YILSONU BECERİ SINAVI SORU BANKASI
MUHASEBE 1 SORULARI
. Yazar kasa raporları nelerdir.
•

Serbest Meslek Makbuzu nedir? Açıklayınız.

•

Fatura nedir? Çeşitleri nelerdir.

•

Kalem ıskontosu nedir?tanımlayınız.

•

irsaliyeli fatura nedir? Tanımlayınız.

•

Sigortayı tanımlayınız? Sigorta türlerini yazınız?

•

Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak (peşin) faturayı düzenleyiniz?
Mustafa SEYHAN, Selanik Cad. No:2 Kızılay/ANKARA Çankaya V.D, Vergi No:11223340357 Sevk tarihi
22/03/2018, irsaliye No: 3544 Fatura Tarihi: 25/03/2018
KDV oranı --- %8
Cinsi:
Etek

Miktarı:
10 Adet

Fiyatı:
40

Tutarı:
400 TL

Kravat

50 Adet

15

750 TL

Bay Ceket

40 Adet

60

2 400 TL

Bayan Gömlek
Gider pusulası nedir?

10 Adet

30

300 TL

•
•

Müstahsil Makbuzunu tanımlayınız?

•

Bono nedir?

•

Bonoda lehtar ve muhatap kimlerdir? Yazınız

•

Ciro nedir? Çeşitleri nelerdir.

•

Çek nedir?

•

Poliçe nedir? Yazınız.

•

Poliçe de vade türlerini yazınız?

•

Defter tutmak zorunda olanları yazınız.

•

1.2. sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterleri yazınız.

•

VUK’a göre ve TTK’ya göre defter ve belgelerin saklama sürelerini yaznız.

•

Tacirin Maliyeye karşı sorumluluklarını yazınız.

•

işe başlama bildirimi ne zaman ve nereye yapılır?

•

Kimler ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır?

•

VUK’a göre vergi suç ve cezalarını yazınız.

•

Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları nelerdir?

•

Emlak vergisi nereye ne zaman ödenir?

•

Çevre temizlik vergisi ne zaman nereye ödenir?

•

işverenin SgK’ ya karşı sorumluluklarını yazınız.

•

Çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

•

Ücretten yapılan kesintiler ve oranlarını yazınız.

Tahvil nedir? Açıklayınız.
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•

2018 yılı mart ayına ait brüt ücreti 3000 TL olan bir işcinin net ücretini hesaplayınız?

•

2018 yılı nisan ayına ait 30 günlük brüt ücreti 3.720 TL olan bir işci Celal Akkaya aynı ayda 20 saat
fazla mesai yapmıştır. Net ücretini hesaplayınız.

•

2018 yılı mayıs ayına ait brüt ücreti 3. 750 TL olan Emre Aydın, aynı ayda 10 gün rapor kullanmıstır.
isçinin net ücretini hesaplayınız.

•
•

Çalısanların izin sürelerini yazınız
Kıdem tazminatı nedir? Kimlere ödenir.

•

Kimler defter tutmak zorundadırlar?

•

Defter tutma bakımından tacirleri sınıflandırınız.

•

Bir konfeksiyon isletmesinden % 18 KDV dahil 354 TL’ye elbise alınmıstır. Ödenen KDV’yi bulunuz.

•

Bir kırtasiyeden % 8 KDV hariç 135 TL’lik kırtasiye malzemesi alınmıstır. Ödenecek toplam tutarı
bulunuz.

•

Deniz Ticaret isletmesinin dönem sonu bilgileri asağıdaki gibidir. isletmenin isletme hesabı özetini
düzenleyiniz.
Dönem bası mal mevcudu: 12.400 TL

Dönem içinde alınan mal tutarı: 1.480 TL

Dönem sonu mal mevcudu: 2.600 TL

Dönem içinde yapılan giderler: 245 TL

Dönemde yapılan mal satıs tutarı: 1.420 TL

Dönemde elde edilen gelirler: 7.700 TL

.

serbest Meslek Erbabı kimdir? Hangi defteri tutmak zorundadır?

•

serbest Meslek Erbabı aldığı ücretler karsısında hangi belgeyi düzenlemelidir?

•

Muhtasar Beyanname ne zaman ve nereye verilir?

•

KDV Beyannamesi ne zaman ve nereye verilir?

•

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler kimlerdir?

•

Yıllık gelir Vergisi Beyannamesi ne zaman verilir?

•

Muhasebe nedir? Tanımlayıp, fonksiyonlarını yazınız.

•

Muhasebe kavramlarını açıklayın

•

Varlık ve kaynak hesaplarının isleyisi hakkında bilgi veriniz.

MUHASEBE 2 SORULARI
•

Bilanço nedir? Tanımlayıp, ayrıntılı olmayan (basit) bir bilanço sekli çiziniz.

•

ÇOBANOĞLU isletmesinin Aralık 2017 yılı Defter-i Kebir kayıtları asağıdaki gibidir. sermayeyi hesaplayıp

bilançoyu düzenleyin
100
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30.000

-

?

155.000

Sermaye?

Asağıda verilen kavramları tanımlayınız.
•

a)Dönemsellik kavramı

•

a) Asağıdaki verilere göre CAN TİCARET isletmesinin açılıs bilançosunu Tek Düzen Muhasebe standardına göre
düzenleyiniz.

b) Büyük defter

c) Mahsup fisi

d) Bilesik madde

e) Pasif karakterli hesap

Nakit 1.200.000..- satıcılar 500.000.
Demirbaslar 400.000. Alıcılar 600.000..Borç sentlri 300.000.- Alacak senetleri 400.000. Bankalar 800.000..- Ticari mallar
1.000.000.
SERMAYE
?
AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİN YEVMİYE KAYITLARINI YAPINIZ
• .02.01.2018 Tarihinde satıcı satılmıs COŞKUN a olan borç için 120.000 TL lik çek düzenlenerek veriliyor.
• 01.01.2018 Tarihinde pesin alınan mallardan (% 18 KDV Hariç) 40.000 TL lik kısmı iade edilerek bedeli
tahsil ediliyor.
• 02.02.2018 Tarihinde vadesi gelen 120.000 TL lik alacak senedi borçlunun isteği üzerine 140.000 TL lik 2 Ay
vadeli yeni bir alacak senedi ile değistiriliyor.
• 05.02.2018 Tarihinde İsletme bir ihaleye katılmak üzere 80.000 TL nakit teminat yatırmıstır. Yevmiye kaydını
yapınız.
• 12.02.2018 Tarihinde alıs fiyatı 30 TL olan Hisse senetlerinin 4000 Adedi tanesi 24 TL den pesin olarak
satılıyor.
• 18.02.2018 Tarihinde GAMA A.s. nin çıkarmıs olduğu 1000 Adet Tahvili tanesi 10.000 TL den pesin olarak
satın alınıyor.
• 26.02.2018 Tarihinde Bankadan gelen dekonttan isletmenin vermis olduğu 120.000 TL lik çekin bankaca
ödenmis olduğu anlasılmıstır.
• 31.12.2017 Tarihinde isletmenin sahip olduğu alacak senetlerinden 200.000 TL tutarlı senedin vade tarihi
20.03.2018’dir. 120.000 TL tutarlı senedin vade tarihi 30.03.2018’dir. REEsKONT Faiz oranı %60 dır.
Reeskont kaydını yapınız.
• 31.02.2018 tarihinde 3,950 tl. Ücretle çalısan isçimiz Ahmet TEMİZ’in net ücretini hesaplayıp tahakkuk kaydını
yapınız. (İsçi Ahmet TEMİZ bekardır.
• 31.02.2018 tarihinde 191 İNDİRİLECEK KDV Hs.’nın borç toplamı 1472 ytl.,
391 HEsAPLANAN KDV
Hs.’nın alacak toplamı ise1 870 ytl.’dir. KDV tahakkuk kaydını yapınız.
• Dönem sonunda yapılan mal sayımında 2800 ytl.’lik mal olduğu anlasılmıstır.
153 TİC.MAL
4000
750
2000

•

Dönem sonunda yapılması gereken maliyet kaydını
yapınız.

2017 yılında alınmıs olan 4000 tl.’lik demirbaslar için normal amortisman yöntemine göre %20 amortisman
ayrılmıstır. Dönem sonunda yapılması gereken amortisman kaydını yapınız.
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•
•

30.12.2017 tarihinde müsteri G. CAN ödemesi gereken 700 tl. tutarındaki borcunu iki kez istenmesine rağmen
ödememistir.
06.01.2018 tarihinde maliyet değeri 15.000 TL. değerindeki mal %18 KDV hariç 30.000 TL.’ye veresiye olarak
satılıyor.

•

müsteri satılan malın %18 KDV hariç 5.000 TL. tutarında kısmını iade ediyor. İade bedeli
düsülüyor. İade edilen malın maliyet değeri 3.500 TL.dir.

•

25.000 TL. tutarındaki mal (%18 KDV hariç) yarısı pesin, yarısı senet karsılığında satın alınıyor.

•

İsletme ortaklarından Orhan sahin’e Onbes ay sonra geri almak üzere 15.000 TL. borç verilmistir

•

alıcının hesabından

%18 KDV dahil 2360 TL. tutarında mal veresiye(kredili) olarak satılıyor.

•

müsteri borcunu erken ödeyeceğini söylüyor ve %18 KDV hariç 200 TL tutarında indirim yapılarak kalan tutar
pesin tahsil ediliyor.

•

8500 TL.’lik demirbası çek karsılığında (%18 KDV hariç) satın almıstır. Kdv ‘yi pesin ödemistir. Demirbasın
ekonomik ömrü 5 yıldır. İsTENEN: Demirbasın satın alma kaydını yapınız.
Azalan bakiye yöntemini kullanarak amortisman tablosunu hazırlayınız.
İlk iki yılın amortisman kaydını yapınız.

•

İsletme ÇALIsKAN A.s.’ye ait 16 ay vadeli %60 faizli tahvilden 22.000 TL. pesin ödeyerek satın alıyor. Tahvil alıs
kaydını ve 31.12.2016 tarihli tahakkuk kaydını ve tahvilin faiz ve anaparayla birlikte tahsil kaydını
yapınız.

•

Müsteri Ali ÇAL’dan olan 30.000 TL. tutarındaki senetsiz alacak ile 20.000 TL. tutarındaki senetli bir baska alacağın
vadelerinde tahsil edilemediği ve 31.12.2017 tarihi itibariyle bu alacaklarına mahkeme safhasında
olduğu anlasılmıstır. Alacakların tamamı için karsılık ayrılmasına karar verilmistir.

•

30.01.2018 günü aksamı yapılan kasa sayımı sonucu kasada 11.500 TL. olduğu tespit edilmistir. Aynı tarih
itibariyle kasa hesabının durumu ise söyledir:

•

A) Kasa farkını hesaplayınız

•

B) Kasa farkının neden o gün belirlenememis, arastırılmak üzere

İlgili hesaba alınmasına karar verilmistir

100 KAsA
.
120.000 110.200

C) Kasa farkının nedeni 31.12.2017 tarihinde yapılan envanter çalısmaları sırasında da bulunamamıs ilgili hesaba

aktarılmasına karar verilmistir.

. İsletme faaliyet binasında bulunan konferans salonunu 1 Ekim 2017 tarihinde bir eğitim ve danısmanlık
kurulusuna 5 ay süreyle kiraya vermistir. sözlesme gereğince aylık 5.000 TL. olan kira bedeli kira döneminin
sonunda tahsil edilecektir.31.12.2017 tarihinde yapılması gereken tahakkuk kaydını yapınız. Kira dönemi
sonundaki tahsil kaydını yapınız.
•

10.03.2018 tarihinde daha önce alınmıs olan 12.000 TL. tutarındaki çek, hesaba geçilmek üzere bankaya ciro
ediliyor.

•

İsletme sahip olduğu bir gayrimenkulünü 01.09.2017 tarihinde 1 yıllığına toplam 14.400 TL.’ye kiraya veriyor. Kira
bedeli pesin tahsil ediliyor. Kira tahsil kaydını yapınız. 31.12.2017 tarihinde yapılması gereken aktarma
kayıtlarını yapınız.

•

İsletme 12.1.2018 tarihinde %18 KDV hariç 22.000 TL. tutarında mal satısını gerçeklestirmis ve daha önceden aldığı 5000
TL.’lik avansı düstükten sonra geri kalan tutar için senet almıstır.

•

10.02.2018 tarihinde isletme kasasındaki nakit fazlasını değerlendirmek amacı ilebir anonim sirketin tanesi 40 TL.
hisse senetlerinden 500 adet hisse senedini almıstır. Alıs için %2 komisyon ödenmistir.

•

16.02.2018 tarihinde alınan malın isletmeye tasınması için %18 KDV hariç 250 TL. nakliye gideri ödeniyor.

•

17.02.2018 tarihinde (KDV dahil %18) 708 TL. tutarında mal İs Bankası kredi kartı ödemesi karsılığında satılmıstır.

•

18.02.2018 tarihinde 25.000 TL. tutarındaki mal (%18 KDV hariç) yarısı pesin, yarısı senet karsılığında satın alınıyor.

•

30.02.2018 tarihinde müsteri G. CAN ödemesi gereken 900 tl. tutarındaki borcunu iki kez istenmesine rağmen
ödememistir.

•

Yapılan incelemede vadesi gelen 10.000 TL. tutarlı senetli borcun bankadaki hesaptan isletmenin talimatı ile ödendiği
anlasılmıstır.

olan

BİLGİsAYARLI MUHAsEBE sORULARI;
 Ön muhasebe programlarını yazınız.
 bilg.muh programında asağıdaki kayıtlar hangi fise kaydedilir


____________ / _______________
100 KAsA HEsABI
101 ALINAN ÇEKLER
120 ALICILAR HEsABI
____________ / _______________
Yukarıdaki madde hangi muhasebe fisine kaydedilir


Stok takip programının amacı nedir.



Cari takip programında hangi kayıtlar takip edili



Çek senet işlemleri modülünü kullanmanın amacı nedir

MALİYET MUHAsEBEsİ sORULARI;

1) Üretim için ihtiyaç duyulan malzemenin satıcıdan teslim alınması amacıyla düzenlenen belgeye ne
ad verilir?
2) Elbise üretiminde kullanılan iplik, düğme vb. ne tür bir malzemedir?
3) Maliyet muhasebesi hangi isletmeler tarafından en önemlidir?
4) Üretime verilen “X” hammaddesini ortalama maliyet yöntemine göre belirleyen bir isletmenin şubat 2018
dönemindeki stok hareketleri asağıdaki gibidir:
Önceki aydan devreden .................................................1000 kg (3 TL/kg)
GİRİsLER
05.02.2018 (1.PARTİ)......................................................800 kg ( 4 TL/kg)
08.02.2018 (2.PARTİ)......................................................500 kg (5 TL/kg)
02.02.2018 (3.PARTİ).....................................................200 kg (8 TL/kg)
18.02.2018 (4.PARTİ)......................................................700 kg (10 TL/kg)
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ÇIKIsLAR
07.02.2018 (1.parti alıstan)............................................500 kg
10.02.2018 (devreden stoktan).....................................1000 kg
15.02.2018 (3.parti alıstan).............................................800 kg
20.02.2018 (2.parti alıstan).............................................400 kg
25.02.2018 (4.parti alıstan)..............................................600 kg

5)

Asağıda verilen kavramları tanımlayıp birer örnek veriniz.
a) Harcama

b) Yardımcı madde

c) sabit gider

6)

Giderlerin ürünlere yüklenmesine göre sınıflandırılmasını yapıp, tanımlayınız.

7)

Giderlerin çesitlerine göre sınıflandırılmasını yapınız.

8)

Üretime verilen “ X” hammaddesini FIFO yöntemine göre belirleyen bir üretim isletmesinin şubat 2018
dönemindeki stok hareketleri asağıdaki gibidir:
Önceki aydan devreden................................ 750 kg (23 TL/kg)
GİRİsLER
05.02.2018 (1.parti alıs)................................ 280 kg (32 TL/kg)
10.02.2018 (2.parti alıs)................................ 550 kg (36 TL/kg)
15.02.2018 (3.parti alıs)................................ 840 kg (40 TL/kg)
ÇIKIsLAR
07.02.2018 ...................
705 kg
02.02.2018 ........................ 400 kg
17.02.2018......................... 550 kg
İsTENENLER: a) stok kartlarını FIFO yöntemine göre düzenleyiniz.
b) Üretime verilen ve stokta kalan hammaddenin maliyetini bulup isaretleyiniz.

9)

Üretime devam edilen mamüllerin maliyetlerini düsürmek, satısları artırmak, yeni mamüllerin
gelistirilmesini sağlamak amacıyla yapılan giderlere ne isim verilir?

10) Atölye sefleri ya da ustabasılar tarafından ambardan üretime malzeme çekiminde kullanılan fise ne isim
verilir?
11) A isletmesi tek bir mamulün üretimini ve satısını yapmaktadır. İsletmede kesim ve montaj esas üretim
gider yerleri, yemekhane ve ısıtma yardımcı gider yerleri mevcuttur. Gider yerleri itibariyle bilgiler
asağıdaki gibidir:
KEsİM

MONTAJ

YEMEKHANE

IsITMA

TOPLAM

DİMMG

90.000

020.000

-

-

210.000

DİG

40.000

85.000

-

-

135.000
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Endirekt isçilik

6.500

8.000

02.000

7.200

33.700

Endirekt malz.

1.200

2.000

16.000

10.000

29200

Amortismanlar

65.000

Dıs.sağ.Fay.Hiz.

30.000

Dağıtım Anaht.
KWs

2000

3000

600

400

6000

M2

1600

1400

0250

750

5000

50

30

15

10

105

PERsONEL sAYIsI

İsTENEN: 1. Dağıtımı ve 2. Dağıtımı basit dağıtım yöntemine göre yapınız.
NOT: Amortismanları m2 göre, dısarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri kws göre, yemekhane
giderlerini
personel sayısına göre ve ısıtma giderlerini m2 göre dağıtınız. 2. Dağıtımı da yaptıktan sonra gider dağıtım
tablosunu düzenleyiniz.
12) Bir isletmede A hammaddesi Kasım ayında asağıdaki hareketleri göstermistir.
GİRİsLER
MİKTAR
-----------------------2 Kasım
500 kg (21 TL/kg)
8 Kasım
850 kg (23 TL/kg)
15 Kasım
1000 kg (25 TL/kg)

ÇIKIsLAR
-----------10 Kasım
02 Kasım
20 Kasım

MİKTAR
------------700 kg
325 kg
650 kg

İsTENEN: stok kartını hareketli ortalama yöntemine göre düzenleyiniz. Üretime verilen ve stokta kalan
hammaddenin maliyetini isaretleyiniz.
•
•

Ücret sistemleri kaç gruba ayrılmaktadır? Kısaca açıklayınız.
Giderleri üretim hacmi ile iliskisine göre sınıflandırıp kısaca açıklayınız.

•
•

1. Dağıtım, 2. Dağıtım ve 3. Dağıtım nedir? Tanımlayınız.
Maliyet muhasebesi ile genel muhasebeyi farklılıkları açısından karsılastırınız.

•
•

Gider-maliyet hesabı ve yansıtma hesabı nedir? Tanımlayınız.
Bir üretim isletmesinin Mayıs 2018 ayına iliskin bazı verileri asağıdadır:
Dönem bası hammadde stoku................9000
GÜG.........................................................7500
Dönembası mal stoku............................. 6000
Dönem sonu yarı mamül stoku...............2500
Dönem sonu hammadde stoku...............1500
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DİG........................................................17.500 Dönemsonu
mal stoku........................... 5000
Dönembası yarı mamül stoku................. 6500
Dönem içi hammadde alısı....................17500
İsTENEN: Yukarıdaki verilerden yararlanarak satısların maliyeti tablosunu olusturunuz.

13) YALÇIN üretim isletmesinin GÜG’lerinin toplamı 15.000 TL.’dir. Bu isletme X ve Y olmak üzere iki çesit
mamül üretmektedir. Dağıtım ölçüsü anahtarı olarakta makinelerin çalısma saatlerini dikkate almaktadır. X
mamülü için 1000 saat, Y mamülü için ise 2000 saat çalısılmıstır.
Diğer bilgiler ise söyledir:
X mamülü...................... DİMMG (1500 TL), DİG (2500 TL), GÜG (............)
Y mamülü.......................DİMMG (2000 TL), DİG (3000 TL), GÜG (............)
X mamülü ......................Üretim miktarı (900 Adet)
Y mamülü.......................Üretim miktarı (1500 Adet)
İsTENEN: X ve Y mamüllerinin birim fiyatlarını bulunuz. Tablo çizmenize gerek yok!
14) 7/A seçeneğine göre mamül ve hizmet üreten isletmelerin kullandığı hesapları yazınız.
15) Asağıda büyük defterinin dökümü verilen hesapların yıl sonu kayıtlarını yapınız.
710

2500

720

730

2400

3100

ŞİRKETLER MUHASEBESİ SORULARI
1- T.T.K’na göre Ticaret şirketlerini maddeler halinde yazınız.
2- Yasemin Dilmaç ve Ortakları Kolektif sirketi 02.03.2018 tarihinde 400.000 TL sermaye ile ise baslamıstır.
şirket 4 ortaklıdır. Ortakların sermaye taahhütleri ve yerine getirme sekilleri asağıdaki gibidir gibidir:
ORTAK I: 100.000 TL, Tamamını nakit olarak ödemistir.
ORTAK II: 50.000 TL, Taahhüdünün tamamı karsılığında bir tasıt vermistir.
ORTAK III: 100.000 TL, 30.000 TL demirbas vermistir.
ORTAK IV: 150.000 TL, 50.000 TL nakit, 70.000 TL tasıt, 30.000 TL demirbas vermistir.
şirket kurulusu sırasında yapılan 1000 TL+ %18 KDV ortak I tarafından karsılanmıstır.
isTENEN: ġirketin kurulus kayıtlarını yaparak, kurulus bilançosunu düzenleyiniz.
3- Taha TAġAN ve Ortakları Kolektif sirketinin sermayesi is hacmine yetmediğinden dolayı sermayeyi
50.000 TL arttırmaya karar vermistir. şirket 2 ortaklıdır. Ortaklar sermaye paylarını sirkete nakit olarak
ödemislerdir.
şirket kurulusu sırasında yapılan 2000 TL+ %18 KDV masraf ortak X tarafından karsılanmıstır.
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İSTENEN: sermaye arTtırım kaydını yapınız.
4- Yüksel ÇELiK ve Ortakları Kolektif şirketinin sermayesi is hacmine yetmediğinden sirkete 40.000 TL
sermaye karsılığı Pelin ÇEViK ortak olarak alınmıstır. Ortak sermaye payını sirketin bankadaki hesabına
yatırmıstır.
şirket kurulusu sırasında yapılan 3000 TL+ %18 KDV ortak Y tarafından karsılanmıstır.
İSTENEN: sermaye artırım kaydını yapınız.
5- Yücel KAPLANER ve Ortakları Kolektif şirketi geçmis yıl karlarında yer alan 20.000 TL’yi sermayelerine
ekleyerek sermaye artırımına gitmislerdir. Ortakların kar payları esittir ve sirket 2 ortaklıdır.
sermeya arttırımı sırasında yapılan 2000 TL+ %18 KDV masraf ortak I tarafından karsılanmıstır.
İSTENEN: sermaye artırım kaydını yapınız.
6- Halime Erva KÖsE ve Ortakları Kolektif şirketi sermayesi İS hacmine fazla geldiğinden 25.000 TL
azaltmaya karar vermİStir. şirket 2 ortaklıdır. Ortakların sermaye payları esittir. Ortakların sermaye
payları sirket banka hesabından ödenmİStir.
sermeya azaltımı sırasında yapılan 150 TL+ %18 KDV ortak T tarafından karsılanmİStır.
İSTENEN: sermaye azaltma kaydını yapınız.

7- seçil BOZDEMiR ve Ortakları Kolektif şirketi ortaklarından Mühibe ARAZ ortaklıktan ayrılmıstır. Ortağın
sermaye payı olan 45.000 TL sirketin bankadaki hesabı üzerine keside edilen bir çekle ödenmiştir.
sermeya azaltımı sırasında yapılan 2500 TL+ %18 KDV masraf ortak M tarafından karsılanmıştır.
İSTENEN: sermaye azaltma kayıtlarını yapınız.
8- Burak YILDIZ ve Ortakları Kolektif şirketi geçmış yıl zararını sermayeden düserek sermaye azaltma
yoluna gitmıştir. Zarar tutarı 30.000 TL’dir. şirket 2 ortaklıdır. Zarar payları esittir.
sermeya azaltımı sırasında yapılan 3000 TL+ %18 KDV masraf ortak B tarafından karsılanmıştır.
İSTENEN: sermaye azaltma kayıtlarını yapınız.
9- ibrahim ULUYOL ve ortaklıkları Kolektif şirketinin 2017 yılı dönem kârı 60.000 TL’dir. şirket 5 ortaklıdır.
Kar ortaklar arasında esit olarak dağıtılacaktır.
10- Yunus Emre ÖZGAN ve Ortakları Kolektif şirketinin 2017 yılı dönem kârı 100.000 TL’dir. şirket 3
ortaklıdır. Kâr ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır. şirketin toplam
sermayesi 150.000 TL’dir. Ortakların sermaye payları asağıdaki gibidir:
ORTAK I: 30.000 TL
ORTAK II: 45.000 TL
ORTAK III: 75.000 TL
İSTENEN: şirketin kâr dağıtımını yaparak, yevmiye kayıtlarını yapınız.
11- Doğan YEşiLÖZ ve Ortakları Kolektif şirketinin 2017 yılı dönem kârı 80.000 TL’dir. şirket 4 ortaklıdır. Kar,
yönetici ortak Doğan YEşiLÖZ’e kâr üzerinden %10 prim verildikten sonra kalan ortaklar arasında esit
dağıtılacaktır.
İSTENEN: şirketin kâr dağıtımını yaparak, yevmiye kayıtlarını yapınız.
12- Cennet şAHiN ve Ortakları Kolektif sirketinin 2017 yılı dönem kârı 20.000 TL’dir. şirket 4 ortaklıdır.
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şirketin toplam sermayesi 300.000 TL’dir.

Kâr, sermaye üzerinden %15 faiz hesaplandıktan sonra

ortaklar arasında esit dağıtılacaktır. Ortaklar ve sermaye payları asağıdaki gibidir: I.ORTAK: 130.000 TL
II. ORTAK: 70.000 TL
III. ORTAK: 100.000 TL
IV. ORTAK: EMEK
İSTENEN: şirketin kar dağıtımını yaparak, yevmiye kaydını yapınız.
13- sercan OKAY ve ortakları kolektif sirketinin 2017 yılı dönem zararı 60.000 TL’dir. şirket 4 ortaklıdır.
Zarar ortaklar arasında esit olarak dağıtılacaktır. Ortaklar zarar paylarını sirketin bankadaki hesabına
yatırmıslardır.
İSTENEN: Ortaklara düsen zarar payını hesaplayarak yevmiye kaydını yapınız.
14- sultan ARDIÇ ve ortakları kolektif sirketinin 2017 yılı dönem zararı 50.000 TL’dir. şirket 3 ortaklıdır.
Zarar ortakların sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır. şirketin toplam sermayesi 100.000
TL’dir. Ortakların sermaye payları asağıdaki gibidir:
ORTAK I: 20.000 TL
ORTAK II: 45.000 TL
ORTAK III: 35.000 TL
Ortaklar zarar paylarını sirkete nakit olarak ödemışlerdir.
İSTENEN: Ortaklara düsen zarar payını hesaplayarak yevmiye kaydını yapınız.
15- Anonim sirket organlarını maddeler halinde yazınız.
16- Karanfil Dilek ve Ortakları Komandit 18.03.2018 tarihinde 60.000 TL sermaye ile ışe baslamıştır. şirket 4
ortaklıdır. Ortakların sermaye taahhütleri ve yerine getirme sekilleri asağıdaki gibidir gibidir:
ORTAK I(K’te ortak): 20.000 TL, Tamamını nakit olarak ödemıştir.
ORTAK II(K’te ortak): 5.000 TL, Taahhüdünün tamamı karsılığında bir tasıt vermıştir.
ORTAK III(K’ter ortak): 7.500 TL, 2.500 TL demirbas vermıştir.
ORTAK IV(K’ter ortak): 17.500 TL, 5.000 TL nakit, 7.000 TL tasıt, 3.000 TL demirbas vermıştir.
şirket kurulusu sırasında yapılan 100 TL+ %18 KDV ortak I tarafından karsılanmıştır.
17- KAYAsAROĞLU A.ş. 250.000 TL sermaye ile ANi sekilde kurulmaya karar verilmıştir. şirket 5 ortaklıdır.
Ortakların sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin tamamını taahhüt etmış ¼ lük kışmını nakit
olarak ışletmeye ödemışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük kışmı Rekabet Kurumu harcı olarak ortak Koray
şENGÜL tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu hesabına yatırılmıstır. Kurulus sırasında
yapılan 600 TL +%18 KDV gider ortak Rabia KOÇER tarafından ödenmıştir.
İSTENEN: şirket kurulus kayıtlarını yaparak, kurulus bilânçosunu düzenleyiniz.

18- ÜNAL A.ş. 250.000 TL sermaye ile TEDRiCi sekilde kurulmaya karar verilmıştir. şirket 5 ortaklıdır.
Ortakların sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin 1/10 luk kısmını temsil eden hışse senetlerini
almayı taahhüt etmışlerdir. Ortaklar taahhüt ettikleri hışse senetlerini satın alarak bedelini C Bankasında
açılan hesapta bloke ettirmışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük kışmı Rekabet Kurumu harcı olarak ortak
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Ferda YILDIRIM tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu hesabına yatırılmıstır. Kurulus
sırasında yapılan 1.600 TL +%18 KDV gider ortak Mustafa KIYAK tarafından ödenmıştir.
şirket kalan hışse senetlerinin satısı için B bankasıyla %2 komışyon karsılığında anlasma yapmış ve hışse
senetleri satıs için bankaya gönderilmıştir.
B Bankası hışse senetlerinin tamamını satmış, Ortak Veysel şAHiN tarafından komışyon ödendikten sonra
hışse senetlerinin bedeli aynı bankada açılan hesaba aktarılmıstır.
B Bankasındaki para C Bankasındaki hesaba devredilerek blokaj kaldırılmıstır. İSTENEN:
şirket kurulus kayıtlarını yaparak, kurulus bilânçosunu düzenleyiniz
19- iNCEOĞLU A.ş HALKA KAPALI bir anonim sirkettir. şirketin 2009 yılı dönem kârı 200.000 TL’dir. şirketin
KKEG 50.000 TL, indirim ve ıştışnaları toplamı 10.000 TL, geçmış yıl zararları 20.000 TL’dir.
İSTENEN: şirketin 2009 yılı kâr dağıtımı hesaplamalarını ve kâr dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız.
20- CANER A.ş HALKA AÇIK bir anonim sirkettir. şirketin 2009 yılı dönem kârı 600.000 TL’dir. şirketin KKEG
150.000 TL, indirim ve ıştışnaları toplamı 30.000 TL, geçmış yıl zararları 40.000 TL’dir.
İSTENEN: şirketin 2009 yılı kâr dağıtımı hesaplamalarını ve kâr dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız.
21- KAMAL Limited sirketi 300.000 TL sermaye ile kurulmaya karar verilmıştir. şirket 5 ortaklıdır. Ortakların
sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin tamamını taahhüt etmış ¼ lük kışmını nakit olarak
ışletmeye ödemışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük kışmı Rekabet Kurumu harcı olarak ortak Yılmaz
KAMAL tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu hesabına yatırılmıstır. Kurulus sırasında
yapılan 600 TL +%18 KDV gider ortak sevim GÜLER tarafından ödenmıştir.
İSTENEN: şirket kurulus kayıtlarını yaparak, kurulus bilânçosunu düzenleyiniz.
22- sAHRA Limited şirketinin 2009 yılı dönem kârı 300.000 TL’dir. şirketin KKEG 60.000 TL, indirim ve
ıştışnaları toplamı 40.000 TL, geçmış yıl zararları 10.000 TL’dir.
İSTENEN: şirketin 2009 yılı kâr dağıtımı hesaplamalarını ve kâr dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız.

23- AsLAN A.ş HALKA KAPALI bir anonim sirkettir. şirketin sermayesi 500.000 TL’dir. 900.000 TL’ye
çıkarılmaya karar verilmıştir.. şirket 5 ortaklıdır. Ortakların sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin
tamamını taahhüt etmış ¼ lük kışmını nakit olarak ışletmeye ödemışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük
kışmı Rekabet Kurumu harcı olarak ortak Leyla AY tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu
hesabına yatırılmıstır. Kurulus sırasında yapılan 300 TL +%18 KDV gider ortak Özlem ÖZER tarafından
ödenmıştir.
İSTENEN: şirketin sermaye arttırım kayıtlarını yapınız.
24- Halka açık sEViL A.ş. 250.000 TL olan sermayesini 400.000 TL’ye çıkarmaya karar vermıştir. şirket 5
ortaklıdır. Ortakların sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin 1/10 luk kısmını temsil eden hışse
senetlerini almayı taahhüt etmışlerdir. Ortaklar taahhüt ettikleri hışse senetlerini satın alarak bedelini C
Bankasında açılan hesapta bloke ettirmışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük kışmı Rekabet Kurumu harcı
olarak ortak sevda YILDIRIM tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu hesabına
yatırılmıstır. sermaye arttırımı sırasında yapılan 1.000 TL +%18 KDV gider ortak Mehmet DAiM
tarafından ödenmıştir.
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şirket kalan hışse senetlerinin satısı için B bankasıyla %2 komışyon karsılığında anlasma yapmış ve hışse
senetleri satıs için bankaya gönderilmıştir.
B Bankası hışse senetlerinin tamamını satmış, Ortak şemsi YILDIZDAL tarafından komışyon ödendikten
sonra hışse senetlerinin bedeli aynı bankada açılan hesaba aktarılmıstır.
B Bankasındaki para C Bankasındaki hesaba devredilerek blokaj kaldırılmıstır.
İSTENEN: şirket sermaya arttırım kayıtlarını yapınız.
25- Can Gıda Pazarlama A.ş. 700.000 TL olan sermayesini 200.000 TL azaltacaktır. şirket 5 ortaklıdır.
Ortakların sermaye payları esittir. sermaye azaltımı sırasında yapılan 020 TL +%18 KDV gider ortak X
tarafından ödenmıştir. Ortakların sermaye payları nakit olarak ödenmıştir.
İSTENEN: şirketin sermaye azaltma kayıtlarını yapınız.
26- AsLAN Limited şirketi 500.000 TL olan sermayesini 900.000 TL’ye çıkarmaya karar verilmıştir.. şirket 5
ortaklıdır. Ortakların sermaye payları esittir. Ortaklar sermayenin tamamını taahhüt etmış ¼ lük kışmını
nakit olarak ışletmeye ödemışlerdir. sermayenin 4/10000 ‘lük kışmı Rekabet Kurumu harcı olarak ortak
Leyla AY tarafından T.C. Ziraat Bankasındaki Rekabet Kurumu hesabına yatırılmıstır. Kurulus sırasında
yapılan 300 TL +%18 KDV gider ortak Özlem ÖZER tarafından ödenmıştir.
İSTENEN: şirketin sermaye artırım kayıtlarını yapınız.
27- Can Gıda Pazarlama Limited şirketi 400.000 TL olan sermayesini 100.000 TL azaltacaktır. şirket 5
ortaklıdır. Ortakların sermaye payları esittir. sermaye azaltımı sırasında yapılan 020 TL +%18 KDV gider
ortak X tarafından ödenmıştir. Ortakların sermaye payları nakit olarak ödenmıştir.
İSTENEN: şirketin sermaye azaltma kayıtlarını yapınız.
28- şahış sirketlerinin sonlanma nedenlerini yazınız.
29- sermaye sirketlerinin sonlanma nedenlerini yazınız.
30- Kooperatifler en az kaç kışiyle kurulur? Yazınız.

ÖRNEK SORULAR
1.Işletme 10.05.2018 tarihinde %18 KDV hariç 15.000.-TL değerinde mal satın alıyor. KDV pesin ödeniyor.
5.000.-TL için çek, 3.000.-TL için senet veriliyor, kalan veresiye anlasılıyor.
2.Işletmenin mayış ayı sonu itibariyle KDV hesaplarının durumu söyledir; KDV tahakkuk kaydını yapınız.
191 İndirilecek KDV Hs. 45.300.391 Hesaplanan KDV Hs. 53.700.3.Işletme kayıtlı değeri 30.000.-TL birikmış amortışmanı 2.000.-TL olan demirbası 22.000.- TL ye %18 KDV
hariç satıyor. KDV bedeli nakit tahsil ediliyor. Kalanın yarısı için çek, yarısı için 3 ay vadeli senet alınıyor.
4. Bir ışletmenin 2018 yılı sonu itibariyle maliyet ve gelir tablosu hesaplarından bazılarının durumu asağıdaki
gibidir.
600 Yurt içi satıslar Hs: 89.000.621 satılan Tic. Mal Mal. Hs: 60.000.679 Diğ. Olağan Dışı Gelir ve Kar. Hs: 16.000.- 770 Genel Yön. Gid. Hs: 2.000.Envanter ışlemlerini yaparak dönem kar ya da zararını bilanço hesabına aktarınız.
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5.sMMM Ayse CAN mükellefi Ali ARI dan 2018 yılı Mart ayı muhasebe ücreti olarak brüt 750.- TL’ sını
1.04.2018 tarihinde tahsil ediyor. ( Ali Arı Kovan Mh. Bal CD. No.11 Gürsu BURsA TC:023545585522)
serbest Meslek Makbuzunu düzenleyiniz.(stopaj oranı %20, KDV %18 )
6.Fatma YILMAZ Konfeksiyon Işletmesi bir adedi 30.- TL den 20 adet pantolonu, bir adedi 45.-TL den 3 adet
gömleği satmıştır. KDV %18 hariç olup Faturasını düzenleyiniz.
7.X Limited sirketi 10.000.-TL sermaye ile iki ortaklı kurulmustur. Ortakların sermaye payları esittir. Ortak A
sermaye taahhüdünün yarısını nakit olarak, Ortak B ışe tamamını demirbas vererek yerine getirmıştir. İlgili
kurulus kayıtlarını yapınız.
8.a) Ön Muhasebe modülüne dâhil olan menülerinden 5 tanesini yazınız.
9.Y Işletmesinde çalışan Hasan GÜL ‘ün 2018 Mayış ayı Brüt ücreti 9000.-TL dir. AGİ tutarı 152.-TL dır.
Işveren Prim oranı %20 dir. DV oranı 0,00759 olarak alınacaktır. a)Ücretin netini bulunuz
b)Ücret tahakkuk kaydını yapınız.
10.Işletme depodaki 25.000.-TL İMM’yi santiyeye, 5.000.-TL İMM yönetim bölümüne göndermıştir.(santiyeye
gönderilen İMM’nin 20.000.-TL lık kısmı direkt ilk madde, geri kalanı temizlik malzemesidir.)
1. Işletme %18 KDV hariç 15.000.-TL değerinde mal satın alıyor. KDV pesin ödeniyor. Kalan için çek veriliyor.
Yevmiye kaydını yapınız.
2. Işletmenin eylül ayı sonu itibariyle KDV hesaplarının durumu asağıdadır, KDV tahakkuk kaydını yapınız.
191 İndirilecek KDV Hs. 45.000.-

391 Hesaplanan KDV Hs. 55.700.-

3. XYZ Kolektif sirketi 10.000.-TL sermaye ile iki ortakla kurulmustur. Ortakların sermaye payları esittir. Ortak
A sermaye taahhüdünün yarısını nakit olarak, Ortak B ışe sermaye taahhüdünün tamamını demirbas
vererek yerine getirmıştir. İlgili kurulus kayıtlarını yapınız.
4. Ön muhasebe modülüne dâhil olan menülerinden 5 tanesini yazınız.
5. ışletmenin hesapları asağıdaki gibidir. Yansıtma hesaplarını kullanarak gelir tablosu hesaplarına aktarınız.
760. Paz. sat. Dağ. Gid.

8.000

770 Genel Yön. Gid.
6.000

6. Bir üretim ışletmesinde malzeme deposundan üretim bölümüne üretimde kullanılmak üzere 1.200.-TL’lik
direkt ilk madde ve malzeme, 300.-TL’lik endirekt malzeme gönderiliyor. Muhasebe kaydını yapınız.
7. Işletme 7.500.-TL’lik mal satıyor, tutarın yarışı için çek alınıyor. Kalan yarışı bankadaki hesaba yatırılıyor.
Yevmiye kaydını yapınız.
8. Bir ışletmenin vermesi gereken beyannamelerden 5 tanesini yazınız.
9. Işletmede çalışan bir personelin Eylül ayı brüt ücreti 3.000.-TL’dir. sGK ışçi primi 420.-TL, ışsizlik sigortası ışçi
primi 30.-TL, gelir vergışi 82,50.-TL, damga vergışi 22,77.-TL, AGİ 152.-TL sGK ışveren primi 600.-TL, ışsizlik
sigortası ışveren primi 60.-TL olduğuna göre ücret tahakkuk kaydını yapınız.
10. Işletmede satıcılara olan 5.000.-TL’lik borç banka hesabından ödeniyor. Muhasebe kaydını yapınız.
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1- 10.06.2015 tarihinde 70.000.- TL’lik %18 KDV hariç mal alınıyor. KDV peşin ödeniyor. Kalan veresiye kabul ediliyor.
2- a) Üretimde kullanılmak üzere 20.000.- TL’lik ilk madde malzeme bedeli banka hesabından ödenerek satın alınıyor.
b) Bu ilk madde ve malzemenin 5.000.- TL’lik kısmı üretime gönderiliyor. Yevmiye kayıtlarını yapınız.
3- İşletmenin KDV hesapları aşağıdaki gibidir. KDV tahakkuk kaydını yapınız
191-İND. KDV.

391HES. KDV.
7.000.-

5.000.-

4- ETA programında kullanılan ön muhasebe modüllerini yazınız.
5- ETA paket programında stok modülünün kullanım amacını yazınız.
6- 6.000.- TL’lik mal satılıyor, tutarın yarısına çek alınıyor. Kalan yarısı bankadaki hesaba yatırılıyor. Yevmiye kaydını
yapınız.
7- İşletmenin maliyet hesaplarının dönem sonu kalanları aşağıdaki gibidir. Yansıtma hesaplarını kullanarak gelir
tablosu hesaplarına aktarınız.
750-AR-GE GİD.

770-GYG

3.000.-

5.000.-

8- KDV Beyannamesinin niçin düzenlendiğini yazınız.
9- Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin tutması gereken defterleri yazınız.
10- Fatura bilgileri aşağıda yer almaktadır, açık faturayı düzenleyiniz.
Satıcı bilgileri: SAFİR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI, Mutlu Cadde No:7, Osmangazi Bursa, Tel No:312 555 44
55 Osmangazi Ver. Dairesi, Vergi No.:5266477195
Müşteri bilgileri: MURAT IŞIK, Şaka Sokak No:23/3 Yıldırım Bursa
İrsaliye tarihi 02.06.2015, irsaliye numarası 19354, fatura tarihi 03.06.2015, KDV oranı %18
Cinsi

Miktarı

Fiyatı

Yatak

3

300

Halı

5

400

Isıtıcı

2

150
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1. Brüt ücreti 3000 TL olan evli, eşi çalışan ve iki çocuklu işçinin Mayıs ayı net ücretini ve işveren
kesintilerini hesaplayınız (AGİ: 173 TL, SGK işveren payı %20,5)
2. SMMM Semiha Güler mükellefi Meyra Meral’den 2017 yılı Aralık ayı muhasebe ücreti olarak brüt
2400.- TL dir. Net ele geçeni hesaplayınız
3. Müstahsil makbuzu nedir kim tarafından düzenlenir.
4. Ticari defter ve belgelerde yanlış kayıtlar nasıl düzeltilir, yazın.
5. Vergi dairesine karşı yapılması zorunlu bildirimleri maddeler halinde yazınız.
6. % 18 KDV Hariç 5000.-TL’lik mal satın alınıyor. Karşılığında KDV tutarı peşin ödeniyor,3000.-TL’si için
bir çek veriliyor, kalan kısım ise veresiye kabul ediliyor. Gerekli yevmiye kaydını yapınız.
7. İşletme Satıcısına olan 20.000 TL borcunu bankadaki hesabından ödemiştir. Gerekli yevmiye kaydını
yapınız.
8. Maliyet muhasebesinde kullanılan stok kartı takip yöntemlerini yazınız. Bir ekmek fabrikasında
ekmek üretiminde kullanılan un, üretim giderlerinden hangisinin kapsamına girer
9. Eta programında kullanılan stok modülün de hangi işlemler yapılır. Yazınız?
10. Aşağıdaki bilgilere göre faturayı düzenleyiniz.
Müşteri bilgileri : Engin CAN, perakende giysi satışı yapmaktadır. Adresi: Selanik Cad. No:2 BURSA
GÖKDERE vergi dairesi, vergi numarası:1005584444 dir. Malların sevk tarihi, 16.01.2018, irsaliye
no.su, 2191 Fatura tarihi 16.01.2018 KDV oranı % 18 dir. Bu bilgilerden yararlanarak peşin (kapalı)
faturayı düzenleyeniz. Alıcı Serkan DEMİR ADRESİ: Atatürk cad. No:5 GÜRSU/BURSA GÖKDERE
VD:1005584422
Cinsi
Etek
Gravat
Bay ceket

Miktarı
10 Adet
50 Adet
40 Adet

Fiyatı
40 TL
20 TL
60
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1- a) %18 KDV hariç 98.000.- değerinde mal alınıyor. KDV peşin ödeniyor. 8.000.- için senet veriliyor.
Kalanın yarısı için çek ciro ediliyor. Kalan veresiye anlaşılıyor.
b) bu malların taşıttırılması için %18 KDV hariç 675.- peşin ödeniyor.
c) işletme malların %18 KDV hariç 8.000.- kısmının sözleşme şartlarına uygun olmadığını belirterek iade ediyor.
İade bedeli hesaptan düşülüyor.
d) %18 KDV hariç 50.000.-TL mal satılıyor. KDV peşin tahsil ediliyor. Kalan tutarın yarısı için senet, yarısı için
bankaya havale yapılıyor.
e) yapılan envanter sayımı sonucunda işletmede 60.300.- stok mevcuttur.
İSTENEN: 1 sorunun tüm şıklarını dikkate alarak Satılan Ticari Malın Maliyetini bulup muhasebeleştiriniz, Brüt satış
k/z bulunuz.
2-a)İşletmede kullanılmak üzere 200.000.- tl ye bir makine siparişi veriliyor. Bedelin %20 si avans olarak çek
verilerek ödeniyor.
b) makine teslim alınıyor kalan tutar için 50.000.- tll,k çek ciro ediliyor. Kalan bankadan ödeniyor
3-a) işletme 200.000 TL lik bir arsasının üzerine işletmeye ait bir bina yapmaya karar veriyor.
b)inşaat firmasına 100.000 TL hak ediş ön ödeme)bedeli veriyor.
c) yapılan bina inşaat firmasından teslim alınıyor.
4-Ekonomik ömrü 4 yıl olan 100.000.- tl lik makina için azalan bakiyeler yöntemine göre 2 yıl amortisman ayrılmış 2.
Yılın sonunda normal amortismana geçilmiştir. 4. Yılda ayrılacak amortismanı hesaplayıp yevmiye kaydını yapınız
5-işletme 30/03/2018 tarihi itibari ile kdv hesaplarının durumu şöyledir.tahakkuk kaydını yapınız.
190
191
391
1.800
15.000
125
100
12.000

6-İşletme 1 nisan 2018 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor.
7- işletme yeşim tekstilin % 20 sermaye payını temsil eden 800.000.-tl değerindeki hisse senetlerini satın alıyor.
Bedeli bankadan ödeniyor. Bankaya 3.000.- tl komisyon ödeniyor.
8-İşletme 1/04/2018 tarihinde1 yıl vadeli 42.000 TL tutarındaki devlet tahvili satın almıştır. Tahvil anapara ve faiz
tahsilatı vade sonunda yapılacaktır. Tahvil faiz oranı %20’dır. 31/12/2018 ve 01/04/2019 tarihinde yapılması gereken
yevmiye kayıtlarını yapınız.
9-kayıtlı değeri 28.000 TL ve birikmiş amortismanı 16.800 TL olan demirbaşı 24.500 TL’ye yenilenmek amacı ile
satılmıştır. KDV peşin kalan için senet alınmıştır. (%18 KDV hariç)
10-a) maliyet değeri 38.000.- olan 3 adet ticari mal %18 KDV hariç toplam 120.000.-TL dan satılıyor. KDV peşin
tahsil ediliyor. 20.000.- için çek ciro ediliyor. 30.000.- için senet alınıyor. Kalan tutar veresiye anlaşılıyor.
b) satılan malların %18 KDV hariç 1 tanesi müşteri tarafından iade ediliyor. İade edilen tutar hesaptan düşülüyor
11- İşletme Hakan A. ya bir makinanın bakımını yaptırması için 1.000 TL avans veriyor. Daha sonra yaptırılan
makinenin masrafı 2.500 TL olduğu faturayla öğreniliyor ve kalanı peşin olarak ödeniyor.
12-İşletme 1 nisan 2017 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 16 aylığına 160.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini
kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak tahsil ediliyor.
13-İşletme 10.03.2017 tarihinde 4 yıllık olarak kiraladığı bir dükkan için 5.000 TL tutarında dekarosyon harcaması
yapıyor. KDV 18 hariç (2017 amortisman kaydı da yapılacak)
14- birikmiş amortismanı 2.000. TL. alış değeri 5.000. TL. olan bir makine 4.500. TL. ya peşin olarak
satılmıştır
15- işletme başka bir şirketin çıkardığı ve % 55 lik sermaye payı ile yönetimin çoğunluğunu seçme
hakkını temsil eden 800.000 TL tutarındaki hisse senedini alıyor.
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1-8.200.-TL Lik mal satılıyor. Kdv peşin tahsil ediliyor. 2.000.-tl si için çek alınıyor.3.000.-tl si bankadaki hesabımıza
yatırılıyor.kalanı kredili kabul ediliyor. Bu malın maliyet bedeli 5.000.-tl dir.(kdv %18 hariç)
2-işletmenin kdv hesapları aşağıdaki gibidir. Tahakkuk kaydını yapın 190- 250.-tl 191- 3250.- tl
391- 9.800.-TL
3-Aktife kayıtlı değeri 11.000.- birikmiş amortismanı 2.400.- tl olan bir makine 5.000.- tl +%18 kdv ye satılıyor. Bedeli bankadaki
hesaba yatırılıyor.
4-ekonomik ömrü 5 yıl olan 90.000.- tl lik makina için %20 den azalan bakiyeler yöntemine göre 3 yıl amortisman ayrılmış 3. Yılın
sonunda normal amortismana geçilmiştir. 4. Yılda ayrılacak amortismanı hesaplayıp yevmiye kaydını yapınız.
5-15.03.2018 tarihinde işletmeye ait bir salon 1 yıl için 120.000.-tl ye kiraya verilmiştir. Kira bedeli kira süresinin sonunda peşin
tahsil edilecektir. 14.03.2019 tarihindeki kira tahsil kaydını yapınız.
6- 5 yıl süre ile kiralanan bir iş yerine asansör yaptırılmış ve % 18 kdv hariç 4.000.- tl ödenmiştir. Yevmiye kaydını ve amortisman
kaydını yapınız
7-14.03.2018 tarihinde 2 yıl için 12.000.-Tl ye bir depo kiralanıyor. Kira bedeli bankadan ödeniyor.
14.03.2018 ve 31.12.2018 tarihli kayıtları yapınız.
9-İşletme 1/12/2017 tarihinde maliyet değeri 3.000.- olan 10 adet ticari mal % 18 KDV hariç satılıyor. KDV peşin tahsil ediliyor.
10.000.- için çek, 10.000.- için senet, kalan veresiye anlaşılıyor.
10-İşletme 3/12/2017 tarihinde %18 KDV hariç 48.000.- mal alıyor. KDV peşin ödeniyor. Kalanın yarısı için çek ciro ediliyor. Kalan
için bono veriliyor
11-ALİYDA Ticaret İşletmesi 01/03/2010 tarihinde 9.000 TL”lik ticari malı, 6750 TL nakiti sermaye olarak koyarak işe başlamıştır.
İstenen: Sermaye kaydını yapınız.
12-İşletme 16/03/2018 tarihinde 18.000 TL”lik demirbaşı yarısı senet karşılığı, yarısı veresiye olarak satın alınmıştır. (%18 KDV
hariç)
İstenen: Demirbaş alış kaydını yapınız.
14-İşletmenin 31/12/2017 tarihi itibariyle elinde 28/02/2018 vadeli 8.600 TL tutarında bir borç senedi mevcuttur. Senet için
reeskont işlemi uygulanacaktır. Reeskont faiz oranı %40”tir.
İstenen: Reeskont tutarını hesaplayarak 31/12/2017 tarihinde yapılması gereken yevmiye kaydını yapınız
15-31/03/2010 tarihinde işyerinde çalışan işçi Altan MERT”in ücret tahakkuku yapılmıştır. İşçinin brüt ücreti3.600 TL”dir. İşçi
ücreti ile ilgili yapılan kesintiler aşağıdaki gibidir:
SSK işçi payı : 504.- TL
İşsizlik sigortası işçi payı:36.- TL
GV : 459
DV : 27.32
AGİ 152.SSK İşveren primi: 558.İşsizlik sigortası işveren payı: 72 TL
İstenen :Net ücreti bularak, ücret tahakkuk kaydını yapınız.
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1-Aşağıdaki sorularda yer alan boş alanları doldurunuz.
a-Tahvilin üzerinde yazılı değere…………………………………….denir.
b-Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süreye………………….denir.
c-Bin adet hisse senedine ……………………denir.
d-Alıcı ve satıcıların karşılaştığı ve fonların el değiştirdiği yere …………………..denir.
e-Hamiline çeklerde ………. belirtilmez, nama yazılı çeklerde ………………..belirtilir.
f-Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazar kasanın arızalanması durumlarında düzenledikleri
belgeye…………………………………………………………..denir.
g-……………………………………amacı, meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır.
h-İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri
karşılığında taahhüt edilmesine…………denir.
ı-…………….sigortası, sigorta yaptırdığınız aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu
oluşabilecek zararları güvence altına alır.
i-Hizmet işletmelerinde sunulan ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen
belgeye………………………………….denir.
Aşağıdaki soruları açıklayınız
2-Sevk irsaliyesi ile taşıma irsaliyesi arasındaki farklılıkları yazınız.
3-Ciro:
Tam ciro:
Beyza ciro:
4-Çekin taraflarını yazarak açıklayınız
5-Tahvil senet arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
6-Bir ev hanımı evde yaptığı kuru çiçekleri tuhafiye işletmesine 250.-TL na satmıştır. –Bu işlemde hangi belge
düzenlenmelidir, net ödenen tutarı hesaplayınız
7-Yıldız Ticaret , Kurtuluş Mah, A sok. N:1 Gürsu/Bursa Yeşil VD. VHN:11223445551; Mart 2016 ayı muhasebe ücreti
olarak SMMM Canan GÜNEŞ’e brüt 975.-TL ödeme yapmıştır. İlgili belgeyi düzenleyiniz.
8-Satıcı Bilgileri: VATAN TİCARET bilgisayar ve donanım malzemeleri toptan satışı yapmaktadır. A cad. B sok. No.1
Bursa da faaliyet göstermektedir. Tlf No:224 224 24 24 Yıldırım VD, VHN 44445667681
Müşteri Bilgileri: YURDUM TİCARET bilgisayar ve ürünlerinin perakende satışını yapmaktadır. Z cad. Y sok. No.7
Bursa da faaliyet göstermektedir. Tlf No:224 325 25 25 Gökdere VD, VHN 88776655331 dır. Malların sevk tarihi
4.04.2016, irsaliye no:115, Fatura tarihi 4.04.2016 , KDV oranı %18 dir.
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Cinsi

Miktar

Birim Fiyat

İskonto Oranı

Bilgisayar

5 adet

1.850.-

2

Klavye

5 adet

350.-

1

Monitör

5 adet

575.-

3

Bu bilgilerden yararlanarak peşin (kapalı) faturayı düzenleyiniz.

1.Fatura tanımlayarak, fatura çeşitlerini yazınız ve açıklayınız?
2.Ciroyu tanımlayarak, çeşitlerini yazınız ve açıklayınız?
3. %18 KDV hariç 12.000.-TL değerinde mal alınıyor. KDV peşin ödeniyor. Kalanın yarısı için çek, yarısı için senet
veriliyor.
4. %18 KDV hariç 75.000.-TL değerinde mal satılıyor. Mal bedelinin yarısı için çek alınıyor kalan veresiye anlaşılıyor.
5.Eylül ayı itibariyle 191 İndirilecek KDV hesabının bakiyesi 11.250.-TL, 391 Hesaplanan KDV hesabının bakiyesi
17.500.-TL dir. KDV tahakkuk kaydını yapınız.
6.Ali Ak ve Ayşe Ak ; Ak ve Ortakları Kolektif şirketini kurmuşlardır. Şirketin toplam sermayesi 50.000.-TL olup
ortakların sermaye payları eşittir. Ortaklardan Ali Ak taahhüdünün 10.000.- kısmını nakit, kalanı için çek vermiştir.
Ayşe Ak ise sermaye payının yarısı için mal, kalanı nakit olarak yerine getirmiştir.
-Şirket kuruluş kayıtlarını yapınız.
7.a)İşletme Eylül ayı muhasebeci ücreti olarak brüt 2.200.-TL ödemiştir. Net ücreti bulunuz.
b)Bankadan 5.000.- TL çekilmiştir.
c) satıcıya olan 1.800.-TL borç ödenmiştir.
d)İşletme kayıtlı değeri 20.000.-TL birikmiş amortismanı 6.000.- olan demirbaş %18 KDV hariç 14.500.-TL peşin
satılıyor.
8. Stok ve Cari modülleri hakkında bilgi veriniz.
9.

770 GYG
5.800.-

760 PSDG
6.300.-

642 Faiz Gel.

653 Komisyon Gid.

650.-

75.-

-Yukarıdaki gelir ve gider hesaplarını sonuç hesaplarına aktararak kar/zararı bulunuz.
10.A işçisinin Ağustos ayı brüt ücreti 1.900.-TL dir. İşçi 30 gün çalışmış olup, evli, 1 çocuklu, eşi çalışmayan işçinin net
ücretini hesaplayınız.
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1.Defter tutmanın amaçlarını maddeler halinde yazınız.
2.Aşağıdaki sigortalılık türlerini yazınız.
4/1-a:
4/1-b:
4/1-c:
3. Tacirleri ve tutmak zorunda oldukları defterleri yazınız.
4.İşverenin Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı yükümlülüklerini maddeler halinde yazınız.
5.İhbar tazminatı esas alınan süreleri maddeler halinde yazınız.
6.A işletmesine çalışan Ali CAN kasım ayında 30 gün çalışmıştır. İşçinin aylık brüt ücreti 2 .900-TL dir.
İşçi evli, eşi çalışmayan, 1 çocukludur. İşçinin net ücretini hesaplayınız. (AGİ 205,49 TL ALINACAKTIR)
7.A işletmesinde çalışan Ali CAN brüt 2.900.- aylık almaktadır. İşçi yılda 4 defa bir maaş ikramiye almaktadır. İşçi 2 yıl
3 ay 15 gün çalışmıştır;
a)ödenecek ihbar tazminatını hesaplayınız
b)Aynı işçiye ödenecek kıdem tazminatını hesaplayınız

HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR BAŞARILAR DİLERİZ.

PLANLI VE İSTEKLİ ÇALIŞMAK HER ZAMAN BAŞARI GETİRİR

BAŞARININ SIRLARINDAN BIRI, GEÇICI BAŞARISIZLIKLARIN BIZI YENMESINE IZIN VERMEMEKTIR
MUHASEBE ZÜMRESİ

20

