
İÇİNDEKİLER

KURUM SINAV SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

TEMEL KAVRAMLAR  /  GENEL BİLGİLER

HAZIR DEĞERLER  /  MENKUL KIYMETLER

ALACAKLAR

STOKLAR

DÖNEM AYIRICI HESAPLAR VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR

YABANCI KAYNAKLAR

ÖZKAYNAKLAR

GELİR TABLOSU VE MALİYET HESAPLARI

MALİ ANALİz

80

06

178

248

378

420

512

576

690

624

MEUY :  Milli Emlak Uzman Yardımcılığı
MEDY :  Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı
MH :  Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
İç Denetçilik :  İç Denetçilik 
  (Maliye Bakanlığı Kurum İçi Sınavı)
SGK  :  Sosyal Güvenlik Kurumu 
KGK :  Kamu Gözetim Kurumu
TCZB :  Ziraat Bankası
DUY :  Defterdarlık Uzman Yardımcılığı

SORULARDA KULLANILAN KURUM KISALTMALARI

GUY  : Gelir Uzman Yardımcılığı
MUY :  Maliye Uzman Yardımcılığı
KB :  Kalkınma Bakanlığı
KİK  :  Kamu İhale Kurumu
DMK :  Devlet Malları Koruma
HB :  Halk Bankası
VMY :  Vergi Müfettiş Yardımcılığı
SMMM :  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
VDY  :  Vergi Denetmen Yardımcılığı
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* TEMEL KAVRAMLAR

* GENEL BİLGİLER
KURUM SINAV SORULARI

16. İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde 
gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kav-

ramı gereğidir? 
(SMMM)

A)	 Tutarlılık
B)	 İhtiyatlılık
C)	 Dönemsellik
D)	 Önemlilik
E)	 Özün	önceliği

17. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kav-

ramlarından değildir? 

(VDY 2003)

A)	 Evrensellik
B)	 Maliyet	esası
C)	 Tutarlılık
D)	 Önemlilik
E)	 İhtiyatlılık

18. Enflasyon muhasebesi uygulaması aşağıdaki mu-

hasebe temel kavramlarından hangisine aykırıdır? 

(GUY 2007)

A)	 Maliyet	esası
B)	 Tutarlılık
C)	 Özün	önceliği
D)	 İhtiyatlılık
E)	 Dönemsellik

19.  İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın 
sürdüreceğini ifade eder.

 Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarla-

rının yaşam süreleriyle bağlı değildir. Bu kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

(SMMM)

A)	 İhtiyatlılık
B)	 İşletmenin	Sürekliliği
C)	 Tutarlılık
D)	 Tam	Açıklama
E)	 Sosyal	Sorumluluk

20. Aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangi-
si, mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi 
ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı 
olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını an-

latır?
(DMK 2009)

A)	 Önemlilik	
B)	 Özün	önceliği
C)	 Tutarlılık
D)	 Tam	açıklama
E)	 İhtiyatlılık

21. İşletmelerin sahip oldukları menkul kıymetlerin bor-
sa veya piyasa değerlerinde sürekli olarak değer 
azalması saptandığında, meydana gelen gider veya 
zararın ait olduğu dönemin gider ve zararı olarak 
muhasebeleştirilmesi hangi kavram gereğidir?

(SMMM)

A)	 Tam	açıklama
B)	 Para	ile	ölçülme
C)	 Önemlilik
D)	 Dönemsellik
E)	 İhtiyatlılık

22. ‘’	Bir	hesap	kaleminin	ve	mali	bir	olayın	nispi	ağırlık	ve	
değerinin,	mali	tablolara	dayanılarak	yapılacak	değer-
lemeleri	veya	alınacak	kararları	etkileyebilecek	düzey-
de	olması’’ şeklinde tanımlanabilecek muhasebenin 
temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

(VDY 2009) (MUY 2014)

A)	 Özün	önceliği
B)	 Tam	açıklama
C)	 Önemlilik
D)	 Parayla	ölçülme
E)	 İhtiyatlılık
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* TEMEL KAVRAMLAR

* GENEL BİLGİLER
KURUM SINAV SORULARI

77. Bir	ticaret	işletmesi,	mali	karakterli	 işlemlerini	muha-

sebeleştirme	sürecinde	muhasebe	fişlerini	de	kullan-

maktadır.		
 Buna göre, muhasebe kayıt sürecinin işleyişi ile il-

gili sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
(SMMM 2019/2)

A)		Günlük	defter	–	Büyük	defter	–	Muhasebe	fişleri	
–		İşlem	belgeleri	

B)		 Muhasebe	fişleri	–	Günlük	defter	–	Büyük	defter	
–		İşlem	belgeleri	

C)		 İşlem	belgeleri	–	Günlük	defter	–	Büyük	defter	–	
Muhasebe	fişleri	

D)		Günlük	defter	–	Büyük	defter	–	İşlem	belgeleri	–	
Muhasebe	fişleri	

E)	 İşlem	belgeleri	–	Muhasebe	fişleri	–	Günlük	defter	
–	Büyük	defter	

78. Hesapların işleyişine ait aşağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıştır?

(SMMM 2019/2)

A)		Gelir	 hesaplarındaki	 artışlar	 hesabın	 alacağına	
kaydedilir.	

B)		 Aktif	hesaplardaki	azalışlar	hesabın	alacağına	kay-
dedilir.	

C)		Pasifi	düzenleyici	hesaplar	alacak	kalanı	verir.	
D)		Aktifi	 düzenleyici	 hesaplardaki	 azalışlar	 hesabın	

borcuna	kaydedilir.	
E)		 Pasif	hesaplar	borçlandırılarak	kapatılır.

79. Muhasebenin temel kavramlarından biri olan 
önemlilik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

(SMMM 2019/3)

A)	 İşletmelerin	 gelecekte	 karşılaşabileceği	 risklerin	
göz	önüne	alınması	gerektiğini	ifade	eder.	

B)		 Bir	 hesap	 kalemi	 veya	 finansal	 bir	 olayın	 göreli	
ağırlık	ve	değerinin	finansal	tablolara	dayanılarak	
yapılacak	değerlendirmeleri	veya	alınacak	kararla-

rı	etkileyebilecek	düzeyde	olmasını	ifade	eder.
C)		Finansal	 tabloların,	 finansal	 tablo	 kullanıcılarının	

doğru	 karar	 vermelerine	 yardımcı	olacak	ölçüde	
yeterli,	 açık	 ve	 anlaşılır	 olması	 gerektiğini	 ifade	
eder.	

D)		 İşletmenin	 sahip	 ve	 sahiplerinden,	 yöneticilerin-

den,	 çalışanlarından	 ve	diğer	 ilgililerden	ayrı	 bir	
kişiliğe	sahip	olduğunu	ve	o	işletmenin	muhasebe	
işlemlerinin	 sadece	 bu	 kişilik	 adına	 yürütülmesi	
gerektiğini	ifade	eder.	

E)		 İşlemlerin	muhasebeye	yansıtılmasında	ve	onlara	
ilişkin	 değerlendirmelerin	 yapılmasında	 biçimle-

rinden	çok	özlerinin	esas	alınması	gerektiğini	ifa-

de	eder.	

80.  İşletme varlıklarının sigorta değerleri hangi muha-

sebe temel kavramı gereğince ve nerede gösteril-
melidir?

(SGK 2008)
A)	 Tutarlılık	–	Nazım	Hesaplar
B)	 Tam	Açıklama	–	Varlık	Hesapları
C)	 Özün	Önceliği	–	Varlık	Hesapları
D)	 Tam	Açıklama	–	Bilanço	Dipnotları
E)	 Özün	Önceliği	-	Bilanço	Dipnotları

81. I.		 Amortisman	ayrılması
II.		 Özel	fon	ayrılması
III.		Karşılık	ayrılması
IV.		Reeskont	ayrılması

 Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihti-
yatlılık kavramı gereği yapılır? 

(KPSS 2006) (MUDY 2011) (DMK 2009)

A)	 Yalnız	I	
B)	 Yalnız	III
C)	 I	ve	IV
D)	 II	ve	III	
E)	 III	ve	IV
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* TEMEL KAVRAMLAR

* GENEL BİLGİLER
KURUM SINAV SORULARI

82. İşletmenin, gelir ve giderlerini tahakkuk esası-
nı dikkate alarak muhasebeleştirmesi aşağıdaki 
muhasebe temel kavramlarından hangisinin ge-

reğidir?

(İç Dnt 2010)

A)	 İşletmenin	Sürekliliği
B)	 İhtiyatlılık
C)	 Dönemsellik
D)	 Özün	Önceliği
E)	 Tam	Açıklama

83. Birbirini izleyen dönemler itibariyle işletme varlık-

larının aynı değerleme ölçüsü ile değerlemesi ve 
aynı amortisman yönteminin uygulanması hangi 
temel muhasebe kavramı gereğidir? 

(KB 2009)

A)	 Tam	Açıklama
B)	 Uyumluluk
C)	 Önemlilik
D)	 Sosyal	sorumluluk
E)	 Özün	önceliği

84. İşletmenin yaşam süresinin, işletme sahip yada 
ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesi 
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangi-
siyle açıklanır?

(GUY 2011)

A)	 İşletmenin	Sürekliliği
B)	 Önemlilik
C)	 Özün	Önceliği
D)	 Kişilik
E)	 Dönemsellik

85. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde, mali 
tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli 
kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının 
gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun, tarafsız 
ve dürüst davranılması, aşağıdaki temel muhasebe 
kavramlarından hangisiyle açıklanmaktadır? 

(KB 2009)

A)	 Sosyal	sorumluluk	ilkesi
B)	 Süreklilik	ilkesi
C)	 Tutarlılık	ilkesi
D)	 Kişilik	ilkesi
E)	 Özün	önceliği	ilkesi

86. İleri tarihli bir çekin muhasebe kayıtlarında vade-

li alacakmış gibi değerlendirilerek bu doğrultuda 
kayıtlara geçirilmesi, aşağıda yer alan muhasebe 
kavramlarından hangisi ile açıklanır? 

(MEDY 2009) (MEUY 2008)

A)	 Tutarlılık	
B)	 Tam	açıklama
C)	 Özün	önceliği
D)	 Tarafsızlık	ve	belgelendirme
E)	 İhtiyatlılık

87. İktisadi bir varlığın elde edilmesi veya değerinin 
arttırılmasıyla ilgili olarak yapılan ödemelerle, bun-

ların bağlı olduğu her turlu giderlerin toplamına ne 
ad verilir? 

(KB 2009) (GUY 2008)
A)	 Rayiç	bedel
B)	 Borsa	rayici
C)	 Emsal	bedeli
D)	 Nominal	değer
E)	 Maliyet	bedeli

88.  Bir ekonomik değerin değerleme gününde işletme 
bakımından sahip olduğu gerçek değerine ne ad 
verilir? 

(SMMM)

A)	 Tasarruf	değeri
B)	 Emsal	bedeli
C)	 Maliyet	bedeli
D)	 Mukayyet	değeri
E)	 İtibari	değer

89. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde normal 
alım satım değerine ne ad verilir? 

(SMMM)

A)	 Nominal	Değer
B)	 Emsal	Değer
C)	 Rayiç	Bedeli
D)	 Mukayyet	Değer
E)	 Tasarruf	Değeri
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118. Vadeli	(kredili,	veresiye)	olarak	mal	alımında	işletme	
320	Satıcılara	borçlanacaktır.	Satıcılara	olan	borç	pa-

sif	 toplamını	 arttırır.	 İşletme	 mal	 alacağı	 depodaki	
mal	tutarında	artış	olacağı	için	153	Ticari	mallar	he-

sabında	da	artış	olur.	Bu	artış	aktif	toplamını		arttırır.
                          

 

153	TİCARİ	MALLAR XXX
320	SATICILAR XXX

 

Cevap: A

119. 

A) Nakden	araç	satın	alınması:	Araç	bir	varlıktır.	Sa-

tın	alındığında	aktif	artar.	Ancak	nakit	ödeme	ya-

pılacağı	için	kasada	aynı	tutarda	azalma	olur.	Ak-
tifte		bir	hesap	artarken	diğer	bi	hesap	olan	kasa	
aynı	 tutarda	 azalacağından	 bilanço	 toplamında	
değişme	olmaz.

B) Bankaya	 para	 yatırılması:	 Bankaya	 yatırılan	 para	
kasadan	çıkacaktır.	Bankada	bir	artış	olurken	aynı	
tutarda	kasada	bir	azalış	olacaktır.		Bu	nedenle	ak-
tif	toplamı	değişmeyecektir.

C)	 Tahvil	çıkarılması:	Tahvil,	çıkartan	 (ihraç	eden)	 iş-
letme	için	bir	borçlanma	aracıdır.	İşletme	çıkardığı	
tahvilleri	sattıkça	borcu	artar,	aynı	zamanda	satış-
lardan	gelen	para	bankaya	geleceğinden	varlıklar-
da	artar.	Bu	işlem	aktif	toplamını	da	pasif	toplamı-
nı	da	arttırır.

D) 	Satıcılara	olan	borcun	ödenmesi:	Satıcılar	bir	ya-

bancı	 kaynak	 (borç)	 hesabıdır.	 Satıcılara	 ödeme	
yapmak	 işletmenin	 borcunu	 yani	 pasif	 toplamını	
azaltır.	Ancak	ödeme	kasa	ya	da	bankadan	yapıla-

cağı	için	aktif	toplamı	da	azalacaktır.

E)  Peşin	mal	 alışı:	Mal	 alınması	depodaki	mal	 tuta-

rını	doğal	olarak	aktifi	artıracaktır.	Ancak	bu	mal	
peşin	alındığı	için	kasada	azalma	olacak	kasadaki	
bu	azalış	aktifi	azaltacaktır.	Aktif	iki	hesabın	birin-

de	artış	meydana	gelirken	diğerinde	aynı	tutarda	
azalış	meydana	gelecek	bu	durum	toplamları	de-

ğiştirmeyecektir.
 Cevap: C

120. Özkaynakları	arttırıcı	etkiden	anlaşılması	gereken	ya-

pılan	işlemin	yabancı	kaynaklarda	artışa	neden	olma-

masıdır.	Şıklara	bakıldığında;

A)		Kredi	 alınması.	 Kredi	 bankalardan	 alınan	 bir	 ya-

bancı	kaynaktır.	Yabancı	kaynak	toplamı	artar.

B)		 Malın	alınması	 	Mal	alınması	karşılığında	aynı	tu-

tarda	bir	varlık	ya	da	kaynak	kullanılacağı	için	ser-
mayede	artış	olmaz.

C)		Borcun	ödenmesi;	Borç	ödenmesi	yabancı	kayna-

ğı	azaltır.	

D)		Giderin	ortaya	çıkması:	Gider	zarara	yol	açar	bu	
nedenle	öz	kaynakta	azalma	olur.

E)	 Gelirin	 ortaya	 çıkması	 gelir,	 karı	 ortaya	 çıka-

rır	 kar	 ise	 ortakların	 koydukları	 sermayelerinin	
mükâfatıdır.	Sermayeyi	arttırıcı	etki	yapar.

Cevap: E

121. 

A)	 Satıcılara	olan	 senetsiz	borcun	 senetli	 hale	gel-
mesi:		İşletme	mevcut	olan	borcunu	belgeli	hale	
getirmiştir.	Bu	durum	bilanço	toplamlarını	etkile-

mez.

 

320.	SATICILAR XXX
321.	BORÇ	SENETLERİ XXX

 

B)  Senetsiz	alacağın	vade	farkı	karşılığında	senetli	ha-

le	gelmesi.	Senetsiz	alacak	senetli	hale	gelmiştir.	
Ancak	burada	senede	vade	farkı	eklenmiştir.	Bu-

rada	alınan	senet	senetsiz	alacaktan	daha	büyük	
tutarlı	olacağından	bilanço	toplamı	değişecektir.

 Örneğin:

 

121	ALACAK	SENETLERİ 11.000
120.	ALICILAR
642	FAİZ	GELİRLERİ

10.000
1.000
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156. Nazım	Hesaplar:	Varlık,	borç	ve	sermayede	artış	veya	
azalış	yaratmayan	 (mali	nitelikte	olmayan)	ancak	bu	
işlemler	gelecekte	işletme	değerlerinde	bir	değişime	
neden	olabilir.	işletme	yönetimi	tarafından	bilinmesi	
gereken	 işlemlere	 ait	 hesaplardır.	 İşletme	 varlıkları	
arasında	fiilen	yer	alan	fakat	mülkiyeti	 işletmeye	ait	
olmayan	değerler	ile	koşullu	işlemlerin	muhasebede	
izlenmesini	sağlayan	hesaplardır.	Bu	hesaplarda	bilgi	
muhasebeleştirilir

Cevap: C

157. VUK	253,	254	maddelere	göre	defter	ve	belgelerin	
saklama	süresi	5	yıldır.	

	 TTK	82.	Maddeye	göre	defter	ve	belgelerin	saklama	
süresi	10	yıldır.	

	 SGK	mevzuatına	göre	defter	ve	belgelerin	2007	ve	
öncesi	yıllar	 için	5	 (Beş)	yıl	2008	dahil	 sonraki	yıllar	
için	ise	10	(On)	yıl	Süreyle	saklanması	gerekir

Cevap: B

158. •			Defterlere	kayıt	Türkçe	yapılır.

• Defterler	mürekkepli	kalemle	yazılır.

• Defterlerde	satırlar	boş	bırakılamaz	ve	atlanamaz.

• Sayfalar	ciltten	koparılamaz,	yırtılamaz.

• Deftere	 geçirilmiş	 kayıt	 çizilemez,	 silinemez,	 ka-

zınarak	okunamaz	hale	getirilemez.

• Yevmiye	defterine	yapılan	hatalı	kayıt	ancak	yeni	
bir	düzeltme	kaydı	yapılarak	giderilebilir.

• İşlemlerin	en	geç	10	gün	içinde	deftere	geçirilme-

si	gerekir.

	 Defterlerin	 kayıt	 düzeni	 yukarıda	 verilmiştir.	 VUK’	
una	göre	mal	veya	hizmet	alış	ve	satış	belgelerinin	en	
geç	10	gün	içinde	yasal	defterlere	yazılması	yasal	bir	
zorunluluktur.	Ancak	bunun	istisnası	Muhasebe	kayıt-
larına	alınan	belgeler,	Muhasebe	fişlerine	kaydedilip	
firma	yetkililerince	onaylanması	halinde,	45	gün	için-

de	yasal	defterlere	yazılabilir.	Bunun	dışında	geçerli	
bir	neden	olmadan	10	günden	fazla	beklenemez.

Cevap: B

159. Muhasebe	kayıtlarının	yapılmasına	yardımcı	olan	bel-
gelere	muhasebe	fişi	denir.	Bunlar	objektif	belge	de-

ğildir.	Muhasebe	de	üç	tür	fişten	söz	edilir.

 A) Tahsil	Fişi	Kasaya	para	girişine	yol	açan	tamamı	
peşin	 tahsil	 edilen	 işlemlerin	 kaydedildiği	 fiştir.	
İşletmenin	 kasasına	 giren	 paraların	 ne	 için	 alın-

dığını	ve	bu	tahsilatın	karşılığında	hangi	hesaba	
veya	hesaplara	alacak	kaydedileceğini	gösteren	
bir	belgedir.

 B) Tediye	Fişi	Kasadan	para	çıkışına	yol	açan	tamamı	
peşin	ödenen	işlemlerin	kaydedildiği	fiştir		İşlet-
menin	kasasından	çıkan	paraların	ne	için	ödendi-
ğini	ve	bu	ödeme	karşılığında	hangi	hesaba	veya	
hesaplara	borç	kaydedileceğini	gösteren	bir	bel-
gedir.

 C) Mahsup	Fişi	Kasa	hesabını	 ilgilendirmeyen	veya	
kasayı	 kısmi	 ilgilendiren	 işlemlerin	 kaydedildiği	
belgedir.	 Kasa	 hesabını	 ilgilendirmeyen	 işlem-

lere;	 hesaba	karşılık	 senet	 verilmesi,	 kredili	mal	
alışları,	çek	alma	vb.	örnek	verilebilir.

	 Yukarıdaki	açıklamalara	göre	cevap	mahsup		fişidir.
Cevap: E

 

160. 1.	sınıf	tacirlerin	tutmak	zorunda	oldukları	3	tür	def-
ter	bulunmaktadır.

 

• Yevmiye Defteri: İşlemlerin	çift	taraflı	etkisinin	bir	
bütünlük	 içinde	tarih	sırasıyla	 	maddeler	halinde	
kaydedildiği	defterdir.

• Defter i kebir (büyük defter): Yevmiye	 defter-
ine	 geçirilmiş	 işlemleri	 buradan	 alarak	 sistemli	
bir	 şekilde	 hesaplara	 dağıtan	 ve	 tasnifli	 olarak	
bu	hesaplarda	toplayan	defterdir.	Ana	hesapların	
izlendiği	defterdir.

• Envanter defteri:	 Ticari	 işletmenin	 açılışında	 ve	
açılıştan	 sonra	 her	 hesap	 döneminin	 sonunda	
taşınmazların,	alacakların,	borçların,	nakit	para	tu-

tarının	ve	varlıklar	ile	borçların	değerlerinin	teker	
teker	kaydedildiği	ciltli	ve	sayfaları	müteselsil	sıra	
numaralı	defterdir.

	 Şıklara	 bakıldığında	 cevap	 DEFTER-İ	 KEBİR	 olarak	
karşımıza	çıkmaktadır.	

Cevap: D
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1. Nakit olarak elde veya bankalarda bulunan varlık-

lar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan 
paraya çevrilebilen varlıklara ne ad verilir? 

(SMMM)

A)	 Hazır	Değerler
B)	 Dönen	Varlıklar
C)	 Menkul	Kıymetler
D)	 Duran	Varlıklar
E)	 Ticari	Borçlar	

2. 

BANKALAR	HS. XXX
KASA	HS. XXX

 

 Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine 
aittir?

(HB 2009)

A)	 İşletmenin	kasasındaki	paranın,	bankada	açtırılan	
mevduat	hesabına	yatırılmasına

B)	 İşletmenin	kasasındaki	paranın,	bankadan	kullanı-
lan	kredi	hesabına	yatırılmasına

C)	 İşletmenin	bankadaki	mevduat	hesabından	havale	
gönderilmesine

D)	 İşletmenin	 bankadaki	 mevduat	 hesabına	 havale	
gönderilmesine

E)	 İşletmenin	bankadaki	mevduat	hesabından	kasa-

ya	para	aktarılmasına

3. İşletmenin döviz kasasında bulunan yabancı parala-

rın kur farklarından kaynaklanan olumlu fark hangi 
hesaba kaydedilir? 

(SMMM)

A)	 Diğer	Olağan	Gelir	ve	Karlar
B)	 Kambiyo	Karları
C)	 Kasa
D)	 Diğer	Olağan	Gider	ve	Zararlar
E)	 Kambiyo	Zararları

4. İşletme, döviz kur farklarından dolayı kayba uğra-

dığında yapacağı günlük defter kaydında borçlu 
hesap aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 (SMMM)

A)	 Kasa
B)	 Finansman	Giderleri
C)	 Kambiyo	Zararları
D)	 Karşılık	Giderleri
E)	 Bankalar

5. 1	 Euro	 =1,60	 TL	 kuru	 ile	 kasa	 hesabına	 kaydedilen	
3.000	Euro’nun	bir	kısmı	bozdurulmuş	ve	karşılığında	
alınan	3.864	TL’nin	184	TL’si	kambiyo	karı	olarak	kay-
dedilmiştir.

 Buna göre işletme tarafından kaç Euro bozdurul-
muştur?

(GUY 2007)

A)	 2.300
B)	 2.288
C)	 2.322
D)	 2.260

6. 1 Dolar =1,30 TL kuru ile kasa hesabına kaydedi-
len 2.000 Doların bir kısmı bozdurulduğunda kar-
şılığında alınan 2.580 TL’nin 630 TL’si kambiyo karı 
olarak kaydedildiğine göre, bozdurma sırasındaki 
kur aşağıdakilerden hangisidir?

 (GUY 2008) (VDY 2009) (VDY 2008)

A)	 1,57
B)	 1,66
C)	 1,72
D)	 1,87
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24. VE 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. (KPSS 2007)

	 20.08.2006	tarihinde	yapılan	kasa	sayımında	kasada	
585	ABD	doları	 ($)	olduğu	belirlenmiştir.	Aynı	tarih	
itibariyle	 Dolar	 Kasası	 alt	 hesabının	 borç	 toplamı	
26.845	$,	alacak	toplamı	26.320	$	olarak	izlenmek-
tedir.	Bu	farkın	nedeni	yıl	sonu	itibariyle	de	belirlene-

memiş	ve	kapatılmasına	karar	verilmiştir.	20.08.2066	
tarihli	 kur	 1$=1,48	 TL,	 31.12.2006	 tarihli	 kur	 ise	
1$=1,42	TL’dir.

24. 20.08.2006 tarihinde yapılan kayıtta aşağıdaki he-

saplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A)	 Kasa	hesabı		borçlu,	865,80	TL
B)	 Kasa	hesabı	alacaklı,	865,80	TL
C)	 Sayım	ve	Tesellüm	Noksanları	hesabı	borçlu	

88,80	TL
D)	 Sayım	ve	Tesellüm	Fazlaları	hesabı	alacaklı	

88,80	TL
E)	 Sayım	ve	Tesellüm	Fazlaları	hesabı	borçlu	88,80	TL

25. Yıl sonunda Kasa farkıyla ilgili olarak yapılması ge-

reken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)

SAYIM	VE	TESELLÜM
FAZLALARI 88,80

KAMBİYO	KARLARI 3,60
DİĞER	OLAĞANDIŞI
GELİR	VE	KÂRLAR 85,20

B)

KAMBİYO	ZARARLARI 35,10
SAYIM	VE	TESELLÜM
NOKSANLARI 35,10

C)

SAYIM	VE	TESELLÜM
FAZLALARI 35,10

KAMBİYO	KÂRLARI 35,10

D)
SAYIM	VE	TESELLÜM
FAZLALARI 88,80

KAMBİYO	KÂRLARI 88,80

E)

SAYIM	VE		TES.	
NOKSANLARI 830,70

DİĞER	OLAĞANDIŞI
GELİR	VE	KÂRLAR 830,70
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7. Kasa	hesabının	borç	kalanı	5.000		euro,	sayım	sonu-

cu	 	elde	edilen	4.900	avro	olduğuna	göre	100	avro	
noksanlık	vardır.	Kasa	hesabının	kalanı	kasada	olması	
gereken	parayı	gösterir.	Kasada	5.000	Euro	olması	ge-

rekirken	4	900	Euro	bulunmuş	olması	gerekenden	100	
euro	eksik	var	demektir.

	 Sayım	dönem	 sonunda	 yapıldığına	göre	dönem	 so-

nunda	iki	kayıt	yapılır:

	 1.	 Noksanlığın	kayda	alınması;

 31/12

	 197	SAYIM	VE	TESELLÜM	NOK.	 198
					 	 	 100	KASA	 	 193		 	

	 	 							-	€
	 	 	 646	KAMBİYO	KARLARI	 			5
	 100€	X	1,98	=	198
	 100*1,93=	193
 

	 2.	Dönem	sonu	değerleme	kaydı;

 31/12

	 100	KASA	 	 	 245
	 							-	€
	 	 	 646	KAMBİYO	KARLARI	 245
	 4900	€	x	(1,93	-	1,98)
 

	 İşletme	 ilk	 kayıtta	 noksanlığı	 tespit	 etmiş	 henüz	 se-

bebi	 bilinmediği	 için	 araştırılmak	 üzere	 197	 SAYIM	
VE	TESELLÜM	NOKSANLARI	hesabına	yazılır.	Dikkat	
edilecek	nokta	bu	hesaba	kayıt	yapılırken	noksanlığın	
tespit	edildiği	 tarihteki	kur	 ile	kayıt	yapılmasıdır.	Ya-

bancı	paralı	kasa	hesabına	kayıtlar	para	girişlerinde,	
giriş	esnasındaki	kurla	çıkışlarda	ise	kayıtlı	kur	ile	yapı-
lır.	Aradaki	fark	646	KAMBİYO	KARINA	yazılır	sebebi	
ise	işletme	bu	parayı	ya	yanlış	kayıtan	ya	da	zimmete	
geçirme	olduğu	için	bulamamış	ama	eninde	sonunda	
bulacaktır.	Bu	para	hala	işletmede	olduğu	için	noksan	
değilmiş	gibi	değerlenir.

	 İkinci	kayıtta	ise	değerlemesi	yapılmayan	4	900	Euro	
değerlemeye	tabi	tutulmuş	ve	0,05	kuruşluk	kur	artışı	
işletme	için	olumlu	bir	durum	olduğundan	gelir	yazıl-
mıştır.

Cevap: E

8. 		 											2	ay	 	 		1	ay
	 01/11/10...................31/12/10...................01/02/11

	 3	ay	vadenin	2	ayı	bu	döneme	1	ayı	ise	gelecek	döne-

me	aittir	işletme	faiz	ve	anaparasını	vade	sonunda	alır.	
Bu	soruda	vade	sonu	beklenmemiş	20	gün	kala	hesap	
kapatılmıştır.	 İlk	 yapılacak	 kayıt	 dönemin	 	 sonunda,	
dönem	ait	faizin	ilgili	dönem	gelir	tablosunda	gelirler	
arasında	gösterilmesi	gerekir.	

	 90	000*0,12=10	800	yıllık	faiz

	 10	800/12=900	aylık	faiz
	 900*2=1800	tahakkuk	eden	2	aylık	faiz

 31/12

	 181	GELİR	TAHAKKUKLARI	 1800
	 	 	 642	FAİZ	GELİRLERİ	 1800
 

 10/01
	 102	BANKALAR	 	 90	000
	 Vadesiz
	 659	DİĞER	OLAĞAN	GİD/ZAR	 1800
	 	 	 102	BANKALAR	 	 90	000
	 	 	 Vadeli
	 	 	 181	GELİR	TAHAKK.	 1	800
 

	 Yeni	 yıla	girildiğinde	 ise	 işletme	 vade	 sonuna	kadar	
sabredememiş	 ve	 vadeyi	 bozmuştur.	 İşletmenin	 bu	
durumda	herhangi	bir	 faiz	geliri	olmamalıdır.	Geçen	
dönem	için	yazılan	gelir	iptal	edilecektir.	Banka	ana-

paramızı	geri	ödeyecektir.

	 Banka	 vadeli	 hesabı	 kapatıp,	bankadaki	 vadesiz	he-

sabımıza	bu	parayı	yatırır.	Aktif	hesaplar	artışla	borçlu	
azalışla	alacaklı	çalışır.	İşletmenin	tahakkuk	eden	geliri	
artık	alma	ihtimali	olmadığı	için	Gelir	tahakkuku	da	or-
tadan	kalkmıştır.	Ters	kayıtla	kapatılır.	Geçen	dönem	
yazılan	1800	lira	geliri	iptal	etmek	için	aynı	tutarda	gi-
der	yazılmalıdır.	Gider	hesapları	borçlu	çalışır.

Cevap: C
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24. İlk	 yapılacak,	 işlem	 farkın	 hangi	 yönde	 olduğudur.	
Kasa	hesabının	kalanı	kasada	olması	gereken	parayı	
gösterir.	Kasada	olması	gereken	525	$		iken	çelik	kasa	
sayılmış	kasada	585	$	çıkmış,	beklenenden	daha	fazla		
para	bulunmuştur.

	 Kasa	hesabının	borç	kalanı	:	26	845-	26	320=525	$
	 Kasa	Mevcudu	 					:	 -	 				585$
	 fazlalık	 	 	 	 				60	$	
 

	 Bu	farkın	nedeni	aynı	gün	bulunamazsa	397	SAYIM	VE	
TESELLÜM	FAZLALARI	hesabının	alacağına	araştırıl-
mak	üzere	alınır.	Yabancı	para	ile	kayıt	yapılamayacağı	
için	bu	hesaba	 fazlalığın	bulunduğu	 tarihteki	 kur	 ile	
kayıt	yapılır.

 

	 100	KASA	 	 	 88.80
	 	 	 397	SAY.	VE	TES.	FAZ.		 88.80
	 	 	 60	$*1,48=	88.8
 

	 Kayıtlı	kur	bilgisi	verilmediği	 için	kayıtta		değerleme	
hesabı	kullanılamaz.

Cevap: D

25. Kasa	fazlalığı	yıl	sonu	geldiği	halde	hala	bulunamamış	
ve	 işletme	 gelecek	 dönemde	 sebebini	 araştırmaya-

caksa	dönem	sonun	da	649	DİĞER	OLAĞAN	GELİR	
VE	KARLAR	hesabına	aktarılır.	Ayrıca	dönem	sonunda	
kur	düşmüştür	bu	durum	işletme	için	olumlu	bir	du-

rumdur.	Fazlalık	işletmenin	borç	hesabında	izlenir.	Kur	
düşmesi	ile	yabancı	kaynaklarda	bir	azalış	olmuş	yani	
borçlar	azalmış	olur.	Seçeneklerde	679	DİĞER	OLA-

ĞANDIŞI	GELİR	VE	KARLAR	hesabının	işaretlenmesi	
de	doğru	olur.

	 60*(	1,42-1,48)	=	3,6
 

	 397	SAYIM	VE	TES.	FAZ.	 88.80
	 	 	 649	DİĞER	OLAĞAN	
	 	 	 GELİR	VE	KARLAR		 85.20
	 	 	 646	KAMBİYO	KARLARI	 3,60
 

Cevap: A

26. Yıl	 sonu	geldiğinde	2	kayıt	 yapılmalıdır.	Birinci	 kayıt	
kur	farkı	ile	ilgili	değerleme	kaydıdır.

	 58	000	Euro	yatırılmış	9	000	Euro	çekilmiştir.	Hesapta	
kalan	para	49	000	Euro	dur.	

	 49	000	£*(1,81-1,78)=	1470	 lira	olumlu	 fark	 vardır	 .	
Kambiyo	karları	hesabında	izlenir.

 

	 102	BANKALAR	 	 1470
	 	 646	KAMBİYO	KARLARI	 	 1470
 

	 İkinci	kayıt	ise;
	 Yıl	sonunda	işleyen	faizdir.	Burada	dikkat	edilmesi	ge-

reken	vadenin	diğer	yıla	sarktığına	ait	bir	bilgi	olmadı-
ğıdır.	Vadenin	dönem	sonu	olan	31/12	de	bittiği	kabul	
edilmelidir.

	 115£*	1,81=	208.15	TL	faiz	kazanmış	,	TL	karşılığı	bu-

lunurken	faize	hak	kazanılan	günkü	kur	ile	kayıt	yapılır.
 

	 102	BANKALAR	 	 208.15
	 	 642	FAİZ	GELİRLERİ	 	 208.15
 

	 Yukarıdaki	kayıtlar	tek	kayıtta	birleştirilirse;
 

	 102	BANKALAR	 	 1678.15
	 	 642	FAİZ	GELİRLERİ	 	 208.15
	 	 646	KAMBİYO	KARLARI	 	 1470
 

Cevap: E

27. Ciro	edilen	çekler	101	ALINAN	ÇEKLER	hesabının	ala-

cağına	kaydedilir.	İşletme	alacak	hakkını	devretmiştir.	
Varlıklarında	azalış	olmuş	aktif	hesap	azalışla	alacaklı	
çalışır.	Buna	karşılık	bankaya	olan	kredi	borcunda	aza-

lış	olur	pasif	hesap	olan	300	BANKA	KREDİLERİ	aza-

lışla	borçlu	çalışır

 

	 300	BANKA	KREDİLERİ		 XXX
	 	 101	ALINAN	ÇEKLER			 	 XXX
 

Cevap: B
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47. 

ALACAK	SENETLERİ	
REESKONTU	HS. XXX

REESKONT	FAİZ	
GELİRLERİ	HS. XXX

	

 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

(MH 2008) VDY 2009)

A)	 Alacak	senetlerinin	iskonto	ettirilmesi
B)	 Alacak	senetlerinin	yenilenmesi
C)	 Alacak	senetlerinin	vadesinin	uzatılması
D)	 Alacak	senetlerine	reeskont	ayrılması
E)	 Alacak	senetlerine	ayrılan	reeskontun	iptali

48. Bir	 işletmenin	 31.12.2015	 tarihinde	 alacak	 senetleri	
için	hesapladığı	reeskont	tutarı	3.000	TL,	borç	senet-
leri	için	hesapladığı	reeskont	tutarı	ise	3.400	TL’dir.	

	 İşletmenin 01.01.2016 tarihinde yapacağı açılış 
kaydında aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?

(MUY 2015)

A)	 Reeskont	faiz	gelirleri	hesabı	alacaklı	3.400	TL
B)	 Alacak	senetleri	reeskontu	hesabı	alacaklı	3.000	TL
C)	 Borç	senetleri	reeskontu	hesabı	alacaklı	3.400	TL
D)	 Reeskont	faiz	giderleri	hesabı	borçlu	3.000	TL

49. I.		 Senetlere	reeskont	ayrılması	
II.		 Alacakların	vadelerine	göre	sınıflandırılması	
III.	 Değeri	düşen	menkul	kıymetlere	karşılık	ayrılması	
IV.		Gider	 ve	gelirlerin	 tahakkuk	esasına	göre	 kayda	

alınması	
 Yukarıdaki muhasebe işlemlerinin hangisi / hangile-

ri dönemsellik kavramı gereği yapılır? 

(SMMM)

A)	 Yalnız	I	
B)	 Yalnız	IV	
C)	 I	ve	III	
D)	 I,	II	ve	IV	
E)	 I,	III	ve	IV

50.  İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılma-

sını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir 
değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir 
borcun karşılığı olmak üzere ödediği paralar hangi 
hesapta izlenir?

(SMMM)

A)	 Diğer	Çeşitli	Alacaklar	Hesabında
B)	 Gelecek	Aylara	Ait	Giderler	Hesabında
C)	 Verilen	Depozito	ve	Teminatlar	Hesabında
D)	 Verilen	Sipariş	Avansları	Hesabında
E)	 Gider	Tahakkukları	Hesabında

51. İşletme	satın	aldığı	malların	korunması	için	kullanılan	
ve	daha	sonra	iade	edilecek	olan	kapların	bedeli	ola-

rak	8.000	TL	ödeme	yapmıştır.
	 Buna göre, bu tutar aşağıdaki hesaplardan hangisi-

ne kaydedilmelidir?
(TCZB 2008) (VDY 2009)

A)	 Demirbaşlar
B)	 Ticari	Mallar
C)	 Verilen	Avanslar
D)	 Genel	Yönetim	Giderleri
E)	 Verilen	Depozito	ve	Teminatlar
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26. 

	 121	ALACAK	SENETLERİ		 55.000
	 	 	 642	FAİZ	GELİRLERİ		 5.000
	 	 	 121	ALACAK	SENETLERİ		 50.000

	
	 Poliçe	alınması	senet	alınması	gibi	düşünülür.	Poliçe-

deki	farklılık	arada	üçlü	bir	ilişki	olmasıdır.

	 İşletme	eski	senedi	yırtıp	atar	bu	alacak	senetlerinde	
azalışa	neden	olur.	Aktif	hesap	azalışla	50.000	lira	ala-

caklanır.	Bunun	yerine	ileri	tarihli	yeni	bir	senet	ister.	
Bu	durumda	Alacak	senetlerini	55.000	lira	arttırır.	Aktif	
hesap	artışla	borçlanır.

	 İşletmenin	belli	bir	müddet	daha	beklemesi	halinde	
5.000	lira	vade	farkı	alacağı	görülmektedir.	Bu	vade-

den	doğan	olumlu	fark	faiz	geliridir.
Cevap: C

27. Ticari	bir	ilişki	olmadığı	halde,	aradaki	dostluk	ve	itiba-

ra	dayalı	alınan	senet	ve	bonolara	hatır	senedi	denir.	
Finansman	senetleri	olarak	da	adlandırılır.	

Cevap: E

28. 

	 136	DİĞER	ÇEŞİTLİ	ALACAKLAR		 	XX
	 	 	 321	BORÇ	SENETLERİ		 XX

	
	
	 Arada	ticari	bir	ilişki	olmamasına	rağmen	bir	senet	ve-

rilmesi	halinde	işletme	bu	senedi	aradaki	dostluk	ve	
güven	ilişkisi	nedeniyle	vermiş	ancak	ödeme	zamanı	
gelince	bunu	bana	geri	öde	şartı	koşmuştur.	İşletme	
bono	verip	borçlanmıştır	ancak	bunun	karşılığında	bir	
de	alacağı	doğacaktır.

Cevap: C

29. 

	 121	ALACAK	SENETLERİ		 	XX
	 	 	 336	DİĞER	ÇEŞİTLİ	BORÇLAR					XX

	
	
	 İşletme	senet	almıştır	ancak	senet	veren	kişinin	 işlet-

meye	bir	borcu	yoktur.	Bu	durumda	aradaki	 ilişki	bir	
hatır	 ilişkisidir.	 Karşı	 taraf	 işletmeye	 işlerinde	 kullan-

ması	için	bir	hatır	senedi	vermiştir.	İşletme	bu	senedi	
vadesi	gelene	kadar	iskonto	ya	da	ciro	edip	finansman	
sağlayacak	vadesi	geldiğinde	karşı	tarafa	geri	ödeye-

cektir.	Senet	alındığı	anda	bir	alacak	senedi	girişi	olur	
buna	karşılık	işletmede	bir	borç	altına	girer.

Cevap: E

30. 

	 101	ALINAN	ÇEKLER		 	 					XX
	 	 	 336	DİĞ	ÇEŞ	BORÇ	 	XX

	

	 İşletme	hatır	 çeki	de	olsa	bir	 çek	almıştır.	Çek	girişi	
olduğu	için	Alınan	çekler	hesabı		borçlandırılır.	Bu	çek	
karşılığında	herhangi	bir	mal	ve	hizmet	satışı	olmaz.	
Bu	çek	günü	gelene	kadar	işletme	tarafından	kullanı-
lacak	günü	geldiğinde	çek	sahibine	geri	ödenecektir.	
Çeki	 alan	 bir	 alacak	 hakkına	 sahip	 olduğu	gibi	 aynı	
anda	 borçlanmış	 da	 olacaktır.	 	 Diğer	 Çeşitli	 Borçlar	
hesabı	alacaklandırılır.

Cevap: D

31. 

	 136	DİĞER	ÇEŞİTLİ	ALACAKLAR							XX
	 	 	 101	ALINAN	ÇEKLER		 XX

	

	 Y	daha	önceden	aldığı	bir	çeki	ciro	etmiş	bu	sebeple	
Y’de	alınan	çek	hesabı	alacaklı	çalışır.	Karşılığında	tica-

ri	bir	işlem	olmadığı	için	(mal	veya	hizmet	alışı	olmaz)	
çek	belli	bir	süre	kullanılıp	Y	işletmesine	geri	ödene-

cektir.	İşletme	çek	verip	borçlanmış	ancak	karşılığımda	
bir	alacağı	da	doğmuş	olacaktır.	İşlem	ticari	olmadığı	
için	alacak		diğer	çeşitli	alacaklar	hesabında	izlenir.

Cevap: B
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94. Önceli	yıl	6	000	liralık	şüpheli	alacağın	yarısına	karşılık	
ayrıldığına	göre	bilanço	görünümü	şöyledir.
128.	ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALAC.	 6	000
129.	ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR	KAR.	(-)	(3	000)

	 İşletme	 alacağın	 yarısının	 tahsil	 edemeyebileceğini	
düşünerek	yarısı	için	karşılık	ayırmıştır.
Şüpheli	alacak		 	 6	000
Tahsilat	 	 	 4	000	
Zarar	 	 	 (2	000)
Karşılık	 	 	 3	000		
Fazla	Karşılık	 	 	 1	000

100	KASA	 	 	 4	000
129	ŞÜP.	TİCARİ	ALA.	KARŞ.	 3	000
	 128	ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR	 6	000
	 **671	ÖNCEKİ	DÖN.	GELİR	VE	KAR.		 1	000

	 İşletme	tahsilat	yapınca	kasaya	para	girer.	Kasada	artış	
olur	aktif	hesap	artışla	borçlu	çalışır.	Alacak	tahsil	edil-
diği	için	bilançodan	çıkarılır.	Aktif	hesap	azalışla	alacaklı	
çalışır.	Bir	varlık	bilançodan	çıkarılmışsa	düzenleyici	he-

sabı	da	çıkarılır.	(Anası	giderse,	danası	da	gider.:)

	 **İşletme	fazla	karşılık	ayırmıştır.	Fazla	ayrılan	bu	karşı-
lık	gideri,	gelir	yazılmak	suretiyle	iptal	edilir.

	 Aslında,	 karşılık	 	 önceki	 dönem	 ayrılmış,	 bu	 dönem	
tahsil	edilmiştir.	671	ÖNCEKİ	DÖNEM	GELİR	VE	KAR-

LAR	hesabına	aktarmak	daha	doğru	olur.	Seçenekler-
de	olmadığı	için	644	KONUSU	KALMAYAN	KARŞILIK-

LAR	Hesabı	da	kullanılabilir.
 Cevap: B

95. Zeki	işletmesinin	ABC	işletmesine	ticari	borcu	vardır.	
Zeki	işletmesi	bu	borca	karşılık	her	biri	100	000	liralık	
5	adet	çek	vermiştir.	Çekleri	alan	ABC	işletmesinin	se-

netsiz	alacakları	azalır.	Bunun	yerine	çekli	alacakları	ar-
tar.	İşletme	bu	çekleri	alınan	çekler	hesabının	borcun-

da	 izler.	Aktif	hesaplar	artışla	borçlu	azalışla	alacaklı	
çalışır.	120	ALICILAR	hesabı	ticari	alacaklar	gurubuna	
aittir.	Ticari	alacaklar	azalmış	,	alınan	çekler	artmıştır.

  Cevap: A

96. İşletmenin	kaplar	ile	ilgili	depozito	vermesi;

126	VERİLEN	DEPOZİTO	VE	
	 		TEMİNATLAR	 	 30	000
	 	 					100	KASA	 	 	 30	000

	 Kapların	iadesi	esnasında	kaplarda	hasar	olduğu	için	
24	000	lira	iade	alınmıştır.	6	000	lira	kesinti	yapılmıştır.	
Bu	kayıp	beklenmeyen	bir	kayıptır.	 	Bu	nedenle	ola-

ğandışı	gider	yazılmıştır.		İşletmenin	kasasına	para	gir-
miş	kasa	artmış	ve	depozito	iade	edildiği	için	işletme-

nin	verdiği	bir	depozitolarda	azalış	olmuş	ters	kayıtla	
kapatılmıştır.

100	KASA	 	 	 24	000
689	DİĞER	OLAĞANDIŞI	
	 	GİDER	VE	ZARAR	 	 6	000
	 126	VERİLEN	DEP.	VE	TEMİNAT	 30	000

Cevap: E

97. Senet	 (bono)	 ve	poliçeler	 işleme	göre	ya	alacak	 se-

netlerinde	ya	da	borç	senetlerinde	izlenir.	A	işletme-

sinin	B	işletmesinden	senetsiz	bir	alacağı	var	ki	poliçe	
düzenlemiş.	B	işletmesinin	de	A	işletmesine	senetsiz	
bir	borcu	var	ki	böyle	bir	poliçeyi	kabul	etmiş.		Poliçe	
senetsiz	borç	ve	alacağı	 senetli	hale	getiren	bir	kıy-
metli	evraktır.

	 A	işletmesini	kaydı;	A	işletmesinin	senetsiz	alacağı	se-

netli	hale	geldiği	için	senetsiz	alacakları	azalır.	Senetli	
alacaklar	artar.	Alacaklar	aktifte	izlenir.	

121	ALACAK	SENETLERİ	HS.	 5	000
	 120	ALICILAR	HS.	 	 	 5	000

	 B	işletmesinin	kaydı;	İşletmenin	senetsiz	borcu	senetli	
hale	dönüşmüştür.	Senetsiz	borç	azalmış,	senetli	borç	
artmıştır.	Borçlar	pasif	hesaplarda	izlenir..	

320	SATICILAR	HS.	 	 5	000
	 321	BORÇ	SENETLERİ	HS.	 	 5	000

   Cevap: C
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39. 40. 41. VE 42. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİL-

GİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. (KPSS 2002)
 

	 Mal	hareketlerini	sürekli	envanter	yöntemiyle	izleyen	
bir	işletmenin,	1999	yılı	dönem	sonu	bilançosunda	ti-
cari	mal	tutarı	116.000	TL	değerindedir.	20.01.2000	
tarihinde	KDV	dahil	 350.000	TL	 tutarında	mal	 satın	
alan	işletme,	19.02.2000	tarihinde	KDV	dahil	495.000	
TL	tutarında	mal	satmıştır.	Satılan	malların	KDV	dahil	
39.600	TL	tutarındaki	kısmı,	02.03.2000	tarihinde	iş-
letmeye	iade	edilmiştir.	İşletme,	satışlarını	%20	kârla	
yapmakta	ve	işlemlerini	nakit	olarak	gerçekleştirmek-
tedir.	(KDV	oranı	%25	olarak	alınacaktır.)

39. Bu bilgilere göre, işletmede dönem sonu mal mev-

cudu kaç TL’dir?

A)	23.600	 B)	31.680	 C)	81.680
	 	 											D)	92.400					 								E)	97.680

40. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin genel geçici 
mizanında Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı kaç 
TL kalan verir?

A)		303.600	TL	borç	kalanı
B)		 303.600	TL	alacak	kalanı
C)		356.400	TL	borç	kalanı
D)		356.400	TL	alacak	kalanı
E)		 455.400	TL	borç	kalanı

41. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin mal satışların-

dan elde ettiği kâr ya da zarar kaç TL’dir?

A)		29.040	TL	kâr
B)		 60.720	TL	zarar
C)		60.720	TL	kâr
D)		64.320	TL	zarar
E)		 64.320	TL	kâr

42. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin net satışları 
kaç TL’dir?

A)	165.400	 B)	356.400	 C)	364.320
	 	 								D)	455.400	 											E)	463.320

43. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izle-

yen bir işletmede, aşağıdaki hesaplardan hangisi 
yalnızca dönem sonunda kullanılır?

(KPSS 2006)

A)		Yurtiçi	Satışlar
B)		 Yurtdışı	Satışlar
C)		Satıştan	İadeler
D)		Satılan	Ticari	Mallar	Maliyeti
E)	Satış	İskontoları
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62. Bir	işletme	önceki	yıl	18.000	TL	maliyetli	ticari	malın	
yarısına	 karşılık	 ayırmıştır.	 Malın	 tamamını	 cari	 yılda	
KDV	hariç	7.000	TL'ye	çekle	satmıştır.	

 Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdakilerden han-

gisinin kullanımı doğrudur? (KDV oranı %18 dir.)

(KPSS 2017)

A)	 İndirilecek	KDV	hesabı	1.260	TL	alacaklı
B) Stok	Değer	Düşüklüğü	Karşılığı	 hesabı	9.000	TL	

borçlu
C)	 Konusu	Kalmayan	Karşılıklar	Hesabı	2.000	TL	ala-

caklı
D)	 Satılan	Mamüller	Maliyeti	Hesabı	18.000	TL	borçlu
E)	 Önceki	Dönem	Gider	ve	Zararları	Hesabı	11.000	

TL	borçlu

63. Stok hareketlerinin sürekli envanter yöntemiyle iz-

leyen bir işletmede aşağıdaki işlemlerden hangisi 
ticari mallar hesabına kaydedilmez?

(KPSS 2017)

A)	 Mal	satışları
B) Mal	satışlarının	maliyeti
C)	 Mal	alışları
D)	 Dönem	başı	mal	mevcudu
E)	 Mal	alış	iadeleri

64. Bir	 ürün,	 üretici	 işletmeden	 sonra	 toptancı	 ve	pare-

kendeci	tüketiciye	ulaşmaktadır.	Tüketici,	ürünü	pare-

kendeciden	106.480	TL	ye	satın	almıştır.	Her	aşamada	
kar	oranı	%10	olup	satışlar	peşin	olarak	gerçekleşti-
rilmitir.

 Buna göre, toptancının satış kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? (KDV ihmal edilecektir.)

(KPSS 2017)

A)	 Yurtiçi	satışlar	hesabı	106.480	TL	alacaklı
B) Ticari	mallar	hesabı	96.800	TL	alacaklı
C)	 Satılan	ticari	mallar	maliyeti	hesabı	80.000	TL	ala-

caklı
D)	 Yurtiçi	satışlar	hesabı	96.800	TL	alacaklı
E)	 Kasa	hesabı	88.000	TL	borçlu

65. Bir	işletme,	1	$	=	3	TL	iken	2.000	$	satın	almıştır.	Bu	
işletme	 satın	 aldığı	 doların	 tamamını	 kullanıp	 kalanı	
içinde	 senet	düzenleyerek	%18	KDV	hariç	 6.000	TL	
tutarında	ticari	mal	satın	almıştır.	Satın	alma	işleminin	
gerçekleştiği	tarihte	1	$	=	2.8	TL	dir.	

 Bu işlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(KPSS 2017)

A)	 Ticari	mallar	hesabı	6.000	TL	borçlu
B) İndirelecek	KDV	hesabı	1.060	TL	borçlu
C)	 Borç	senetleri	hesabı	1.480	TL	alacaklı
D)	 Kambiyo	zararları	hesabı	400	TL	borçlu
E)	 Kasa	hesabı	5.600	TL	alacaklı

66. Stoklarını	 izlemede	 aralıklı	 envanter	 yöntemini	 kul-
lanan	bir	 işletmenin,	bir	döneme	ait	stok	hareketleri	
aşağıdaki	gibidir.

      Tutarı
 Dönem	başı	ticari	mal	mevcudu	 	 6.000
	 Dönem	sonu	ticari	mal	mevcudu	 	 4.000
	 Alış	giderleri	 	 	 	 1.000
	 Satışlar	 	 	 	 25.000
	 Dönem	içi	mal	alışları	 	 	 15.000
	 Satıştan	iadeler	 	 	 2.500
	 Pazarlama,	satış	ve	dağıtım	giderleri	 600
	 Genel	yönetim	giderleri		 	 400
	 Finansman	Giderleri	 	 	 1.250	

 Buna göre, işletmenin faaliyet karı kaç TL'dir?

(KPSS 2017)

A)	 2.250
B) 3.500
C)	 4.500
D)	 5.500
E)	 8.000
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125. Bir işletme 15.04.20XX tarihinde 100.000 $ değe-

rinde iş makinesini banka kredisiyle satın almıştır. 
Montajı tamamlanan makine 01.05.20XX tari-
hinde kullanılmaya başlanmıştır. Makinenin satın 
alındığı tarihte 1$=1,5TL, 31.12.20XX tarihinde 
1$=1,7 TL’dir. 

(KİK 2012)
 
A)

KAMBİYO	
KARLARI	HS. 20.000

BANKA
KREDİLERİ	HS. 20.000

B)

KAMBİYO	
ZARARLARI	HS. 20.000

TESİS	MAKİNE	VE	
CİHAZLAR	HS. 20.000

C)

BANKA 
KREDİLERİ	HS. 20.000

TESİS	MAKİNE	VE		
CİHAZLAR	HS. 20.000

D)

KAMBİYO
ZARARLARI	HS. 20.000

BANKA 
KREDİLERİ	HS. 20.000

E)

TESİS	MAKİNE	
VE	CİHAZLAR	HS. 20.000

BANKA 
KREDİLERİ	HS. 20.000

126. 

257	BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR	HS. XXX

299	BİRİKMİŞ	
AMORTİSMANLAR	HS. XXX

  Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işlem ile 
ilgilidir? 

(DEF 2016)

A)		Dönem	sonunda	envanter	işlemleri	
B)		 Başka	 bir	 işletmeden	 amortismanı	 bulunan	 bir	

maddi	duran	varlığın	satın	alınması	
C)		Maddi	duran	varlığın	satışı	
D)		Maddi	duran	varlığın	hurdaya	ayrılması

127. Bir işletmenin iyi bir kuruluş yerine ve iyi üne sahip 
olması ile alıcılarında güven ve emniyet yaratma-

sı sonucu, rakip işletmelerden daha fazla kar elde 
etmesini sağlayan değere, muhasebe sisteminde 
ne ad verilir? 

(SMMM)

A)	İmtiyaz	 B)	Patent	 C)	Özel	maliyet
												D)	Şerefiye	 									E)	Haklar

128. Bir işletmenin, yeni bir şube açmak için yaptığı 
harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisinde iz-

lenir?
(SMMM)

A)	 Binalar	Hesabında
B)	 Özel	Maliyetler	Hesabında
C)	 Gelecek	Aylara	Ait	Giderler	Hesabında
D)	 Kuruluş	Ve	Örgütlenme	Giderleri	Hesabında
E)	 Pazarlama	Satış	Ve	Dağıtım	Giderleri	Hesabında

129. Bir işletme, net varlıkları 250.000 TL olan başka 
bir işletmeyi 300.000 TL ye satın aldığı takdirde 
50.000 TL fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde 
izlenir? 

(KB 2009)

A)	 Şerefiye	Hesabında
B)	 Haklar	Hesabında
C)	 Yenileme	Fonu	Hesabında
D)	 Sermaye	Hesabında
E)	 Özel	Maliyetler	Hesabında
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50. 	İşletmede	sayaç	okumak	suretiyle	Nisan	ayı	doğalgaz	
tüketim	bedeli	520	TL	olarak	belirlenmiş	ve	kayıtlara	
alınmıştır.

 Yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur?

(KPSS 2005)
A)		Maliyet	Giderleri	Karşılığı	hesabı	alacaklı
B)		 Genel	Yönetim	Giderleri	hesabı	alacaklı
C)		Gider	Tahakkukları	hesabı	alacaklı
D)		Gider	Tahakkukları	hesabı	borçlu
E)		 Gelecek	Aylara	Ait	Giderler	hesabı	borçlu

51. 

ÇIKARILMIŞ	TAHVİLLER																																	XXX
	 						 TAHVİL	ANAPARA,	BORÇ,
																		 TAKSİT	VE	FAİZLERİ																			XXX

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
(KPSS 2005)

A)		Tahvil	ihraç	edilmesine
B)		 Tahvilli	borçların	faiz	tahakkukuna
C)		Tahvilli	borçların	ödenmesine
D)		Tahvilli	borç	anapara,	taksit	ve	faizlerinin	ödenme-

sine
E)		 Tahvilli	borçlara	ait	taksit	ödemelerinin	kısa	vadeli	

borçlara	aktarılmasına

52. Mali borçlarla ilgili olarak;
I.		 Banka	ve	diğer	finans	kuruluşlarından	alınan	kredi-

lerin	yer	aldığı	gruptur.
II.	 Vadeli	 mal	 ve	 hizmet	 alımlarından	 kaynaklanan	

borçların	kaydedildiği	gruptur.
III.	 İşletme	tarafından	borçlanma	amacıyla	ihraç	edi-

len	menkul	kıymetlerin	izlendiği	gruptur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

(KPSS 2005)

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II
																		D)	I	ve	III																					E)	II	ve	III

 

53. 54. VE 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ 
BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. (KPSS 2005)

	 İşletme,	14.620	TL	tutarı	 ile	kayıtlarında	yer	alan	se-

netsiz	borcuna	karşılık,	aynı	gün	1,72	kuru	ile	satın	al-
dığı	14.000	Avro’nun	(€),	8.500	€’luk	kısmını	vererek	
borcun	tamamını	ödemiştir.	Bir	süre	sonra,	1	€	=	1,74	
TL	kuru	ile	bir	miktar	dövizi	TL’ye	çevirerek	55	TL	gelir	
elde	etmiştir.

53. İşletme borcunu ödediğinde aşağıdaki kayıtlardan 
hangisini yapmalıdır?

A)  

	 BORÇ	SENETLERİ	 14.620
	 	 	 KASA	 	14.620
  

B)	  

	 SATICILAR	 14.620
	 	 	 KASA	 14.620
  

C)  

	 SATICILAR																																									 14.620
	 KAMBİYO	ZARARLARI																													170
	 	 	 KASA								 14.790
  

D)  

	 SATICILAR	 14.790
	 	 	 KASA	 14.790
  

E)  

	 SATICILAR																																								 14.620
						FİNANSMAN	GİDERLERİ																							170
	 	 	 KASA	 14.790
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*  MALİ ANALİZ
KPSS SINAV SORULARI

85. Satış maliyetlerinin artması, aşağıdaki oranlardan 
hangisini azaltır?

(KPSS 2018)
A)  Nakit Oranı

B)  Stok bağımlılık oranı

C)  Stok devir hızı oranı

D)  Yabancı kaynak oranı

E)  Faaliyet karı oranı

86. Aşağıdakilerden hangisi TMS 7 Nakit Akış Tab-

loları Standardı’na göre hazırlanan Nakit Akış 
Tablosu’nda, Finansman Faaliyetleri’nden sağlanan 
Nakit Akışları bölümünde raporlanmaz?

(KPSS 2018)
A)  Hisse senedi ihracından kaynaklanan nakit girişleri

B)  Mali borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkış-
ları

C)  Temettü ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları

D)  Maddi duran varlık satışıyla ilgili nakit girişleri

E)  Sermaye artışından kaynaklanan nakit girişleri

87. KLM AŞ. Nakit Akış Tablosu’ndaki bazı bilgileri 
aşağıdaki gibidir:

İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit 
akışları

850.000 TL

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit 
akışları

(500.000) TL

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit 
akışları

230.000 TL

 KLM AŞ’nin dönem başı nakit ve nakit benzerleri 
mevcudu 20.000 TL ise dönem sonu nakit ve nakit 
benzerleri mevcudu kaç TL’dir?

(KPSS 2018)
A) 250.000 B) 270.000 C) 580.000

           D) 600.000            E) 1.100.000

88.  Finansal Analiz açısından aşağıdaki kalemlerin han-

gisindeki artış işletme için olumsuzdur?
(KPSS 2018)

A)  Satıştan İadeler

B)  Konusu Kalmayan Karşılıklar

C)  Sermaye

D)  Gelir Tahakkukları

E)  Satış Gelirleri


