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ÇÖZÜMLER

• İŞLETME ÇÖZÜMLER•

6.

D Net nakit girişlerinin kümülatifleri alınırsa; 1.

B Hisse Senedi Maliyeti = Temettü / Sağlanan Ka-

zanç

HSM =

2.

D Net işletme sermayesi, cari aktifin cari pasifi aşan

5, 5
$ %18
32 - 1, 3

kısmıdır ya da diğer bir ifade ile dönen varlıklar ile
kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır.

MURAT YAYINLARI

1.

5.

D Bugünkü Değer = Gelecek Değer / (1+i)n
4

BD = 10.000 / (1+0,13) & BD = 6.133 TL

yıl 2.500.000 TL, 2. yıl 5.000.000 TL, 3. yıl
10.000.000 TL ve 4. yıl sonunda ise 14.000.000
TL kümülatif net nakit girişi toplamına ulaşılır.
12 Milyon TL 3 ile 4. yılın kümülatifleri arasında
yer aldığı için;
3 yıl + (2.000.000 / 4.000.000) = 3,5 yıl yani 3 yıl
6 ay bulunur.

D Finansal yöneticinin temel amacı kâr maksimizas-

7.

yonu değildir. Finansal yöneticinin temel amacı,
işletme değerinin maksimizasyonunu sağlamak,
bir başka deyişle ortakların refahını arttırmaktır.

C Değişim Katsayısı = Standart Sapma / Beklenene

Getiri.

A=0,6, B=2, C=1,5 & Değişim katsayısı, bir birim
getiri elde edebilmek için katlanılan riski gösterdiği için, en düşük olan A hisse senedi tercih edilir.

MURAT YAYINLARI

3.

4.

8.

B Bir işletmenin duran varlıklarından dolayı üstlen-

diği riske, faaliyet riski denir. Bu risk, faaliyet kaldıraç derecesi ile ölçülür. Faaliyet kaldıraç derecesi,
satışlarda meydana gelen değişikliğin, işletme faaliyetleri üzerindeki (faiz ve vergi öncesi kâr) etkisini ölçer.

3

B Kâr payı, sermaye kazancı ve rüçhan hakkı, his-

se senedinin sahiplerine sağlamış olduğu hakları ifade etmektedir. İhraç ise, işletmelerin hisse
senetlerinin piyasada işlem görebilmesi için halka açılmasına verilen addır. Cari dönem sonunda elde edilen kârın, hissedarlara dağıtılmayarak
özkaynaklara aktarılmasına ise, otofinansman adı
verilmektedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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A İşletmeler, talep yoğunluğuna göre aşırı kapasite

13. E Endüstriyel pazarlar beş gruba ayrılırlar: kâr ama-

veya atıl kapasite gibi durumlarla karşılaşabilirler.
Esnek fiyatlandırma ile talebi senkronize etmeye
çalışırlar. Bu durum talebin düzensiz olmasından
kaynaklanmaktadır.

10. C Örgütleme, faaliyetlerin ve kaynakların düzenlen-

diği yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır.
Pazarlamanın faydaları arasında yer almaz.

cı gütmeyen kurumlar pazarı, üreticiler pazarı, işletmeler pazarı, devlet pazarı ve aracılar pazarı.
Bu nedenle tedarikçiler pazarı ve tüketici pazarı
endüstriyel Pazar türleri değildir.

MURAT YAYINLARI

9.

TG-6. DENEME

11. B Satın alma pazarlamanın değişim fonksiyonu

isteklerinin belirlenmesi ve buna göre farklı ürün
ve pazarlama programlarının geliştirilmesi gerekliliği pazar bölümlendirme kavramını ortaya çıkarmaktadır.

15. B Pazar testi araştırması “yeni ürün geliştirilmesin-

iken, depolama pazarlamanın fiziksel fonksiyonudur. Pazarlamanın yardımcı fonksiyonları ise; finans, risk taşıma ve Pazar bilgisidir.

de”, “mevcut üründe” veya “mevcut ürün değişikliğinde” başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Amacı,
ürüne karşı “mevcut tüketicilerin”, “rakip tüketicilerin” veya “potansiyel tüketicilerin” yaklaşımını almaktır.

MURAT YAYINLARI

12. B Endüstriyel pazarlarda en çok kullanılan tutundur-

14. E Pazardaki farklı grupların tanımlanması, onların

16. A Düşük büyüme oranına ve yüksek pazar payına

sahip iş birimleri nakit inekleridir. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, diğer SİB’lere nakit akışı
sağlamakta, AR-GE faaliyetlerinde veya firmanın
giderlerini karşılamakta kullanılır. Bu alandaki
ürünler, fazla yatırım yapılmadan sağılmalıdırlar.

ma faaliyeti kişisel satıştır. Çünkü kişisel satışta,
alıcıya mesaj iletilirken alıcının özelliklerine göre
sunuşta uygun görülen değişiklikleri yapma esnekliği mümkündür.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. E Müşterilerin artan siparişlerini yanıtsız bırakma-

21. A İşçilerin en kısa zamanda işleri tamamlaması is-

18. A Tam zamanında üretimin temel amaçlarından biri

şıkta belirtilenin tersine fire oranını azaltmaktır.

tendiğine göre 1 nolu işi A işçisi, 2 nolu işi D işçisi, 3 nolu işi C işçisi ve 4 nolu işi de B işçisi
yapmalıdır.

MURAT YAYINLARI

mak için geçici olarak pratik kapasitenin üzerinde
gerçekleştirilen çalışma düzeyi zorlanmış kapasiteyle ifade edilmektedir.

sında planlama ve iletişime olanak sağlayan kavramsal bir şema olan kalite evi kalite fonksiyon
göçeriminde kullanılmaktadır.

23. C Soruda geçen tanım fabrikasyon üretimini ifade

19. D Başabaş noktasını satış hasılatı cinsinden bulmak

etmektedir.

MURAT YAYINLARI

için, Başabaş noktası = Toplam sabit maliyetler /
Katkı oranı; Katkı oranı = Toplam satışlar-Toplam
değişken maliyetler / Toplam satışlar formülü kullanılmaktadır. Buna göre; Katkı oranı = 500.000
– 100.000 / 500.000= 4/5 bulunur. İlk formülde
yerine konulursa; Başabaş noktası = 200.000 /
(4/5)= 250.000 TL olarak bulunur.

20. D Üretimde veya talepte meydana gelebilecek

22. B Tasarım, üretim ve pazarlama fonksiyonları ara-

24. D Gemi, bina, uçak gibi tek seferlik proje şeklinde

üretilen mamullerin üretiminde proje tipi üretim
kullanılmaktadır.

değişimlere karşı elde tutulan stokların oluşturduğu maliyete stok bulundurma maliyeti adı
verilmektedir.
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25. E Kalite maliyetleri, içsel ve dışsal başarısızlık mali-

28. A Vroom’un beklenti teorisine göre,

yetleri, ölçme ve değerlendirme maliyetleri ve önleme maliyetlerinden oluşmaktadır.

MURAT YAYINLARI

Motivasyon = Beklenti*Arzulama. Kişiler göstereceği performans sonucunda elde edeceği ödülü ne kadar arzular ve bu ödüle ulaşacağına dair
beklentileri ne kadar yüksek ise o kadar motive
olup çaba gösterirler.

29. C Modelin adı Johari Pencerisi’dir.

26. C Çalışma derecesi = Fiili değer/Standart

MURAT YAYINLARI

değer = 400 / (20 x 8 x 5) = %50

30. A Olaylar gerçekleştikten sonra bu olaylara cevap

27. A Planlama yönetimin işlevleri arasındadır.

vermek amacıyla gerçekleştirilen değişimlere tepkisel ya da reaktif değişim adı verilir.
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31. D Fikir birliği sağlanana kadar birkaç tur tartışılarak

34. D Uzmanlaşma, çevrenin örgüt üzerindeki etkilerin-

den biri değildir.

MURAT YAYINLARI

işgücü sayısının tahminlenmesi tekniği delphi tekniğidir.

35. A Entropi sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde

32. B İşgücü devri bir dönemde örgütten ayrılanların

edemeyerek zaman içerisinde yok olmasını ifade
etmektedir.

MURAT YAYINLARI

örgüttekilerin sayısına oranı ile belirlenmektedir.
Devamlılık ilkesi ise çalışanların örgütlerinde devamlılığını öngören bir ilkedir. Dolayısı ile işgücü
devri ile devamlılık ilkesi birbiri ile çok yakından
ilişkili kavramlardır.

33. B Üretim öğelerinin hangisi daha yoğun kullanılı-

36. E İlgili ifade sanal örgütleri tanımlamaktadır.

yorsa işletmeler ona göre emek yoğun, sermaye
yoğun ya da materyal yoğun olarak 3’e ayrılmaktadırlar.
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37. B Pazarlamada dağıtım kanalları genel olarak za-

39. C Toplam stok maliyeti, stok sipariş, stok bulundur-

ma ve stoksuzluk olmak üzere üç kalemin bileşiminden oluşmaktadır.

MURAT YAYINLARI

man, yer, sahiplik ve şekil faydası sunarak tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

38. B Ulusal bazda iyi bir kamuoyu imajı yaratılması, iş-

40. C Diğer seçenekler üretim sisteminin girdileriyken,

letme sahip ve ortaklarının beklentileri arasında
yer almaktadır.

MURAT YAYINLARI

hizmet ise, üretim sisteminin bir çıktısıdır.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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• MUHASEBE ÇÖZÜMLER •
1.

C Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ve de-

2.

B Ticari mal veya hizmet satışı karşılığında müş-

3.

D Hesap dönemi sonunda mali tabloların işletmenin

4.

C Kasa sayım sonucunun Kasa hesabının kalanın-

5.

D Yoldaki mallar, Diğer Hazır Değerler hesabında

6.

C İşletme 1,8 TL kur üzerinden 500 Euro satın al-

7.

A Dönem sonu yapılan kontrollerde mevduat he-

8.

D İleri vadeli alınan çekin, Alacak Senetleri hesabın-

değil, Diğer Stoklar hesabında izlenir.

teriden alınan ileri vadeli çekin Alacak Senetleri
hesabında izlenmesi, özün önceliği kavramı gereğidir.

MURAT YAYINLARI

ğerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngören
temel kavram tutarlılık kavramıdır.

dan büyük olması sayım fazlalığı olduğunu gösterir ve bu durumda yapılacak kayıt; Kasa hesabı
borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı
alacaklandırılır.

MURAT YAYINLARI

gerçek durumunu yansıtmasını sağlamak amacıyla elindeki varlıklarının, alacak ve borçlarının
saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
tespit edilmesi işlemine, muhasebe dışı envanter
işlemi denir.

9

mıştır. Dönem sonu itibariyle kur 1.75 TL olduğunu tespit ettiğinde; değerleme kaydı yapılmalıdır.
(1,8 – 1,75) x 500 Euro = 25 TL Kambiyo Zararı
hesabı borçlandırılır, Kasa hesabı alacaklandırılır.

sabına yatırılan paranın, aynı bankadaki kredi
hesabına kayıt edildiği anlaşılmıştır. Buna göre
yapılması gereken işlem, Banka Kredileri hesabından çıkarılıp, Bankalar hesabına girişinin yapılması gerekir. Bu durumda yapılması gereken
kayıt; Banka Kredileri hesabına alacak, Bankalar
hesabına borç kaydıdır.

da izlenmesi işlemi, özün önceliği kavramı gereğidir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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C Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sis-

12. C Vade sonunda yapılması gereken kayıt;

temli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter, defteri kebir
yani büyük defterdir.

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
102 BANKALAR		

25.375

			

102 BANKALAR

			

642 FAİZ GELİRLERİ

			
			

23.000

181 GELİR TAHAKKUK

230
125

646 KAMBİYO KÂRLARI

2.020

10. C Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı hem bi-

lançoda (262) hem de gelir tablosunda (630) yer
alır.

MURAT YAYINLARI

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

13. B Dönem sonunda yapılması gereken kayıt; faiz ta-

hakkuk kaydıdır.

100.000 TL x %36 = 36.000 TL Yıllık Toplam Faiz
36.000 TL : 12 ay = 3.000 TL Aylık Faiz

01.11.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar
2 aylık faiz ( 3.000 TL x 2 ay) 6.000 TL tahakkuk
ettirilir.
______________ 31.12.2020 ______________
181 GELİR TAHAKKUKLARI		
			

642 FAİZ GELİRLERİ

6.000

6.000

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

14. D Tahvilin satış anındaki değeri hesaplanmalıdır.

11. A Dönem sonunda yapılması gereken, faiz tahakku-

100.000 TL x %40 = 40.000 TL Tahvil bedeli

ku ile yabancı paralı işlem olması nedeniyle değerleme kaydıdır.

40.000 TL x %36 = 14.400 TL Toplam yıllık faiz

Faiz = 10.000 Dolar x 6 x 3 = 150
			
1.200

14.400 TL : 12 ay = 1.200 TL Aylık faiz

01.11.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar
2 aylık faiz (1.200 x 2 ay) 2.400 TL

Dolar 3 aylık toplam faiz

01.01.2021 tarihinden 01.04.2021 tarihine kadar
3 aylık faiz (1.200 x 3 ay) 3.600 TL

01.11.2020 den 31.12.2020 ye kadar 2 aylık faiz
dönem sonunda tahakkuk ettirilmelidir.
50 Dolar x 2 ay = 100 Dolar

100 Dolar x 2,3 = 230 TL Tahakkuk ettirilecek faiz
tutarı

(2,4 – 2,3 ) x 10.000 Dolar = 1.000 TL Değerleme
nedeniyle oluşan kur farkı (zarar)

Tahvilin satış anındaki değeri
MURAT YAYINLARI

150 Dolar : 3 ay = 50 Dolar

			
			

102 BANKALAR		

642 FAİZ GELİRLERİ

3.600 TL Bu yıla işleyen faiz

46.000 TL Tahvilin satış anındaki değeri
46.800 TL Tahvil satışı
800 TL Kâr
102 BANKALAR		

230

656 KAMBİYO ZARARLARI 1.000

2.400 TL Geçmiş yıla işleyen faiz

______________ 31.12.2020 ______________

______________ 31.12.2020 ______________
181 GELİR TAHAKKUK

40.000 TL Tahvil bedeli

1.000

			
			

111 ÖZEL KES. TAH.
SENET BONO

40.000

			

642 FAİZ GELİRLERİ

3.600

			

230

______________________________________

46.800

			

181 GELİR TAHAKKUKLARI
645 MENK KIY. SAT. KÂRI

2.400

800

______________________________________
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15. E Faiz gelirinden yapılan stopaj kesintisi Peşin Öde-

18. A 1.tertip yedek akçe = safi kârın %5’i

nen Vergi ve Fonlar hesabında izlenir.

			

= 50.000 x %5 = 2.500

Ancak, üst sınırı kontrol etmek gerekir. Eğer üst
sınırı geçmezse 2.500 ayrılabilir.
Üst sınır = Ödenmiş sermayenin %20’si
130.000 x %20 = 26.000

Daha önce ayrılan yedek akçe = 23.800
MURAT YAYINLARI

Üst sınır			

16. C Çek tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı ala-

= 2.200

ri hesabı sadece Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
grubunda yer alır.

MURAT YAYINLARI

Duran varlıklar grubunda yer alan düzenleyici hesaptır.

Bu durumda ayrılabilecek yedek akçe tutarı

19. D Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizle-

caklandırılır, Kasa ya da Banka hesabı borçlandırılır.

17. D İştiraklere Sermaye Taahhütü hesabı, aktifte Mali

= 2.200

20. C İndirilecek KDV

Hesaplanan KDV
Devreden KDV

47.000

68.000
6.500

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
391 HESAPLANAN KDV

68.000

			

190 DEVREDEN KDV

			

360 ÖDENECEK VERGİ FON 14.500

			

191 İNDİRİLECEK KDV

6.500

47.000

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
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21. C Öncelikle KDV’den arındırırsak; 141.600 : 1,18 =

23. C 6 Adet satış 45.000 TL ise birim satış fiyatı 7.500

Amortismana tabi değer = Kayıtlı değer – Hurda
değer

6 adet satış maliyeti 37.500 TL ise birim maliyet
6.250 TL’dir.

120.000 TL

				
				

=

TL’dir.

120.000 – 20.000

2 adet iade geldiğinde yapılması gereken kayıt ;

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

= 100.000

610 SATIŞTAN İADELER

Ekonomik ömür verilmediğinde 5 yıl kabul edilir.

100.000 x 0,20 = 20.000 1. yıl (2020)
100.000 x 0,20 = 20.000 2. yıl (2021)
		

40.000 Birikmiş Amortisman

2022 yılı varlığın net değeri ; 100.000 – 40.000 =
60.000 TL

191 İNDİRİLECEK KDV
MURAT YAYINLARI

1/ 5 yıl = 0,20 Normal amortisman oranı

			

100 KASA		

153 TİCARİ MALLAR
			

621 STMM		

101 ALINAN ÇEKLER		

		

		
		

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

391 HESAPLANAN KDV

12.500

12.500

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

BANKALAR		

			

17.700

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

45.000 : 1.20 = 37.500 Kârdan arındırılmış tutar
(STMM)

600 YURTİÇİ SATIŞ

2.700

24. C –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

22. D 53.100 : 1,18 = 45.000 KDV’siz tutar (Yurtiçi Satış)

			

15.000

53.100

45.000

120.000

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL
KIYMETLER			

DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

100.000

20.000

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

8.100

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

			

153 TİCARİ MALLAR

37.500

37.500

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

MURAT YAYINLARI

621 STMM 			
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25. B Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı hesabı, aktifte Di-

28. C Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı dönem so-

nunda Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve
Diğer Yükümlülükleri hesabının borç yönüne aktarılarak kapatılır.

MURAT YAYINLARI

ğer Alacaklar grubunda yer alan hesaptır.

26. C İşletme aleyhine açılan 20.000 TL lik tazminat da-

29. B İşletmenin nakit fazlasını değerlendirmek üze-

vası bilanço günü itibariyle henüz sonuçlanmadığında yapılacak kayıt;

re satın aldığı Kâr Zarar Ortaklığı belgesi Diğer
Menkul Kıymetler hesabında izlenir. Uzun vadeli
amaçlarla alınırsa, Diğer Mali Duran Varlıklar hesabında izlenir.

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
DİĞER OLAĞAN GİDER VE
ZARARLAR HS.		
			
			

20.000

DİĞER BORÇ VE GİDER
KARŞILIKLARI HS.

20.000

27. D İzleyen yıl tazminatın ödenmesine ilişkin yapılan

kayıtta

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
DİĞER BORÇ VE GİDER
KARŞILIKLARI HS. 		
			

DİĞER OLAĞAN GELİR

			

KASA			

			

KÂRLAR HS.		

20.000

MURAT YAYINLARI

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––

30. C Soruda verilen kayıt, üretimle ilgili maliyet hesap-

larının yarı mamullere aktarılması kaydıdır.

3.500

16.500

–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
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31. D Karşılık Giderleri Hesabı, Gelir Tablosu hesabı ol-

34. D Aktifin yabancı kaynaklarla finanse edilen kısmını

gösteren oran; finansal kaldıraç oranıdır.

MURAT YAYINLARI

duğu için yansıtma hesabı bulunmamaktadır.

32. E Kıdem tazminat karşılığı ayrılması nakit hareketi

35. B Cari oran ile Asit test oranı arasındaki farklılık

33. A Finansal Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kay-

36. D Soruda verilen oran, ekonomik rantabilite oranı-

nak/ Aktif

			
0,60
nak / 30.000

= Toplam Yabancı Kay-

Toplam Yabancı Kaynak = 18.000

Aktif (Pasif) = Toplam Yabancı Kaynak + Özkaynak
30.000

stoklardan kaynaklanmaktadır. Aradaki farkın çok
olması, stokların çok olduğunu gösterir.

MURAT YAYINLARI

yaratan bir işlem değildir.

dır.

= 18.000 + Özkaynak

Özkaynak = 12.000
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Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
İşletme • Muhasebe

TG-6. DENEME

37. A Gelir vergileri standardına göre bir varlık veya bor-

39. C Bağımsız denetimin temel amacı; Mali tabloların

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu belirlemek, makul güvence vermektir.

MURAT YAYINLARI

cun vergisel açıdan taşıdığı değere, vergiye esas
değer denir.

38. C Sermaye piyasası araçları, Yatırımların Muhase-

40. D Denetçi işletme hakkında yeterli kanıt toplamış ve

bu kanıtların topluca değerlendirilmesi sonucunda mali tablolarda önemli hatalar içermediği görüşüne ulaşmıştır. Bu durumda denetçi olumlu
görüş bildirir.

MURAT YAYINLARI

beleştirilmesi Standardı kapsamındadır.
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Çözüm Bitti.
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