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Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS 
ve Kamu Kurum ve Banka sınavlarına hazırlıkları her ge-
çen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Kariyer meslek sı-
navlarına ve Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
hazırlanma konusun da mezunların yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları görülmekte, uzman kişi veya tecrübeleriyle 
kendini kanıtlamış yetkin kurumlar tarafından rehberlik ve 
destek alma ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir.

Başkent Kariyer, Kadrosu 2000 yılından bu yana uz-
man akademisyen ve öğretici kadrosu ile yüzlerce öğ-
rencinin istediği kariyer meslek sınavlarını kazandırmış, 
üstün başarılara imza atmıştır ve bu anlayışla da yoluna 
devam edecektir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
ve kamu kurumlarının yaptığı yazılı sınavlarının kapsamı 
ve zorluk derecesi düşünüldüğünde uzman öğretici kad-
ronun yetkin kişiler tarafından oluşması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.

Mevcut bu mülakat soruları, yıllardır kazandırdığımız 
birçok öğrenci tarafından mülakat aşamalarında kendile-
rine yöneltilen gerçek sorulardır.



MUHASEBE 
MÜLAKAT SORULARI



Muhasebe Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

1. Yurtiçi satışlar - (Satış İade + Satış İskonto) neyi verir?

Cevap: Net satışlar

2. Muhasebe uygulamalarında benzer olay ve işlemler-
de kayıt düzenleri ile ilgili değerleme ölçütlerinin de-
ğişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden
tek düzen hangi temel kavrama dayanır?

Cevap: Tutarlılık kavramı

3. Bir hisse senedi maliyetinden daha düşük bir fiyatla
satıldığında aradaki fark hangi hesaba ne şekilde ka-
yıt edilir?

Cevap: Menkul Kıymet Satış Zararının borcuna

4. Banka kredilerine tahakkuk eden faizler için, hangi he-
sap alacaklandırılır?

Cevap: Banka Kredileri Hesabı

5. Alış iadeleri hangi hesaba, ne şekilde kaydedilir?

Cevap: Ticari mallar hesabının alacağına

6. İşletmenin dönem içinde tahakkuk etmiş fakat henüz
ödenmemiş giderinin dönem sonundaki kaydında
hangi hesap alacaklandırılır?

Cevap: Gider tahakkukları
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7. Tahsil zamanı gelmiş faiz kuponları tahviller üzerinde-
ki hangi hesapta takip edilir?

Cevap: Diğer hazır değerler

8. İktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut varlığın
değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken
iktisadi değere ne denir?

Cevap: Maliyet bedeli

9. Kredi borcuna tahakkuk eden faizin kaydı için hangi
hesap kullanılır?

Cevap: Banka kredileri alacak

10. Dönem sonu bilançosu neye dayanarak düzenlenir?

Cevap: Kesin mizana

11. Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine
veya yönetimine katıldığı başka bir işletmeden olan
alacaklarını hangi hesapta izler?

Cevap: İştiraklerden alacaklar hesabının borcunda

12. İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dö-
nemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden
bağımsız olarak sürdürülür. Bu hangi temel ilkedir?

Cevap: Dönemsellik
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Başkent Kariyer

13. İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların
sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tabloya ne
ad verilir?

Cevap: Bilanço

14. İşletmenin ortaklarının isimlerinin ve sermaye oranla-
rının bilançonun dipnotlarında gösterilmesi muhasebe
temel kavramlarından hangisinin gereğidir?

Cevap: Tam açıklama

15. Hangi kavram gereği vadeli çekler alınan çekler hesa-
bında izlenmez, senet kabul edilir ve alacak senetleri
hesabında izlenir?

Cevap: Özün önceliği

16. Yevmiye defterinde bir hesabın borçlu, yine bir hesa-
bın alacaklı olduğu madde türü hangisidir?

Cevap: Basit Madde

17. Bir iktisadı kıymetin, değerleme günündeki normal
alım satım değerine ne ad verilir?

Cevap: Rayiç Bedel

18. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde
ödemesi gereken borçlarına ne ad verilir?

Cevap: Kısa vadeli yabancı kaynaklar
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19. Bir ekonomik değerin, muhasebe kayıtlarında gösteri-
len hesap değerini ne ad verilir?

Cevap: Mukayyet Bedel

20. İşletmenin gelirlerinin gerçekleştikten sonra işletme-
nin gelirleri arasına katılmasını, giderlerinin ise kesin-
leşmese de ortaya çıktıklarında işletmenin giderleri
arasına kaydedilmesini ön gören muhasebe temel
kavramı hangisidir?

Cevap: İhtiyatlılık

21. İşletmelerin düzenledikleri finansal tabloların karşılaş-
tırılabilir olmasını sağlayan muhasebe temel kavramı
hangisidir?

Cevap: Tutarlılık

22. Müşteriden alınan çek işlemi nasıl kaydedilir?

Cevap: Alınan Çekler hesabı borçlandırılır

23. Her bir müşteriden olan senetsiz alacaklar hangi he-
sapta izlenir?

Cevap: Alıcılar hesabı

24. Bir muhasebe dönemi ne kadardır?

Cevap: Bil yıl
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25. 600 Yurtiçi içi satışlar hesabı bilançonun hangi bölü-
münde yer alır?

Cevap: Bilançoda yer almaz

26. Demirbaşlar hesabi, bilançoda hangi hesap grubunda
yer alır?

Cevap: Duran varlıklar

27. İşletme işe başlarken ortaklar tarafından konulan her
türlü varlığa ne denir?

Cevap: Sermaye

28. Kiralanan maddi duran varlıkların değerini artırıcı, öm-
rünü uzatıcı veya kapasitesini artırıcı giderler hangi
hesapta izlenir?

Cevap: Özel maliyetler

29. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii
hangisidir?

Cevap: Noter

30. İşletmenin mali yapısı ve faaliyet sonuçları ile ilgili bil-
gilerin özetlendiği formlara ne ad verilir?

Cevap: Mali tablo
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31. Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark
hangisini ifade eder?

Cevap: Brüt satış karı

32. Stoklar hangi kritere göre değerlendirilir?

Cevap: Maliyet bedeli

33. 420 Satıcılar hesabı bilançoda hangi grupta yer alır?

Cevap: Uzun vadeli yabancı kaynaklar

34. Düzenlediği tarihte bedeli tahsil edilemeyen faturaya
ne ad verilir?

Cevap: Açık fatura

35. Bir mal veya hizmetin değişim değerine ne denir?

Cevap: Fiyat

36. İşletme sahipleri tarafından işletmeye konulan varlık-
larda, işletme faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan azalı-
şa ne ad verilir?

Cevap: Zarar
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37. İşletmelerin ömürlerinin aksine bir kanıt olmadıkça
sonsuz olduğunu varsayan kavram hangisidir?

Cevap: Süreklilik

38. Satılan mallara ilişkin KDV, hangi hesaba nasıl kayde-
dilir?

Cevap: Hesaplanan KDV Hesabının alacağına

39. Dönem sonu envanter işlemleri hangi sırayla olur?

Cevap: Sayım-değerleme-envanter kayıtları-kesin
mizanın hazırlanması

40. Vadesi gelmiş tahvil kuponları, damga ve posta pulları
hangi hesapta izlenir?

Cevap: Diğer hazır değerler

41. İşletme kredili satış yaptığında borç tarafında hangi
hesap bulunacaktır?

Cevap: Satıcılar

42. Müşteriden alınan veya ciro edilen senetler hangi he-
saba kaydedilir?

Cevap: Alacak Senetleri
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43. 321 Borç Senetleri - 100 Kasa Bu yevmiye kaydı aşa-
ğıdaki hangi işleme aittir?

Cevap: Senet ödemesi

44. İşletmede kullanılmak üzere alınan Fotokopi Makinası
hangi hesaba yazılır?

Cevap: 255 Demirbaşlar

45. İşletmenin müşterilerinden almış olduğu çeklerin iz-
lendiği hesap hangisidir?

Cevap: Alınan çekler




