
Kıymetli öğrencim öncelikle tarih güncellemelerin-
den kaynaklanan bu hatalar için çok üzgün olduğu-
mu belirtmek isterim. Soruları çözmeye başlamadan 
önce 5 dakikanızı ayırarak düzeltmeleri yaparak so-
ruları çözmeye başlayınız. İstenmeyen bu insani ha-
tadan dolayı bir kez daha özür diliyorum. 

Hakkınızı helal edin.

MUHASEBE SORU KASASI
3. BASKI DÜZELTMELERİ
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Sayfa 368

88. Amortisman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A)	 Amortisman	 duran	 varlık	 maliyetinin	 sistemli	 ve	
anlamlı	biçimde	varlıkların	kullanım	sürelerine	da-
ğıtılmasıdır.

B)	 Dönem	amortismanı,	 ilgili	dönemin	gelirlerinden	
dolaylı	veya	dolaysız	olarak	indirilir.

C)	 Amortismanların	muhasebeleştirilmesi	aynı	tutar-
da	bir	 fon	ayrılması	anlamına	gelmez	ve	parayla	
ilişkisi	yoktur.

D)	 Amortisman	ihtiyatlılık	kavramı	gereği	ayrılır.	
E)	 2021	 yılı	 için	 1.500	 liranın	 üzerinde	 bir	 bedelle	

ve	satış	amacı	dışında	bir	amaçla	alınan	varlıklara	
amortisman	ayrılır.

92. Muhasebeciler arasında küçük demirbaş sınırı ala-
rak bilinen bir duran varlığın satın alındığında doğ-
rudan gider yazılabilme sınırı 2021 yılı için kaç TL 
dır? 

A) 770 TL
B) 900 TL
C)	 1.200	TL
D)	 1.400	TL
E)	 1.500	TL

Sayfa 369

96.  Amortisman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır? 

A)	 Amortisman	uygulaması	varlığın	aktife	girdiği	yıl	
başlar.

B)	 Amortisman	uygulamasına	dâhil	edilecek	varlıkla-
rın	yıpranma	aşınma	ve	değer	düşüklüğüyle	karşı	
karşıya	bulunmaları	gerekmektedir.

C)	 V.U.K.’a	göre	bina	veya	meyve	bahçesi	gibi	tesis-
lerin	 amortismana	 tabi	değerlerine	 arsa	maliyeti	
dâhil	edilmez.

D)	 01.01.2021	tarihinden	itibaren	1.500	liranın	altın-
da	 kalan	 alet,	 edevat,	 mefruşat	 ve	 demirbaşlar	
amortismana	 tabi	 tutulmayarak	 doğrudan	 gider	
yazılır.

E)	 V.U.K.’a	 göre	 amortismana	 tabi	 değeri	 maliyet	
değeridir.

Sayfa 370

104. 2019	yılında	alınan	ve	faydalı	ömrü	10	yıl	olan	ve	aza-
lan	bakiyeler	yöntemine	göre	amortisman	ayrılan	bir	
duran	 varlığın	2021	yılı	 dönem	başı	bilançosundaki	
defter	değeri	80.000	liradır.	

  Bu varlığın maliyet değeri kaç liradır?

A)	 125.000
B)	 12.500
C)	 100.000
D)	 200.000
E)	 250.000

Sayfa 372

113. (ABC)	Ltd.	Şti.	2017	yılında	10.000	TL	ye	iktisap	ettiği	
faydalı	 ömrü	beş	 yıl	 olan	 amortismana	 tabi	 iktisadi	
kıymet	için	azalan	bakiyeler	yöntemi	ile	amortisman	
ayırmaya	başladıktan	sonra	üçüncü	yıl	normal	amor-
tisman	yöntemine	geçmiştir.	

 Buna göre (ABC) Ltd. Şti. nin yıllar itibariyle ayı-
rabileceği amortisman tutarları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

    2017 2018 2019 2020 2021
A)	 	 4.000	 2.400	 1.440	 864	 1.296
B)	 	 5.000	 2.500	 1.250	 625	 625
C)	 	 4.000	 2.400	 1.440	 1.080	 1.080
D)	 	 4.000	 2.400	 1.200	 1.200	 1.200
E)	 	 4.000	 1.500	 1.500	 1.500	 1.500

115. Normal amortisman yöntemine göre 2023 yılı ay-
rılması gereken amortisman tutarı kaç liradır? 

A)	 32.250
B)	 37.170
C)	 38.055
D)	 31.500
E)	 37.800

İŞARETLİ ALANLARI DÜZELTİNİZ
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Sayfa 373

120. İşletme	iki	yıl	önce	180.000	TL	ye	bir	taşıt	satın	almış-
tır.	Bu	taşıtın	hizmet	süresi	beş	yıldır.

 Eşit tutarlar yöntemine göre amortisman ayıran 
işletmenin yılsonunda yapması gereken amortis-
manlarla ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir?

Sayfa 375

123. İşletmenin	2017	 yılında	200.000	 liraya	mal	 ettiği	 ve	
ekonomik	 ömrü	 5	 yıl	 olan	 demirbaşlarına	 normal	
amortisman	yöntemine	göre	amortisman	ayrılmakta-
dır.	Demirbaşların	hizmet	süresi	dolmuş	ancak	bu	var-
lığın	kullanımına	devam	edilmesine	karar	verilmiştir.	

 Bu bilgilere göre 2019 dönemsonunda aşağıdaki 
kayıtlardan hangisi yapılır?

Sayfa 376

126. İşletme	2019	yılında	100.000	lira	bedelle	alınmış	ve	
faydalı	ömrü	8	yıl	olan	bir	binasına	normal	amortis-
man	yöntemine	göre	amortisman	ayırmaktadır.	2021	
yılında	binaya	30.000	lira	değerli	bir	acil	çıkış	merdi-
veni	yaptırılmıştır.	

 Bu bilgileri göre 2021 yılı sonunda ayrılması gere-
ken amortisman tutarı ne kadardır?

A)	 12.500
B)	 16.250
C)	 17.500
D)	 26.000
E)	 130.000

Sayfa 380

137. (X)	işletmesi	2020	yılında	50.000	TL	ye	demirbaş	sa-
tın	almış	ayrıca	demirbaşın	nakliyesi	içinde	5.000	TL	
ödemiştir.	5	yıl	süreli	amortisman	ayrılacak	demirbaş	
için	2020	ve	2021	yıllarında	normal	amortisman	ay-
rılmıştır.	 Demirbaş	 2022	 yılında	 40.000	 TL	 bedelle	
satılmıştır.	

 Bu satışın yevmiye kaydına ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

Sayfa 381
	 (X)	Gazete	Dergi	Basım	A.Ş.	01.08.2019	tarihinde	her	

biri	%10	KDV	hariç	15.000	 liraya	aynı	marka	ve	mo-
delde	iki	adet	fotokopi	makinesi	satın	almış	ve	bedeli	
için	borçlanmıştır.

	 Fotokopi	 makineleri	 09.02.2021	 tarihinde	 yarısı	 ve	
KDV’si	peşin	geri	kalanı	için	2	ay	vadeli	çek	karşılığın-
da	%10	KDV	hariç	12.000	liraya	satılmıştır.	Fotokopi	
makinelerinin	birisi	gazete	üretim	faaliyetinde,	diğeri	
ise	genel	yönetim	faaliyetlerinde	kullanılmaktadır.	Fo-
tokopi	makineleri	normal	amortisman	oranı	%20	olup	
azalan	 bakiyeler	 usulü	 ve	 endirekt	 kayıt	 yöntemine	
göre	amortisman	ayrılmaktadır.

Sayfa 383
146. 2021 yılında yatırımlar 140.000 lira maliyetle ta-

mamlanmış ve binalar hesabına aktarılmıştır. Bina-
nın hizmet süresi 20 yıl ve azalan bakiyeler yön-
temine göre amortisman ayrıldığına göre 2021 
yılında maddi duran varlıklar için ayrılacak toplam 
amortisman tutarı kaç liradır?

A)	 36.000
B)	 14.000
C)	 57.200
D)	 96.000
E)	 149.200

Sayfa 384
147. 
          2020 (TL)       2021 (TL)  

Taşıtlar	 25.000	 						-
Arazı	ve	Arsalar	 175.000	 	250.000
Yapılmakta	Olan	Yatırımlar	 50.000	 						-
Tesis	Makine	Ve	Cihazlar	 80.000	 	130.000
Birikmiş	Amortismanlar	 (78.750)	 	(95.000)

	 İşletme	 varlıklarına	 azalan	 bakiyeler	 yöntemine	 göre	
üst	sınırdan	amortisman	ayırmaktadır.	

 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)	 İşletmenin	taşıtlarının	tümü	satılmıştır.
B)	 İşletmenin	yapılmakta	olan	yatırımları	tesis	maki-

ne	ve	cihaz	yatırımından	oluşmaktadır	ve	tamam-
lanmıştır.

C)	 İşletmenin	2021	yılında	maddi	duran	varlıklar	top-
lamı	artmıştır.

D)	 İşletmenin	taşıtları	2019	yılında	aktife	alınmıştır.
E)	 İşletme	2021	yılında	75.000	lira	maliyetli	arsa	sat-

mıştır.
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148. İşletme	 2021	 yılında	 taşıtlarını	 %18	 KDV	 dâhil	
7.080TL’ye	 yenilemek	 amacı	 ile	 kredili	 satmıştır.	
Yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

Sayfa 390

165. Şerefiye ve Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri han-
gi değerle değerlenir? 

A)	 Maliyet	Bedeli
B)	 Borsa	Rayici
C)	 Tasarruf	Değeri
D)	 Emsal	Bedel
E)	 Mukayyet	Değer

166. Maddi Olmayan Duran Varlık grubunda yer alan 
şerefiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)	 Devren	alınan	bir	işletmenin	alım	bedeli	ile	devir	
tarihi	itibariyle	rayiç	bedeli	arasındaki	farktır.

B)	 Şerefiye	bir	nevi	isim	hakkı	(itibar)	karşılığıdır.
C)	 Kıst	amortisman	yöntemine	göre	amortisman	uy-

gulanır.
D)	 2021	yılı	için	1.500	TL	geçen	tutardaki	şerefiyenin	

aktifleştirilmesi	zorunludur.
E)	 Şerefiye	mukayyet	bedeli	ile	değerlenir.

Sayfa 418 

88. Amortisman	 ile	 ilgili	 olarak	 sorunun	 seçeneklerinde	
yer	 alan	 ifadeler	 incelendiğinde	 D	 seçeneğindeki	 ifade	
yanlıştır.	 Çünkü	 amortisman	 “İhtiyatlılık”	 kavramı	 gereği	
değil,	“Dönemsellik”	kavramı	gereği	hesaplanır.	

Amortisman	 duran	 varlık	 maliyetinin	 sistemli	 ve	 anlamlı	
biçimde	varlıkların	kullanım	sürelerine	dağıtılmasıdır.	Dö-
nem	amortismanı,	ilgili	dönemin	gelirlerinden	dolaylı	veya	
dolaysız	olarak	indirilir.	Amortismanların	muhasebeleştiril-
mesi	aynı	tutarda	bir	fon	ayrılması	anlamına	gelmez	ve	pa-
rayla	ilişkisi	yoktur.	2021	yılı	için	1.500	liranın	üzerinde	bir	
bedelle	ve	satış	amacı	dışında	bir	amaçla	alınan	varlıklara	
amortisman	ayrılır.	

CEVAP D

92. Muhasebeciler	arasında	küçük	demirbaş	 sınırı	 alarak	
bilinen	bir	duran	varlığın	satın	alındığında	doğrudan	gider	
yazılabilme	sınırı	2021	yılı	için	1.500	TL	dir.	Her	yıl	değiş-
mektedir.

CEVAP E

Sayfa 419

96. Amortisman	 ile	 ilgili	 olarak	 sorunun	 seçeneklerinde	
yer	 alan	 ifadeler	 incelendiğinde	 C	 seçeneğindeki	 ifade	
yanlıştır.	 Çünkü	 Vergi	 Usul	 Kanunu’na	 göre,	 bina	 veya	
meyve	bahçesi	gibi	tesislerin	amortismana	tabi	değerleri-
ne	arsa	maliyeti	dahil	edilir.	

Amortisman	 uygulaması	 varlığın	 aktife	 girdiği	 yıl	 başlar.	
Amortisman	 uygulamasına	 dâhil	 edilecek	 varlıkların	 yıp-
ranma	aşınma	ve	değer	düşüklüğüyle	karşı	karşıya	bulun-
maları	gerekmektedir.	

01.01.2021	tarihinden	itibaren	1.500	liranın	altında	kalan	
alet,	 edevat,	mefruşat	 ve	 demirbaşlar	 amortismana	 tabi	
tutulmayarak	doğrudan	gider	yazılır.	V.U.K.’a	göre	amor-
tismana	tabi	değeri	maliyet	değeridir.

CEVAP C

Sayfa 423

115. Binek	 otonun	 ekonomik	 ömrünün	 son	 yılının	 yani	
2023	yılının	amortisman	tutarına,	ilk	yılın	amortisman	he-
saplamasında	dikkate	alınmayan	9	aylık	amortisman	tutarı-
nın	da	eklenmesi	gerekir.	Binek	otonun	alındığı	ilk	yıl,	yıllık	
amortisman	 tutarı	 21.600	TL	 iken,	 5.400	TL	 amortisman	
hesaplandığına	göre,	21.600	TL	-	5.400	TL	=	16.200	TL	tu-
tarında	amortisman	hesaplanmamıştır.	Bu	tutarın	son	yılın	
amortismanına	eklenmesi	gerekir.	Buna	göre,	2023	yılının	
amortismanını	hesaplayalım;

Yıllık	amortisman		:	108.000	TL	x	%20			=	21.600	TL	

Binek	otonun	alındığı	ilk	yıl	eksik		 		=	16.200	TL
hesaplanan	amortisman	 	 	 	
Binek	otonun	2023	yılı	amortismanı	 						37.800	TL

CEVAP E
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Sayfa 423

120. Amortismana	Tabi	Tutar=	Varlığın	Maliyet	Değeri
	 	 	 	=	180.000	TL

Normal	Amortisman	Oranı		 =	1	/	Ekonomik	Ömür
	 	 	 =	1	/	5	yıl
	 	 	 =	0,20

Eşit	 tutarlı	 amortisman	 oranının	 diğer	 adı	 normal	 amor-
tisman	oranıdır.	O	halde,	varlığın	amortismana	tabi	tuta-
rı	180.000	TL,	amortisman	oranı	da	%20	olduğuna	göre,	
amortisman	tutarı	180.000	TL	x	%20	=	36.000	TL’dir.	Bu	
tutarın	yer	aldığı	tek	seçenek	D	seçeneğidir.	

CEVAP D

Sayfa 427

126. İşletme	binaya	acil	çıkış	merdiveni	yaptırdığında,	bi-
nanın	faydalı	ömrünün	2	yılı	(2019	ve	2020	yılları)	geçmiş,	
6	yılı	(2021,	2022,	2023,	2024,	2025	ve	2026	yılları)	kalmış-
tır.	Bu	nedenle,	binanın	 faydalı	ömrü	8	yıl	 iken,	acil	çıkış	
merdiveninin	faydalı	ömrü	6	yıl	olarak	alınacaktır.	

Binanın	ve	acil	çıkış	merdiveninin	2021	yılına	ait	amortis-
manlarını	ayrı	ayrı	hesaplayalım;

A)	Binanın	Amortismanı
Normal	Amortisman	Oranı		 =	1	/	Ekonomik	Ömür
	 	 	 =	1	/	8	yıl
	 	 	 =	0,125
100.000	TL	x	%12,5	 =	12.500	TL	Binanın	2021	yı-
lına	ait	amortisman	tutarı

A)	Acil	Çıkış	Merdiveninin	Amortismanı
Normal	Amortisman	Oranı		 =	1	/	Ekonomik	Ömür
	 	 	 =	1	/	6	yıl
	 	 	 =	0,167

30.000	TL	x	%16,7	=	5.000	TL	Acil	çıkış	merdiveninin	2021	
yılına	ait	amortisman	tutarı

İşletmenin	toplam	amortisman	tutarı	12.500	TL	+	5.000	TL	
=	17.500	TL’dir.

CEVAP C

Sayfa 432

143. Azalan	Bakiyeler	Amortisman	Oranı		=	Normal	Amor-
tisman	Oranı	x	2	=	0,40

30.000	TL	x	%40	=	12.000	TL	2019	yılına	ait	amortisman	
tutarı

(30.000	TL	-	12.000	TL)	x	%40	=	7.200	TL	2020	yılına	ait	
amortisman	tutarı

Birikmiş	Amortismanlar	

=	2019	Yılı	Amortismanı	+	2020	Yılı	Amortismanı

=	12.000	TL	+	7.200	TL

=	19.200	TL

Varlık	2021	yılında	satıldığı	 için	2021	amortismanı	henüz	
ayrılmamıştır.	

CEVAP D

Sayfa 433

146. İşletmenin	yapılmakta	olan	yatırımları	tamamlanarak	
Binalar	hesabına	aktarıldığına	göre,	2021	yılında	amortis-
man	hesaplanması	gereken	3	varlık	olacaktır.	

Binaların birinci yılı,

Binalar	Hesabının	Amortisman	Tutarı
Normal	Amortisman	Oranı		 =	1	/	Ekonomik	Ömür
	 	 	 =	1	/	20	yıl
	 	 	 =	0,5

Azalan	Bakiyeler	Amort.	Oranı	=	Normal	Amort.	Oranı	x	2
	 	 	 				=	0,10
 MALİYET    AMORT. ORANI    AMORT. TUT.   

	2021	yılı						140.000									 					0.10	 	 14.000

Tesis, makine ve cihazların ikinci yılı olduğuna göre, 

 MALİYET    AMORT. ORANI    AMORT. TUT.   

		2020	yılı									150.000														0.40	 	 60.000

		2021	yılı			(150.000	-	60.000)			0.40	 	 36.000
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Demirbaşların üçüncü yılı,

 MALİYET    AMORT. ORANI    AMORT. TUT.   

	2019	yılı									50.000									 					0.40	 	 20.000

	2020	yılı			(50.000	-	20.000)						0.40	 	 12.000

	2021	yılı			(30.000	-	12.000)						0.40	 	 7.200

2021	yılının	toplam	amortisman	tutarını	bulmak	için,	3	he-
sabın	amortisman	tutarlarını	toplayalım;

14.000	TL	+	36.000	TL	+	7.200	TL	=	57.200	TL

CEVAP C

147. Soruda	 verilen	hesaplardan,	Arazi	 ve	Arsalar	 hesa-
bına	ve	Yapılmakta	Olan	Yatırımlar	hesabına	amortisman	
hesaplanmaz.	 İşletmenin	Arazi	ve	Arsalar	hesabının	kala-
nı,	2020	yılında	175.000	TL	iken,	2021	yılında	250.000	TL	
olmuştur.	O	 halde,	 işletme	 2021	 yılında	 75.000	 TL	 arazi	
ve	arsa	almıştır.	O	halde	 sorunun	E	 seçeneğindeki	 ifade	
yanlıştır.

CEVAP E

Sayfa 434

148.          2020 (TL)        2021 (TL)  
Taşıtlar 25.000       -

Arazı ve Arsalar 175.000  250.000

Yapılmakta Olan Yatırımlar 50.000       -

Tesis Makine Ve Cihazlar 80.000  130.000

Birikmiş Amortismanlar (78.750)  (95.000)

İşletme varlıklarına azalan bakiyeler yöntemine göre 
üst sınırdan amortisman ayırmaktadır. 

2020	 yılı	 incelendiğinde	 ARAZİ	 VE	 ARSALAR	 ve	 YAPIL-
MAKTA	 OLAN	 YATIRIMLAR	 amortismana	 tabi	 değildir.	
2020	 yılında	 amortismana	 tabi	 sadece	 TAŞIT	 ve	 TESİS,	
MAKİNE	VE	CİHAZLAR	hesabı	bulunmaktadır.	Yani	2020	
da	 amortismana	 tabi	 toplam	 (25.000	+	80.000)	 105.000	
liralık	varlık	bulunmaktadır.	Bu	bilgiler	ışığında	amortisman	
üst	sınırdan	hesaplandığında	varlıkların	2020	alındığı	ikinci	
yıl	olarak	hesaplanabilir.	

Şöyle	ki;

2020 TOPLAM VARLIK MALİYETİ 105.000
AMORTİSMAN ORANI      =	 %	50	=	0.50 

 MALİYET    AMORT. ORANI    AMORT. TUT.   
	?		yılı												105.000									 					0.50	 	 52.500

	?		yılı		(105.000	-	52.500)										0.50	 	 26.250
	 	 	 	 	 78.750

Tabloda	görüldüğü	üzere,	78.750	liralık	birikmiş	amortis-
mana	2.	yılda	erişilmektedir.	Buna	göre,	varlıklar	2019	yı-
lında	alınmıştır.	

2019	yılında	25.000	TL	ye	alınan	taşıt	2021	yılında	satıldı-
ğına	 göre,	 2019	 ve	 2020	 yılı	 amortismanını	 hesaplamak	
gerekir.

Sayfa 438

165. “Şerefiye”	hesabı	ve	“Kuruluş	ve	Örgütlenme	Gider-
leri”	hesabı,	“Mukayyet	Değer”	ile	değerlenir.	Mukayyet	
Değer,	bir	iktisadi	kıymetin	muhasebe	kayıtlarında	göste-
rilen	hesap	değeridir.	

CEVAP E

166. Maddi	Olmayan	Duran	Varlıklar	grubunda	yer	alan	
şerefiye	ile	ilgili	sorunun	seçeneklerinde	yer	alan	ifadeler	
incelendiğinde,	 C	 seçeneğindeki	 ifade	 yanlıştır.	 Çünkü	
Maddi	Olmayan	Duran	 Varlıklar	 grubundaki	 tüm	 hesap-
lara,	sadece	normal	amortisman	yöntemi	 ile	amortisman	
ayrılabilir.	Kıst	amortisman	yöntemi,	binek	otoların	amor-
tismanını	hesaplarken	kullanılan	bir	yöntemdir.

Şerefiye,	devren	alınan	bir	 işletmenin	alım	bedeli	 ile	de-
vir	 tarihi	 itibariyle	 rayiç	bedeli	arasındaki	 farktır.	Şerefiye	
bir	nevi	 isim	hakkı	 (itibar)	karşılığıdır.	2021	yılı	 için	1.500	
TL	geçen	tutardaki	şerefiyenin	aktifleştirilmesi	zorunludur.	
Şerefiye	maliyet	bedeli	ile	değerlenir.

CEVAP C
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Sayfa 444

194. İşletme	3	yıllık	kira	tutarı	olarak	72.000	TL	ödediğine	
göre,	aylık	kira	tutarı	72.000	TL	/	36	ay	=	2.000	TL’dir.	İş-
letme	aylık	mali	tablo	düzenlediğine	göre,	ödenen	3	yıllık	
kiranın	sadece	bir	aylık	kısmı	yani	Ekim	ayına	düşen	kısmı	
gider	kaydedilecektir.	

Bu	işlemin	muhasebe	kaydı	şu	şekilde	olacaktır;
     

  01.10.2020		

760	PAZARLAMA,	SATIŞ	VE	
DAĞITIM	GİDERLERİ	HS.
180	GELECEK	AYLARA	
AİT	GİDERLER	HS.
280	GELECEK
YILLARA	AİT
GİDERLER	HS.	

2.000

4.000

66.000

(Ekim	2020	ayının	kirası)

(Kasım	ve	Aralık	2020	
aylarının	kirası)

(2021,	2022	ve	2023	
yıllarının	kirası)

102	BANKALAR	HS. 72.000

Yukarıdaki	kayda	göre,	sorunun	seçeneklerinden	E	seçe-
neğindeki	ifade	yanlıştır.	

CEVAP E

195. “Dönemsellik”	kavramı	gereğince,	 işletmenin	2020	
yılı	 sonunda	 “Gelecek	 Yıllara	 Ait	 Giderler”	 hesabındaki	
tutardan	2021	yılına	ait	12	aylık	kısmı	“Gelecek	Aylara	Ait	
Giderler”	hesabına	aktarması	gerekir.	 İşletmenin	aylık	ki-
rası	2.000	TL	olduğuna	göre,	ödenen	kiradan	2021	yılına	
düşen	pay	2.000	TL	x	12	ay	=	24.000	TL’dir.	Bu	 tutarın,	
“Gelecek	Yıllara	Ait	Giderler”	hesabından	“Gelecek	Ayla-
ra	Ait	Giderler”	hesabına	aktarması	gerekir.	

Bu	işlemin	muhasebe	kaydı	şu	şekildedir;

  31.12.2020		

180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER HS. 24.000

280	GELECEK	YILLARA	AİT
GİDERLER	HS. 24.000

CEVAP A

Sayfa 445

198. İşletme	2021	yılı	 sonunda	hem	 faiz	 tahakkuk	kaydı	
yapacaktır.	 Hem	 de	 “281	 Gelir	 Tahakkukları”	 hesabını	
“181	Gelir	Tahakkukları”	hesabına	aktarma	kaydı	yapacak-
tır.	Çünkü	2021	yılı	sonu	itibariyle	vadeli	hesabın	vadesinin	
dolmasına	bir	yıldan	daha	az	bir	süre	kalmıştır.

A) Faiz Tahakkuk Kaydı

  31.12.2021		

181	GELİR	TAHAKKUKLARI	HS. 12.000

642	FAİZ	GELİRLERİ	HS. 12.000

F	=	(a	.	n	.	t)	/	1.200
=	(100.000	TL	x	12	x	12	ay)	/	1.200
=	12.000	TL	2021	yılının	12	aylık	faizi

B) “281 Gelir Tahakkukları” Hesabını “181 Gelir Tahak-
kukları” Hesabına Aktarma Kaydı

  31.12.2021		

181	GELİR	TAHAKKUKLARI	HS. 3.000

281	GELİR	TAHAKKUKLARI	HS. 3.000

2020	yılına	ait	faizin,	 ilgili	dönen	varlık	hesabına	ak-
tarılması

Yukarıdaki	kayıtlara	göre,	sorunun	seçeneklerinden	E	se-
çeneğindeki	ifade	yanlıştır.	

CEVAP E

YABANCI KAYNAKLAR TESTİNDE SORU VE 
CEVAPLARDA 
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DÜZELTME
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Sayfa 318

10.	 Y	işletmesi	01.05.2019-31.10.2022	dönemine	ait	kira	
sözleşmesi	 için	 01.05.2019	 tarihinde	 220.500	 TL’lik	
ödeme	yapmıştır.	

 Buna göre Y işletmesinin 2020 yılı dönem başı bi-
lançosunda, Gelecek Yıllar Ait Giderler hesabının 
tutarı kaç lira olmalıdır?

A)	 113.500
B)	 115.500
C)	 114.750
D)	 117.250
E)	 120.500

Sayfa 657

202. - 205. Sorular iptal


