
MALiYET MUHASEBESi A 
2010 VS 1321-A 

1. Mamul maliyetini oluşturan maliyet 
unsurlarının üretimin tamamlanmasından 
sonra elde edilen rakamlara dayanan maliyet 
muhasebesi sistemine ne ad verilir? 

A) Fiili rakamlara dayanan maliyet sistemi 
B) Tahmini maliyetlere dayanan maliyet sistemi 
C) Standart maliyetlere dayanan maliyet 

sistemi 
O) Tam maliyetlere dayanan maliyet sistemi 
E) Kısmi maliyetlere dayanan maliyet sistemi 

2. Üretim Işletmesi' nde döneme ,' i;okin bilgHor 

~yl.dir: 

T opla ....... üretim ".., ... Iiy •• i 

Dön_n-> b ... ;o ı yan .,..,-90".., ... 1 s-toku 

o.:;.n~nı aonu y.::ır, ,",","",no.ıI n-ıaliy<eıl .... i 

Dön_n-> b a ;o ' "..,..,...,.., • .stoku 

Dönenı sonu ".., ... ", ... 1 Sloku 

kaç TL di,-? 

A) ;2 2 .400 

EI } 18.300 

C ) 1 7_200 

D ) 16.400 

E) 11 .200 

16800 TL 

1 200 T L. 

.2 000 TL. 

,~~ 

~TL 

3. Pencere üretiminde kullanılan camın maliyeti 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ele 
alınır? 

A) Endirekt madde ve malzeme maliyeti 
B) Mamul maliyeti 
c) Yardımcı madde ve malzeme maliyeti 
O) I şletme malzemesi maliyeti 
E) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 

4. Işçilerin işyerine hangi saatte gırıp hangi 
saatte çıktığını gösteren belge aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sipariş kartı 
B) Işçi çalışma kartı özeti 
C) Aylık bildirge 
D) işçi saat kartı 
E) Borcto 

A 
10 

5. Saat ücreti 3,40 TL olan bir işçinin akord 
zammı %14 dür. Akord zamanı ise bir birim 
mamulü üretmek için 25 dakikadır. Işçi 
normal çalışma gününde 40 birim 
üretmektedir. Bu işçinin zaman akorduna 
göre günlük kazancı kaç TL dir? 

A) 58,90 
B) 60,60 
C) 62,25 
D) 64,60 
E) 71 ,10 

6. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit 
maliyetlere bir örnektir? 

A) Duran varlıklann amortisman giderleri 
B) Sigorta giderleri 
C) Üretim personelinin ücret giderleri 
D) B ina vergileri 
E) Reklam giderleri 

7. Işletmo, yardımcı üretim ve yardımcı hizmet 
gider yerlerinde toplanan giderteri esas 
üretim gider yerine dağıtmak istemektedir. Bu 
amaçla kullanabileceği yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) En düşük - en yüksek noktalar yöntemi 
B) Muhasebe yöntemi 
C) Matematiksel dağıtım yöntemi 
D) Dağılım grafiği yöntemi 
E) Aralıklı envanter yöntemi 

8. Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak 
birlikte üretildi ği üretim süreçlerinde ayrım 
noktasına kader oluşan toplam maliyet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ya" de{jşken maliyet 
B) Ya" sabit maliyet 
C) Birle~k maliyet 
D) Değşken maliyet 
E) Sabit maiyet 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Işletmenin bütçelema döneminde- genel 
üretim maliyetlerinin !),C).ooo T L Ve ,,_ I. ,ılacak 

Işç i l ik ••• t ln lin i • • 7!500 .. aat o l ee_O' tahmı n 

300 
saat ç_Iı.rnl .~, .. . eu bil g il. r .. gö... ( A ) 

. ip .. r l . I ..... yLikle n ecek ..,.". 1 ... ..-.. U m ...... l ly .. ti 

t uta r . kaç TL dır? 

A) 1 200 

B) 4300 

C ) 4400 

D ) 6000 

E) 8400 

10. Bir üretim işletmesinde I. safhaya il i şki n bilgi ler 

11_ 

..,.ay'odl .. · 

f""')t', n _.-n hR;:I' . y ..... , ",,..m u' . \Qkl,..n 

~n.m oon ... yar, rn .... m ... 1 .. to;+<,lgın 

Ooön_m içind8 Ur_tim;n. 

b ... ~ I ... n8n l ... r 

.:il: 000 bkim 

3 QOO I::oirlrrı 

ıs 000 birim 

Bu b ll g ll .. ra göre ü r eUIYOI t a ........... I .. " .... m.,rnu l 

." i"'tco. , " .... ;; a..i. ı .. , .. n , T 

A) 1 0000 

A) ,.~ 

C) '7000 

D) 
'" 000 

E) 20000 

152 MAMULLER HS 
151 YARI MAMULLER 
ÜRETIM HS. 

xxx 

xxx 

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine 
aittir? 

A) Üretimi tamamlanan mamullerin mamul 
ambanna sevkine 

B) Dönem başı yan mamullerin belirlenmesine 
C) Üretime başlanan mamul miktarının 

belirlenmesine 
O) Dönem sonu yarı mamullerin belirlenmesine 
E) Genel üretim maliyetinin belinenmesine 

A 11 

A 
12. Yan mamullerin tamamlanmış mamul 

c insinden ifadesine ne ad veril ir? 

A) Fire miktarı 
B) Yan mamul stok mikta rı 
C) Tamamlanma derecesi 
O) Eşdeger birim sayısı 
E) Eşdeğer birim maliyeti 

13. Çok safhalı üretim yapan i ş letmede 1. 

14. 

safhadaki üretim maliyetleri üretime 
yüklenirken borçlandırılacak hesap 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ilk Madde ve Malzeme Hesab) 
B) Ya rı Mamuller Üretim Hesabı 
C) Şekillendinne Giderleri l-iesabı 
D) Direkt Işçilik Gideneri Hesa b) 
E) Genel Üretim Giderleri Hesa bı 

152 MAMULLER HS 
711 DIREKT ILK MADDE VE 
MALZEME GIDERLERI 
YANSıTMA HS. 
721 DI REKT ISC lUK 
GIDERLERI YANSıTMA HS. 
131 GENEL ORETIM 
GIDERLERI YANSıTMA HS . 

xxx 

xxx 
XXX 

XXX 

Yukarıdaki yevmiye kaydında hangi hesap 
:a..n!!ı. kullanılmışbr? 

A) 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 
B) 711 Direkt Ilk Madde ve Malzeme Gideneri 

Yansıtma Hs. 
C) 721 Direkt I şçilik Gideneri Yansıtma Hs. 
D) 152 Mamuller Hs. 
E) 731 Genel Üretim Gideneri Yansıtma Hs. 

Izleyen :&ayfaya geçiniz. 
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15. OQ.., ... .-n be~, y"..... rn~rT1uI ~'Qk l50n 

Man: .... y'nd. O ..... tl..,.,. b ... "I.na.., 

Mart .... y'nd. üretimi tamamlanan 
Dön em $on ... yar ı m a m u l actcl ar, 

4 000 b irim 

1 7 000 birim 

1 3000 birim 

B .. b il g ll.r e gör. Mart ayında üretime giren 
toplam miktar kaç birimdir? 

A) 21,000 
B) 22,000 
C) 26,000 
D) 30,000 
E) 39,000 

W . Üretim sürecine giren direkt ilk ma dda ve 
malzeme ile yardımcı malzemelerden 
döküntü olarak kalan ve ölçülebilir düşük bir 
satış değerine sahip olan parçalar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bozuk mamul 
B) Fire 
c) Yan mamul 
D) Kusurlu mamul 
E) Artık 

17. ürotim 1 ~I_lrTo_ .. ; .... _. dönem Iy;nd. 1 00 bOri", (A) 

Marnuıa 0.-_tilrn,,,11,". 100 b iri", ("") ınotTIulUnOn 

U.--t iml 6ç..... 'topı....... 4 00 000 TL ...... ,iy_t. 
k ... Ü .. n , I...., ""t ,r , Son k aln.. kon\rol nok='5 I~n 

soıı.ra 1;0 ..., n",,",n ... II.~n 10 I;.o irin-.ı..., ı... k ... . o.M·I .... 

ek 
malivete katlanılmıst ır. 

B u bIIVii.'" va"" (A) M ııı ........ I O .. O n ort oh ...... "'. 

bırım ...... . Hy_U k aç TL dır ? 

A) 4000 

B) 4 0~ 

C) 4250 

D ) 4 =<> 
E) 5 000 

A 

A 
18. Bir üretim işletmesinde toplam sabit 

maliyetlerin artması , diğer faktörlerda bir 
değişiklik olmaması durumunda aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Başabaş noktası sat ı ş miktan ve tutannda 
bir değişme olmaz. 

B) Başabaş noktası satış miktarı azal ırken 
satış tutan artar. 

c) Başabaş noktası satıŞ miktan ve tutan 
azalı r. 

D) Başabaş noktası satış mikta rı artarken satış 
tutan azah r. 

E) Başabaş noktası sat ı Ş miktarı ve tutarı 

artar. 

19. Işletmede döneme ilişkin sabit maliyet tutarı 
50,000 TL dir, Mamulün birim satış fiyab 5 TL 
ve birim başına değişken maliyet ise 2,50 TL 
dir. Bu bilgilere göre başabaş noktası sabş 
miktarı kaç birimdir? 

A) 10000 
B) 15000 
c) 20000 
D) 25000 
E) 30000 

20. Aşağıdakilerden hangisi işifilme 

hazırlanırken dikkate alınması 
aşamalardan biri değildir? 

A) Ayrıntılı plan tekli fi 
B) Onay 
C) Birleşti rme ve <fizeltmeler 
D) Ilkelerin belirlemıesi 
El Sapııal a-ın beli r lenmesi 

bütçeleri 
gereken 

21. Bütçe döneminde (A) cınsı mamulden 2 000 
birim satılacağı öngörülmektedir. A yn. 
"'I>nomcl. CıOno", b .... .-niu n ... ı .. t ... k l .. rı :;)0 0 

Ise 
500 bırımd ... . iiiko b ı lgıı . ... gÖr . bO . ... dan.ml 

ıçın ü .. ot hn mıktar. " aç bı .. lmdl .. ? 

A} 1 SOO 

Eo) ı 9QO 

C) 2000 

O) 2; 1 00 

E) 2200 

12 Izleyen sayfaya geçiniz. 
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22. Işletmede bir birim mamul üretmek için 10 
kg. (D) cinsi malzomo kullanılmaktadır. (D) 
cinsi malzemenin kg, maliyeti 200 TL dir. 
I şletmede atık ve israf, malzemenin %20 si 
kadardır. Bu bilgilere göre bu malzeme için 
standart maliyet kaç TL dir? 

A) 1.800 
B) 2 .000 
C) 2.100 
D) 2.400 
E) 3.000 

23. Aşağıdakilerdon hangisi gonol üretim maliyeti 
sapmalarından biridir? 

A) Mikt". Sapm .. ı 
B) B[J;çe Sapm .. ı 
C) Fiyat Sapm .. ı 
D) Ücret Sapması 
E) Değerleme Sapması 

24. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama sürecinde 
göz önünde tutulması gereken faktörlerden 
biri değildir? 

A) Rekabet (bum u 
B) Üretimdeçalışanlarınniteliği 
C) Hedeflenen paz". payı 
D) Talep 
E) Mamul üretim maliyeti 

25. Işletmede (A) Mamulüne i lişkin birim maliyet 
bilgileri şöyledir : 

Direkt iık Madde ve Malzeme 
Direkt işçi l ik 
Değişken Genel üretım ~Ijy.tj 
Sabit Genel Ü ..-etim rvı .,. ı;y_H 

Kalk ' Pay ı 

500 TL 
100 TL 
2C>O TL 

1 150 T L 

e .. bi lgile r " .... e d_fli . k ... n ...... .. Iiy_t yOn .. _ .,..,;n_ 

gör .. bidın .,,,,,,t.li fiy.a ~ı k aç TL. di.-? 

A) 1 275 

B) 1 300 

C ) 1 ::)25 

D) 1 400 

E) 1 5CCI 

A 13 

A 
26. Yöneticisi tarafından hem kar hem de bu karı 

elde etmek içi n yatırılan sermaye maliyeti 
hesaplanan ve kontrol edilen işletme alt birimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maliyet merkezi 
B) Yatırım merkezi 
C) Kar merkezi 
D) yetki merkezi 
E) Gelir m..-kezi 

Izleyen :&ayfaya geçiniz. 


