
MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 

 

1)Bir dönem içerisindeki mali hareketlere ilişkin bilgilerin ilgili defterlere kayıt edilmesi ve yıl sonunda işletmenin kara 

girip girmediğini kontrol etmek işletme sahibine ve ilgili kişilerin yararına bilgi sunan sisteme ne denir? 

a)Organizasyon            b)Muhasebe              c)Ticaret                  d)İhracat  

 

2) Bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir? 

 a)İş adamı              b)Sanayici                          c)Tacir                        d)Yatırımcı 

 

3)Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin faydalarından biri değildir? 

a)İşletmedeki kıymet hareketlerini kontrol etmek          b)Çalışanlar arasındaki ilişkiyi düzenlemek  

c)Kar ve zararı tespit etmek, verimliliği ölçmek            d)İşletmenin denetlenmesine imkan sağlamak 

 

4)Muhasebenin işlevlerinden olmayan hangisidir? 

a)Özetleme              b)Kaydetme                   c)Reklam yapma                      d)Sınıflandırma 

 

5) Faturanın düzenlendiği anda bedeli ödenmeyen; daha sonra ödenecek şekilde düzenlenen kaşe ve  

  imzanın üst kısımda yer aldığı faturaya ne denir? 

 a)Genel fatura                b)Özel fatura                         c)Açık fatura                            d)Kapalı fatura 

 

6) Fatura düzenlendiği anda bedeli ödenen; kaşe ve imzanın alt kısımda yer aldığı faturaya ne denir? 

 a)Özel fatura                     b)Açık fatura            c)Genel fatura                d))Kapalı fatura   

 

7)Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne ad verilir? 

a)Fatura                   b)Sevk irsaliyesi                       c)Taşıma irsaliyesi                       d)Gider pusulası  

 

8)Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, senet hangi çeşit belgelerdendir? 

a)Ticari belge                  b)Özel belge                  c)Ferdi belge                       d)Tüzel belge 

 

9)Fatura, irsaliye, irsaliyeli fatura, taşıma irsaliyesi nereden temin edilir? 

a)Belediye                             b)Valilik                   c)Anlaşmalı matbaa                   d)Kaymakamlık 

 

10)Ticari bir malı, bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren belgeye ne ad 

verilir? 

a)Sevk irsaliyesi                     b)Adisyon                  c)Fatura                        d)Gider pusulası 

 

11) Serbest Meslek Makbuzunu aşağıdakilerden hangisi düzenlemez? 

a) Doktor                          b)  İşçi                      c)Avukat                             d)Muhasebeci     

 

12)Aşağıdakilerden hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir? 

a)Gider pusulası             b)Yolcu listesi                c)Taşıma irsaliyesi          d)Günlük müşteri listesi 

 

13) Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri  

ticari belgeye ne denir? 

a)Fatura                          b)Adisyon                 c)İrsaliyeli fatura                  d)Gider pusulası 

 

14)Yazar kasadan gün sonunda hangi rapor alınmalıdır? 

a)Rapor alınmaz                      b)X Raporu                           c)Günlük Z Raporu                    d)Aylık Z Rapo ru  

 

15)Yazar kasa fişi ile tahsil edilen Katma Değerler hangi beyanname ile ödenir? 

a)Gelir Vergisi Beyannamesi                                           b)Muhtasar Beyanname                                                              

c)Katma Değer Vergisi Beyannamesi                              d)Kurumlar Vergisi Beyannamesi  

 

16)İşverenlerin işyerinde çalıştırdığı işçilerine ödediği ücretleri ve yapılan kesintileri göstermek üzere düzenleyip her 

işçiye ayrı ayrı imzalattıkları belgeye ne denir? 

a)Gider pusulası                    b)Sevk irsaliyesi                      c)Ücret bordrosu                             d)Fatura 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi beyanname çeşitlerindendir? 

I-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  

II-Katma Değer Vergisi Beyannamesi  

III-Muhtasar Beyanname  

IV-Kurumlar Vergisi  Beyannamesi  

a)Sadece I               b)I-III              c)II-IV                        d)I-II-III-IV  



 

 

18)Aşağıdaki defterlerden hangisi birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter değildir? 

  a)Yevmiye defteri               b) İşletme Hesabı defteri                 c)Defter-i Kebir                 c)Envanter defteri    

 

19)Defter tutma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?   

a)İşletme sahibi ile ilgili kişisel bilgiler öğrenilir        b)İşletme ile ilgili kar-zarar durumu bilinir 

c)Devlete ödenecek olan vergi tutarı bilinir                d)İşletme ile ilişkisi olan kişilerle olan borç alacak durumları bilinir 

 

20) İşletmelerde 31Aralık’ta yapılan mal sayımına ne denir? 

 a) Envanter             b) Bilanço                       c)Denkleştirme                      d)Temizlik 

 

21) Kanuna göre tutulması gereken defterler nereye onaylatılır? 

 a) Notere                           b) İşverene                 c)Bankaya                      d)Tacire   

 

22)İşletme Defterini kimler tutar? 

a)1.sınıf tacirler                b)Memurlar                     c)İşçiler                       d)2.sınıf tacirler  
 

23)İşletme defterinin gider sayfasına aşağıdaki masraflardan hangisi kaydedilmez? 

a)İşletme kirası                 b)İşletme sahibinin ev kirası                      c)Personel ücreti                  d)Elektrik ve su      

 

24)İşletme hesabı özeti ne zaman çıkartılır? 

a)Dönem başında çıkartılır                       b)Her hesap dönemi sonunda çıkartılır 

c)6 ayda bir çıkartılır                                d)Her ayın sonunda çıkartılır 

 

25)İşletme hesabı özetinde Gelir fazlasına ne isim verilir? 

a)Faiz                  b)Kar                   c)Komisyon                   d)Zarar 

 

26)İşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri insanların kullanımına hazır hale getirene kadar yapmış olduğu tüm 

harcamalara ne denir? 

a)Maliyet                    b)Satış                      c)Muhasebe                   d)Organizasyon 

 

27) Maliyet fiyatı 500TL olan bir mal %30 kar elde etmek için kaç liraya satılmalıdır? 

a) 650 TL                                           b)600TL                   c) 670 TL               d)680 TL 

 

28) Bir malın maliyet fiyatı 600TL’dir. %20 zararla satıldığında satılan mal kaç TL’dir? 

a)470 TL                       b)450 TL                        c)480 TL                             d)460 TL 

 

29)Maliyet fiyatı 400TL olan bir mal %30 kar elde etmek için kaç liraya satılmalıdır? 

a)500                             b)520                           c)540                        d)530 

 

30)Bir malın maliyet fiyatı 400TL’dir. %20 zararla satıldığında satılan mal kaç TL’dir? 

a)360                       b)350                      c)340                     d)320  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


