
MALIYET MUHASEBESI A 
2010 AS 1321-A 

1. l ş latmaeKtki vanıklann amaçsız 
tuketilmesine ne ad verilir? 

olarak 

A) Üretim 
B) Zarar 
c) Harcama 
D) Hasılat 

E) Gider 

2. D üretim iş letmesinde döneme ilişkin bilgiler 
şöyledir: 

Dönemin üretim maliyeti 
Dönem baŞı mamul 
stoklarının maliyeti 
Dönem sonu yarı mamul 
stoklarının maliyeti 
Dönem sonu mamul 
~tokl ..... nın "... a liy • • i 

6,000 TL 

1.200 TL 

1.500 TL 

.2 0600 TL. 

Bu bi l glle r _ gör .. satı'a n ..... amulle rln m _ l'y_tl 

kaç TL dir? 

A) 6100 

B) 5900 

C) "" 500 

D) 3 700 

E) 3 100 

3. Herhangi bir amaçla iştahne tarafından 
ödenen nakdin, transfer edilen varltğın veya 
katlanılan borcun para cinsinden ödenmiş 
tutarına ne ad verilir? 

A) Gider 
B) Harcama 
c) Maliyet 
D) Vanık 
E) Zarar 

4. Aşağıdakilerden hangisi özel yönetim 
kararlanna örnek olarak verilamaz? 

Al Yeni bir makinenin satın alınması 
B) Fabrikaya ek bina yatılması 
C) Bir siparişin kabul edilmesi 
D) Bir mamulün pazar payı nın daraltılmas ı 
E) Siparişe ilişkin hammadde sat ın alınması 

A 
10 

5, Ilk madda ve malzeme satın alma fişin i 

hangisi aşağıdaki birimlerden 
düzenlemektedir? 

A) Üretim 
B) Muhasebe 
c) Pazanama 
D) Ka"e kontrol 
E) Tedarik 

6, ve 7, sorular aşağıdakl1abloya göre 
cevaplandırrlacaktır , 

ABC işletmesi ' nin stok hareketleri şöyledir : 

Tarih l i 1em Birim Miktar Tutar 

~~i (adel) (Tl) 

05 Al ım 59 1.200 70.800 
Mavıs 

12 Al ım 80 3.000 240.000 
Mayıs 

20 Uretime 3.600 
Mayıs Sevk 

29 Al ım 85 2.400 204.000 
Mayıs 

6, Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar yöntemine 
göre dönem sonu stoklarının maliyeti kaç TL 
dir? 

A) 100,000 
B) 204 ,000 
c) 240,000 
D) 252 ,000 
E) 364 ,000 

7, Yukarıdaki bilgilere ve son giren ilk çıkar 
yöntemine göre dönem sonu stoklarının 
miktarı kaç adattir? 

A) 3600 
B) 3000 
C) 2 400 
D) 1 900 
E) 1 200 

Izleyen :&ayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangisi standart 
özellikleri kartında yer alması 

bilgilerden biri değildir? 

malzeme 
gereken 

9. 

Al Malzemenin fiyatı 
B) Malzemenin fiziksel miktan 
cı Malzemenin adı 
D) Malzemeyi dağıtım veya teslim şekli 
E) Malzeme test yöntemi 

GENEL 
ÜRETIM GIDERLERI HS, xxx 

MALIYET GIDERI KARŞIll~ 1 H$ xxx 

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine 
aittir? 

Al Endirekt ilk madde ve malzemenin üretime 
gönderilmesine 

B) Fazla çalışma karşılığı ödenen tutannın 

muhasebeleştirilmesine 
cı Işçi kı dem tazminatının ödenmesine 
D) Tahmini yıllık ücretli izin tutaıının 

muhasebeleştirilmesine 
E) Ücret tahakkukunun muhasebeleştirilmesine 

10. A~ağıdakil.rden hangisi direkt i~çilik 

maliyetlerinden maliyetlerini endirekt işçilik 

ayıran!lD. önemli özelliktir? 

Al Direkt işçiliklerin aylık , endirekt işçiliklerin ise 
altı ayda bir ödenmesi 

B) işçilerin işe devam etmeleri veya etmemeleri 
CL Mamuilere doğrudan doğruya 

yüklenebilmesi 
D) Ücret eklentilerinin neler olduğu 
E) Ücret hesaplamasında kullanılan yaklaşım 

11. Saat ucreti 4 TL olan i şç inin normal çalışma 
süresi 8 saattir. Işçi belli bir siparişin 
yetişmesi amacıyla 10 saat çalışmışbr. 
Işletmede fazla çalışma karşılığında 0/.50 
zamlı ödeme yapılmaktadır. Işçiyle 10 saatlik 
çalışması karşılığında ödenecek ücret kaç TL 
dir? 

Al 24 
GL 30 
CL 33 
Dl 36 
El 44 

A 11 

A 
12. Bir konfeksiyon atölyesinde yenı ışe alınan 

işçilerin eğitilmesi nedeniyle oluşan işçilik 

gideri aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Direkt işçilik 
Bl Fazla çalışma karşılıgı 
cı işçi kı dem tazminatı 
OL Genel yönetim 
El Endirekt işçilik 

13. Aşağıdakilerden hangisi 
sisteminin işletmeye veya 
faydalardan biri değildir? 

primli ücret 
i şç iye sağladığı 

Al Ilk madde ve malzemenin daha verimli 
kullanılmasını sağlaması 

Bl Zaman ve akort temeline dayalı ücret 
sisteminin sakıncalannı ortadan kaldırması 

cı Üretimin grup olarak yapılması zorunlu olan 
işletmelerde işçiler arasında ücret orantılı 

dağıtılması 
OL Normal üretimini arttıran işçinin 

ödüııendirilmesi 
El Makine ve teçhizatın verimli kuııanılmasını 

teşvik etmesi 

14. KRC l şlebnesi gelecek yıl için toplam yıllık 
genel uretim maliyetlerinin 1.240.000 TL ve 
direkt işçilik saatinin 16.000 ols olacağı 
tahmin ebnektedir. Bu bilgilere göre 
işletmenin genel üretim maliyeti yukleme 
oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 62 ,50 TL/DiS 
Bl 77 ,50 TL ıOi S 
cı 85 ,50 TL ıoi s 
OL 92 ,50 TL ıOi S 
El 96 ,50 TL ıOi S 

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit 
maliyetlere örnek olarak verilebilir? 

Al Emlak Vergisi 
Bl Amortisman Giderleri 
CL Personel Maaşları 
OL Reklam Giderleri 
El Kira Giderleri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim 
maliyeti özelliklerini taşımasına rağmen gider 
yerlerine direkt yüklenebilen maliyetterdir? 

A) Fabrikanın emlak vergisi 
B) Bakım ve onanm işçilik maliyetleri 
C) Ustabaşı ücreti 
D) Tesis ve makinelerin amortisman maliyeti 
E) Dışandan sağlanan enerji maliyeti 

17. 730 GENEL 
Ü R E T IM G I OEAJ ... E R I H_S 

_E n • • ı; .xxx 
_So __ y .. ' G ld. rl . . XXX 

;J7 ~ MALI Y E T G IDER I 

KARŞ'ı...., Ö , H S 

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine 
arttir? 

A) Birind gider dağıtımına 
B) Tahmini yıllık izin ücretlerinin kayda 

alınmasına 
C) Ikinci gider dağıtımına 
D) Dönem sonunda genel üretim giderinin 

kapatılmasına 
E) Üçüncü gider dağ ıtımına 

18. (A) Üretim işletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledi r 

EÜGY EÜGY YÜGY YÜGY 
A B 1 2 

1 .Dağıtım 
ToPı~ml 

35.000 45.000 30.000 20.000 

DIS 200 300 - -
Alan m"') 100 200 50 100 

Yardımcı üretim gider yeri 1 in maliyetleri ois ne, 
yardımcı üretim gider yeri 2 nin maliyetleri alan 
esas alınarak dağıtılacaktır. 

Bu bi l gll • .-. v . doO ... ud ..... d .. O ......... yOn ......... ine 

liiG.-- VOCV_1 d .. ... ıı:OCV..A y'" y;::'k.ı _ .. ~_k 

1;u t ., .... kaç T L dir? 

A) 30.000 

B) 1 .0. 0 0 0 

oC) 1 :2.000 

D) ı 1 .000 

El 9.000 

A 12 

A 
19. Aşağıdakilerden ha ngisi gider dağıtım 

tablosunda yer alan unsurlardan biri değildir? 

A) Eşdeğer birim sayısı 
B) Gider çeşRleri 
C) Esas üretim gider yerleri 
O) Yardımcı gider yerleri 
E) Dağıtım toplamı 

20. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı 
maliyetierne sistemlerinin tasarım ve 
uygulama aşamalarında dikkate alınması 
gereken faaliyetlerden biri değildir? 

A) Maliyetlerin 
anahtanna 
dağıtılması 

belirlenen tek bir dağıtım 
göre maliyet yerlerine 

B) Temel faaliyetlerin berırlenmesi 
C) Maliyet dağıtım anahtarlannın belirlenmesi 
O) Her bir faaliyet için maliyet havuzunun 

belirlenmesi 
E) Maliyetlerin mamullere dağıtılması 

21. Aşağıdakilerden hangisi maliyederini birleşik 
üretim sürecine göre belirleyen işletmelerden 
biri değildir? 

22. 

A) Petrol endüstrisi 
B) Süt endüstrisi 
C) Bakır madeni işletmeciliği 
D) Yolcu uçağ ı işletmeciliğ i 
E) Et endüstrisi 

100 KASA HS XXX 
620 SATILAN MAMUllERIN 
lA.61 I v ı= TI ı.ı~ 

391 HESAPLANAN KDV HS. XXX 

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine 
aittir? 

A) Üretilen yan mamulün peşin olarak 
satılmasına 

B) Yan mamulün satın alınmasına 
C) Fazla yüklenen genel üretim maliyetinin 

kayda a l ınmasına 
D) Üretilen bineşik mamulün ambara iadesine 
E) Satılan mamulün iade edilmesine 

Izleyen :&ayfaya geçiniz. 
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23. Iş letmede, üç mamul üretimi yapı lmaktadır. 
Döneme ilişkin k='onılon bi.-ı." ik n"I. 'iy.t 800 T L 

di~ . üretilen ..-.omu' ",iktar ı ....... ~"'i' tut.l rı bilgi • ..-, 

~ı.<:ı; r : 

M "rT> .. II ... r """~_F( _ _ b _ ) s ...... tuUr. 

A Mamulü 1 000 
B Mamulü 1 500 
C Mamulü 2500 

Fiziksel ölçü'.f 
Mamulüne birleşik 
kaç TL dir 

A) 160 
B) 240 
c) 400 
D) 800 
E) 888 

50 
150 
25 

yöntemine göre (C) 
maliyetten verilecek pay 

24. ve 25. sorular aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplandırılacaktır . 

SMN Işletmesinde özel ","",eç" bir .,..,utfak 

masasın,n to~r-.rTl ' v e i lk rn.,"", ... IOn ;';'r ... timind9 

!;O j,-; ..... tabş.' .... lın ... k Ü~ .... üç i",çi 10 gün boyun",. 

çaıı~"...ı",,,r. Işletme başarılı olan projeye i l işkin 
olarak projede çalışanlara toplam 5.000 TL 
ödemede bulunmak istemektedir, Bu pro jade 
ustabaŞı 10 saat, (A) işçisi 30 saat ve (B) işçisi 
40 saat çalışm ıştır . Saat ücretleri ise ustabaşının 
9 TL (A) işçisinin 5 TL ve (B) işçisinin 4 TL dir , 

24. Bu bilgilere ve norma l s aat ücretterinin 
dağıtım anahtan olarak kabul edilmesi 
durumunda dağıtım faktörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 7,50 
B) 9,00 
c) 10,40 
D) 12 ,50 
E) 14 ,20 

25. Yukarıdaki bilgilere göre, A işçisinin proje 
bedelinden aldığı pay kaç TL dir? 

A) 1, 125 
B) 1,875 
C) 2,000 
D) 2,500 
E) 5,000 

A 13 

A 
26. Aşağıdaki üretim iş letmelerinden hangisinin 

sipariş maliyeti sistemine dayalı olarak 
mamul maliyetini belirlemesi doğru değildir? 

A) Makama 
B) Matbaa 
c) Uçak 
D) In şaat 
E) Tersane 

Izleyen :&ayfaya geçiniz. 


