı zmir Şubesi , borçlusu ızmi r ' de olan 
2.000 IL tutarlı senedi tahsil edilmek üzere teslim 
alm ıştır. 

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 

EMANET VE 
REliNLI KıYMETLER HS . 
- Tahsile Alınırı Ticari Sene11er 

Bl 

EMANET VE 

ı:;MAN~ vı;: Rı;:HIN"ı KlVMı;:T 

VERE.NLE.R HS . 

REHlNU KlVMET VERENLER HS. 
ı:;MANET VE REHINLl 
KıYMETLER HS. 
- Tahsile.Alın:rı TicIJ'iSenel:er 

CL 

EMANET VE 
REl'iNLI KıYMETLER HS . 

Dl 

EMANET VE 

EMANET VE REHINLl 
KıYMETLER HS. 
- Tahsile.Alın:rı TicIJ'iSeneı:er 

REHNLI KıYMETLER HS . 
- Tahsile Alınırı Ticari Senetler 

şUBELER CARI HS . 
·ızm" Şubesi . 

El 

KASAHS . 
EMANET VE REH1Nll 
KıYMETıER HS. 
_ T:ıh"jIA AI,,,,,,, Ticıvi s-tı .... 

l.'" 

l.'" 

,." 

l.'" 

l.'" 
l.'" 

l.'" 
l.'" 

l.'" 
l.'" 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


