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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• İŞLETME ÇÖZÜMLER•

1. E Borç ve benzeri sabit maliyetli kaynaklar, işletme-
lerin finansman giderlerini yükselterek net kârını 
etkiler. Finansal kaldıraç derecesi, yabancı kay-
nak kullanımına bağlı olarak faaliyet kârında (faiz 
ve vergi öncesi kâr) meydana gelen değişimin his-
se başına etkisini gösterir.

2. D Faiz tutarı = Anapara x Faiz oranı x Süre
I = 10.000 x 0,12 x (96/360) & I = 320 TL.

3. B Diğer tüm seçenekler fon giriş çıkışlarını etkile-
yerek çalışma sermayesinin yetersizliğine sebep 
olurken, faiz oranlarının düşmesi, daha uygun 
şartlarda fon tedarik edilmesine olanak sağla-
maktadır. Bu da çalışma sermayesinin yetersizli-
ğini ortadan kaldırabilmektedir.

4. A Bankalar, geri ödenmeme ve faiz oranı riski ya-
nında, tasarruf sahiplerinin paralarını çekmeleri 
ve kredi talep edenlere borç sağlayamama endi-
şesi de taşırlar. Bu şekilde ortaya çıkan riske, liki-
dite riski adı verilir.

5. C NBD = –950 + [ 240 / (1+i)1] + … + [ 240 / (1+i)5]
i = %8 için, NBD = + 8,25 TL
i = %9 için, NBD = - 16,48 TL. 
İnterpolasyon yöntemine göre;
i = 0,08 + [ 8,25 / (8,25-16,48)] (0,09-0,08) & 
i = % 8,33
Vergi Sonrası Maliyet = 0,0833 (1-0,25) & % 6,25

6. E Hisse Senedi Maliyeti = Temettü / Sağlanan Ka-
zanç
HSM = 12 / 100 – 8 & %13
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. D Sistematik riskler, çeşitlendirme yoluyla ortadan 
kaldırılamayan risklerdir.

8. E Tahvil, işletmelerin finansal açıklarını kapatabil-
mek için uzun süreli olarak çıkardıkları bir finansal 
araçtır.

9. B Mallardan farklı olarak mülkiyet devrinin mümkün 
olmaması nedeniyle hizmet tüketicilerin mülkiyet-
le ilişkisi olmaksızın satın aldıkları faydaya verilen 
addır. 

10. B Satış yapmak amacıyla bir ya da daha fazla sa-
tışçının alıcı ile yüz yüze iletişim kurduğu tutun-
durma karması elemanı kişisel satıştır. Diğer 
tutundurma karması unsurlarında doğrudan bir 
iletişim görülmezken kişisel satış doğrudan iletişi-
me dayanmaktadır.

11. E Tüketim mallarının bir kısmında, özellikle kolayda 
mallarda, üretici işletme ürünü satabilecek olan 
her toptancı ya da perakendeciye ürünü satma 
yoluna giderek yoğun dağıtım politikası benimse-
mekte böylece ulaşabileceği en fazla sayıda tüke-
ticiye ulaşmaya çalışmaktadır. 

12. C Birinin satın alınması diğerine bağlı olan ürünler 
birbirini tamamlayan ürünlerdir. Bu ürünlerin fiyat-
landırmasına ise tamamlayıcı fiyatlandırma adı 
verilmektedir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

13. D Diğer tüm seçenekler ambalajın sağladığı fayda-
lar arasında sıralanabilecekken ürün hakkında bil-
gi verme etiketleme unsurunun görevidir. 

14. C Olgunluk döneminde talep artış hızı yavaşlamak-
tadır. Aynı zamanda pazara sayısız rakip girmiş 
olup rekabetin sertleşmesi ile fiyat indirimlerine 
gidilmekte ve dolayısıyla karlar düşüş göstermek-
tedir. Genellikle ürün yaşam eğirsinin en uzun sü-
ren dönemi olgunluk dönemidir.

15. D Ürün geliştirme stratejisi mevcut pazarlara yeni 
ürünler sunmak yoluyla uygulanan bir strateji olup 
ürün dizisi geliştirmek, ürüne yeni özellikler ekle-
mek, ürün dizisini gençleştirmek, ürünün kalitesini 
geliştirmek şıkları mevcut pazarlara yeni ürünler 
sunularak yapılabilmektedir. Bununla birlikte sa-
tın alma sıklığını artırmak ise mevcut pazarlarda 
mevcut ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik 
olup bir pazara nüfuz etme stratejisi örneğidir. 

16. D Tüketici pazarlarının bölümlendirilmesinde kulla-
nılan kriterler demografik, psikografik, davranış-
sal ve coğrafik kriterlerdir. İşlevsel kriterler ise 
endüstriyel pazarların bölümlendirilmesinde kul-
lanılmaktadır.

17. E Rantabilite (Kazanç/Sermaye) x 100 formülüyle 
hesaplanmaktadır.

18. C II ve IV el üretiminin özellikleriyken, el üretiminde 
küçük birimler olmakta ve makine teçhizattan çok 
emeğe dayalı üretim yapılmaktadır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

19. C Periyodik gözden geçirme yönteminde işletme 
elindeki stokları belirli aralıklarla kontrol eder ve 
elindeki stok miktarını istenen maksimum stok dü-
zeyine ulaştıracak miktarda sipariş verir.

20. B İşaret çizelgesi problemlerin ne sıklıkta ortaya 
çıktığının kaydedilmesinde yaygın olarak kullanı-
lan ve verilerin toplandığı biçimde kaydedilmesine 
olanak sağlayan bir kalite aracıdır.

21. D Diğerleri toplam kalite yönetimiyle ilgiliyken düşük  
fiyatın ilgisi yoktur.

22. D Üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği 
anda ihtiyaç noktasında bulunmasını sağlayan ve 
sıfır envanteri hedef alan malzeme yönetim siste-
mi tam zamanında üretim sistemidir.

23. C Yalın üretimde, sonraki süreçleri beslemek için ön-
ceden belirlenmiş standart stokun bulunduğu yere  
süpermarket ismi verilmektedir.

24. C Diğerleri yalın üretimin temel bileşenleri arasın-
dayken, şıkta belirtilenin aksine küçük partiler 
halinde üretim yalın üretimin temel bileşenlerin-
dendir.

25. B Fiyat esnekliği üretim sistemleriyle ilgili değil ikti-
satla ilgili bir esneklik türüdür.

26. E Kalifiye elemana ihtiyaç duyulması maliyeti artı-
ran bir faktördür.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

27. D Hedeflere ulaşılması etkenliği değil etkililiği gös-
termektedir.

28. A Soruda açıklanan teoriyi Lawler ve Porter geliştir-
miştir.

29. C Ast-üst arasındaki mesafenin açılarak yeni hiye-
rarşik pozisyonlar yaratılması iletişimin hızını ve 
doğruluğunu azaltacaktır.

30. D Bölümlere ayırma temel faaliyetlerin birbirleri ile 
alakalı olacak şekilde sınıflandırılmasıdır. Örgüt 
geliştirme politikası arasında yer almaz.

31. A Dışarıdan personel bulunması ve örgüte kazandı-
rılması daha maliyetlidir. İçeriden terfi ise maliyet-
leri azaltmaktadır.

32. E Örgüt içi çatışmayı azaltmayı dikkate alarak bö-
lümlere ayırma gerçekleştirilmez.

33. D Sermayesinin en az % 15 ile en çok % 50’sinin 
devlete ait olduğu işletmelere İştirak adı verilmek-
tedir.

34. D Karar aşamasında tahminlemede bulunulurken, 
geçmiş verilerden yararlanmaya “Dayanak Horis-
tiği” adı verilmektedir.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

35. A Tavistock Enstitüsü çalışmaları örgüt teknoloji 
arasındaki ilişkiyi inceleyen durumsallık araştır-
maları arasındadır. Örgüt çevre ilişkisini inceleyen 
araştırmalara ek olarak Duncan’ın araştırması ve-
rilebilir.

36. B Henry Gantt “Gantt görev ve prim sistemi”, “Gantt 
şeması” gibi geliştirdikleri ile bilimsel yönetim yak-
laşımına katkıda bulunmuştur. 

37. E Reklam, yukarıda yer alan üç yararı da sağlamak-
tadır.

38. D Makine, arazi, taşıt ve bina duran varlıklar kapsa-
mında sermaye bütçelemesi yatırımı olarak ifade 
edilirken, stoklar dönen varlıklar kapsamında yer 
almaktadır.

39. D Ekonomi bilimine göre başlıca üretim faktörleri, 
sermaye, girişimci, emek ve doğadır.

40. B Büro patoloji, kırtasiyecilik olarak da nitelendirilen 
fazla evrak işi anlamına gelmektedir. Belirli bir bü-
yüklüğü aşan ve karmaşık sorunlarla uğraşan ku-
ruluşların bu gelişmelere uyum sağlayamaması 
durumunda fazla gelişmiş durumunu almaktadır. 
Fonksiyonel olmayan bürokrasiler ise, modelin 
uygulanmasında kaynaklanabilecek problemleri 
anlatmaktadır.

Çözüm Bitti.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

• MUHASEBE ÇÖZÜMLER •

1. D İşletme varlıklarını tasfiye değeriyle değerleme-
yip, maliyet değeri ile değerlemesi işletmenin sü-
rekliliği kavramı gereğidir.

2. C Birden fazla hesabın borcuna kayıt yapılırken, 
yine birden fazla hesabın alacağına kayıt yapılan 
yevmiye madde türü, karma maddedir.

3. E Varlık kalemleriyle ilgili envanter listelerinin hazır-
lanması, muhasebe dışı envanterdir. 

4. B Kasa sayım farkının nedeni, alınan cirolu bir çe-
kin tahsilinin kayıtlara alınmaması olarak belirlen-
diğine göre, kasa sayım farkı, Sayım ve Tesellüm 
Fazlaları hesabına kayıt edilmiştir. Nedeni bulun-
duğuna göre yapılması gereken kayıt; Sayım ve 
Tesellüm Fazlaları hesabına borç, Alınan Çekler 
hesabına alacak kaydı olmalıdır. 

5. B İşletmenin bankadaki vadeli mevduat hesabına 
tahakkuk eden faizin dönem sonu kaydında, Faiz 
Gelirleri hesabı alacaklı, Gelir Tahakkukları hesa-
bı borçlu olmalıdır. 

6. D Soruda verilen kayıt, alacak senetlerine ayrılan 
reeskont kaydının izleyen yıl iptal edilmesi kaydı-
dır. 

7. A Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmede 
Ticari Mallar hesabının borç toplamı 5.400 TL ve 
dönem içi alışlar 5.000 TL ise, dönem başı stok 
tutarı 400 TL’dir.

8. E Satılan Ticari Mal Maliyeti = 
Ticari Mal Hs. Kalanı – D.sonu stok
=       5.400                –       600
=       4.800 TL
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Brüt Satış Kârı = Net Satışlar –  STMM
          =  6.000          –  4.800
          =  1.200 Kâr

10. B Sürekli envanter yönteminde mevcut malın mali-
yetini, Ticari Mallar hesabının kalanı ifade eder. 

11. B İşletmenin alacaklı olduğu bir çalışanının, işten 
ayrılması halinde artık işletmenin çalışanı olma-
dığı için Personelden Alacaklar hesabında izlene-
mez. Bu alacakla ilgili yapılması gereken kayıtta, 
Personelden Alacaklar hesabı alacaklı, Diğer Çe-
şitli Alacaklar hesabı borçlu olmalıdır. 

12. D Mayıs ayı sonunda yapılması gereken KDV Ta-
hakkuk kaydı;
–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
391 HESAPLANAN KDV  6.800
   191 İNDİRİLECEK KDV          5.600
   190 DEVREDEN KDV                    800
   360 ÖDENECEK VERGİ
          VE FONLAR              400
–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

13. C İşletme ortak olma amacı ile hisse senedi aldığın-
da bunu 24 Mali Duran Varlıklar grubunda ilgili he-
saba alış bedeli ile kaydetmelidir. Hangi hesaba 
kayıt edileceği konusunda sermaye payı önemli-
dir. Soruda verilen bilgilere göre işletme 25.000 
adet (250.000 TL/10 TL) olan M A. Ş. nin 2.400 
adetini satın almıştır. Bu durumda %10’un altın-
da bir paya sahiptir. %10’un altında bir paya sahip 
olunduğunda Bağlı Menkul Kıymetler hesabına 
alış bedeli ile kayıt edilmelidir.

14. C Arama Giderleri hesabı, Özel Tükenmeye Tabi 
Varlıklar grubunda yer alan bir hesaptır. 

15. B Bağlı Ortaklıklar, işletmenin diğer işletmelerdeki 
%50’nin üzerindeki ortaklık paylarının izlenmesin-
de kullanılır.

16. D Ekonomik Ömrü 8 yıl ise 1/8 = 0,125 Normal oran
Azalan bakiyelerde oran, normal oranın 2 katıdır. 
0,125 x 2 = 0,25 Azalan Bakiyeler oranı
80.000 x 0,25 = 20.000 1. yıl (2021 yılı)
60.000 x 0,25 =  15.000 2. yıl (2022 yılı)
2022 yılı sonunda birikmiş amortisman tutarı 
35.000 TL’dir. Varlığın net değeri ise; 
80.000 – 35.000 = 45.000 TL 
01.01.2023 bilançosunda gözükecek tutar da 
31.12.2022 bilançosundaki tutarın aynısıdır. 
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

17. E İşletmede çalışan idari personele ait ücret bord-
rosunun tahakkuk kaydında Genel Yönetim Gi-
derleri hesabı borçlu, Ödenecek Vergi ve Fonlar, 
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Perso-
nele Borçlar hesapları alacaklı çalışır. Peşin Öde-
nen Vergi ve Fonlar hesabı ise kullanılmaz.

18. C Dönem Kârı veya Zararı hesabının borç kalanı 
vermesi durumunda bu kalan Gelir Tablosu he-
saplarından Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı-
nın borcuna aktarılır. 

19. C İşletme bankadan talep ettiği krediye karşılık port-
föyünde bulunan alacak senetlerini teminat olarak 
verdiğinde, (alt hesap kullanarak) Alacak Senetle-
ri hesabı borçlu, Alacak senetleri hesabı alacaklı 
çalışır. 
–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
ALACAK SENETLERİ
-Teminata Verilen 
   ALACAK SENETLERİ
   -Portföydeki
–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

20. E Çıkarılmış Tahviller hesabının kalanı, ilerde öde-
necek tahvil borçlarını gösterir. 

21. C Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabı, bilanço 
hesabı değil, gelir tablosu hesabıdır. 

22. B Sermaye şirketlerinin ana sözleşme hükümlerine 
göre ayırdıkları yedekler, statü yedekleri hesabın-
da izlenir. 

23. A 1. tertip yedek akçe  =  Safi kârın %5’i
     =  35.000 x %5 
     =  1.750
Üst Sınır =  Ödenmiş sermayenin %20’si
              =  (210.000 – 60.000 ) x %20  
              =  30.000
Daha önceki yıllarda ayrılan yedek akçe = 25.800
Ayrılabilecek sınır (30.000 – 25.800) 4.200 TL’dir. 
Hesaplanan 1.750 TL’lik yedek akçe tutarı üst sı-
nır dahilinde olduğu için işletme 1.750 TL yedek 
akçe ayırabilir. 

24. A Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı sadece Kısa Va-
deli Yabancı Kaynaklar grubunda yer alır. 
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

25. D Faaliyet giderleri; Araştırma ve Geliştirme Gider-
leri, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel 
Yönetim Giderleridir. 

26. B İşletme bankadan aldığı krediye tahakkuk eden 
faizleri Finansman Giderleri hesabının borcuna, 
Gider Tahakkukları hesabının alacağına kayde-
der. 

27. C Dönem Kârı veya Zararı hesabına gelir tablosu 
hesapları aktarılarak kapatılır. Gelecek Aylara Ait 
Gelirler hesabı gelir tablosunda yer almaz, bilan-
ço hesabıdır. Bilanço hesapları Dönem Kârı veya 
Zararı hesabına aktarılmaz. 

28. B Soruda verilen kayıt, ambardan üretme endirekt 
malzeme gönderilmesi, üretimde endirekt malze-
me kullanılması kaydıdır. 

29. E Çeşitli Giderler hesabı 7/B seçeneğinde yer alan 
hesaptır.

30. D Esas üretim gider yeri dışındaki gider yerlerinde 
toplanan giderlerin, çeşitli anahtarlar ve yöntem-
ler kullanılarak esas üretim gider yerlerinde top-
lanması işlemine, ikinci dağıtım işlemi denir. 
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

31. E Fon kullanımı, aktif artışı, pasif azalışıdır. Kira 
ödeme işlemi bir gider olduğu için, özkaynakları 
azaltan bir işlemdir. Seçeneklerde verilen diğer iş-
lemler ise gerçek bir fon etkisi yaratmayan işlem-
lerdir. 

32. D Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – KVYK
Net işletme sermayesinin artışı ya Dönen Varlık-
larda bir artış olması, ya da KVYK da bir azalış 
olması ile mümkündür. Seçeneklere bakıldığında 
makinenin peşin bedelle satılması, kasaya nakit 
giriş sağladığı ve  dönen varlıkları artırdığı için net 
işletme sermayesini artırır. 

33. B Aktif toplamı = Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar 
   100.000     = Dönen Varlıklar + 40.000
Dönen Varlıklar = 60.000 TL
Cari oran = Dönen Varlıklar / KVYK
      3       =  60.000 / KVYK
    KVYK   =  20.000 

34. D Aktif (Pasif) toplamı 100.000 TL, 
KVYK 20.000 TL ise 
UVYK ve Özkaynak toplamı yani Devamlı Serma-
ye 80.000 TL’dir. 
Duran Varlık / Devamlı Sermaye =  40.000 /80.000
          = 0,50

35. E Özkaynak Devir hızı hesaplanabilmesi için Net 
Satışların bilinmesi gereklidir. 

36. D Dönen Varlıkları 6.000 TL, Duran Varlıkları 9.000 
TL ise Aktif (Pasif) toplamı 15.000 TL’dir. 
Net işletme sermayesi = Dönen Varlıklar – KVYK
           =       6.000     –      KVYK
         =       3.000   ise 
    KVYK 3.000 TL’dir.
Aktif(pasif) 15.000 TL ise KVYK 3.000 TL ise De-
vamlı sermaye 12.000 TL olur. 
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

37. B Finansal kaldıraç oranı = Toplam Yabancı kaynak-
lar / Aktif (Pasif)
Finansal kaldıraç oranının %80 olması kaynakla-
rın %80 inin yabancı kaynak olduğunu , %20 Öz-
kaynak olduğunu gösterir. 
Finansman oranı = Özkaynak / Toplam YK’dır. 
Bu durumda 20/80 = 0,25 olur. 

38. C Devamlı sermaye, UVYK ve Özkaynak toplamı-
dır. Devamlı Sermayenin artışı, UVYK veya Öz-
kaynakta artış olması ile mümkündür. Uzun vadeli 
kredi ile taşıt alımı UVYK artırır, dolayısıyla De-
vamlı Sermaye artar.

39. B Parayla ölçülebilirlik, TMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu Standardına göre finansal tabloların ta-
şıması gereken özelliklerden biri değildir.

40. C TMS 2 Stoklar Standardına göre; işin normal akışı 
içinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlan-
ma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerek-
li tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle 
elde edilen tutar, net gerçekleşebilir değerdir. 

Çözüm Bitti.
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