
9.SINIF TEMEL MUHASEBE DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA DERS NOTLARI 
 

1) Muhasebe nedir? 

Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları 

para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve 

sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. 

 

2) Tacir nedir? 

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi nam ve hesabına işleten kişilere denir. 

 

3) İşletme nedir? 

Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir 

sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. 

 

4) Defter tutmanın amaçları nelerdir? 

 İşletmesinin kâr-zarar durumunu öğrenir,  

 Satacağı malların maliyet fiyatını, dolayısıyla satış fiyatını bilir,  

 İşletmesi ile ilişkisi olan kişilerle, arasındaki borç- alacak tutarlarını öğrenir,  

 Devlete ödeyeceği vergi tutarını bilir,  

 İstatistiksel bilgi elde eder,  

 Önceki dönemlerle içinde bulunduğu dönemi karşılaştırma imkânı 

bulabileceğinden, işletmesinin verimini arttırıcı kararlar alır,  

 Anlaşmazlık durumunda, bu defter ve belgelerini ispat aracı olarak gerekli 

kurumlara sunar. 

 

5) 1. Sınıf tacirin tutması gereken zorunlu defterler nelerdir? 

 Yevmiye defteri (Günlük Defter) 

 Defter-i Kebir (Büyük Defter) 

 Envanter Defteri 

 

6) 2. Sınıf tacirin tutması gereken zorunlu defterler nelerdir? 

İşletme Hesabı Defteri 

 

7) Defter ve belgeler nasıl temin edilir? 

 Anlaşmalı matbaalardan belge temini 

 Noter tasdiki sureti ile belge temini 

 Meslek odalarından belge temini 

 

8) Vergi Usul Kanunu’na göre tasdik edilecek defterler nelerdir? 

 Yevmiye defteri  

 Envanter defteri  

 İşletme hesabı defteri  

 Serbest meslek kazanç defteri  

 Çiftçi işletme defteri  

 İmalat ve İstihsal (Üretim) Vergisi defterleri  

 Nakliyat Vergisi defteri  

 Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri. 



9) Türk Ticaret Kanunu’na göre tasdik edilecek defterler nelerdir? 

 Yevmiye defteri  

 Envanter defteri  

 Defterikebir  

 Karar defteri  

 Pay defteri 

 

10) Defter ve belgeler nerelerde tasdik edilir? 

Defterler anonim ve limitet şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin 

bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. 

 

11) Defterlerin kayıt düzeni nasıl olmalıdır? 

 Türkçe tutma ve Türk parası kullanma zorunluluğu 

 Defterlerin mürekkeple yazılacağı 

 Yanlış kayıtların düzeltilmesi 

 Boş satır bırakılmayacağı ve sayfaların yok edilemeyeceği 

  

12) Ticari defterlere işlemler kaç gün içinde kaydedilmelidir? 

En geç 10 Gün içinde kaydedilmelidir. 

 

13) Serbest meslek kazanç defterine işlemler kaç gün içinde kaydedilmelidir? 

Günü gününe kaydedilir. Yani aynı gün içinde kaydetmek zorunludur. 

 

14) Defter ve belgeler kaç yıl saklanmak zorundadır? 

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre ise 10 yıl 

saklanmak zorundadır. 

 

15) Defter ve belgelerin ibrazı(gösterilmesi) istendiğinde yetkili kişilere kaç gün içinde 

teslim edilmesi gerekir? 

15 gün içinde teslim edilmesi gerekir. 

 

16) Saklanılması zorunlu olan defter ve belgelerin kaybolması durumunda ne yapılır? 

Tacirin 15 gün içinde işletmesinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurup zayi 

(kaybolma, kullanılmaz hâle gelme) belgesi verilmesini istemesi gerekir. 

 

17) Dosyalama nedir? 

Gelen ve giden evrak trafiğinin yoğunluğu, eldeki evrakın bir sistem içerisinde 

sınıflandırılması, saklanması ve arandığında hemen bulunması ve iş bitiminde yerine 

kaldırılmasına dosyalama denir. 

 

18) Evrak postalama türleri nelerdir? 

 Normal postalama 

 Taahhütlü postalama 

 İadeli taahhütlü 

 Özel ulak (ekspres) 

 APS (Acele posta servisi) 

 E-Posta 



19) Vergi Dairesine yapılan bildirimler nelerdir? 

 İşe Başlama Bildirimi 

 Adres, iş ve iş yeri sayısı değişikliklerinin bildirimi 

 İşi Bırakma Bildirimi 

 

20) İşe Başlama Bildirimi vergi dairesine kaç gün içinde bildirilmelidir? 

İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde. 

 

21) İşe başlamayı bildirmek zorunda olanlar kimlerdir? 

 Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı  

 Serbest meslek erbabı  

 Kollektif ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları  

 Zirai kazanç elde eden gerçek kişiler 

 

22) İşi Bırakma Bildirimi kaç gün içinde yapılmalıdır? 

İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıkları tarihten itibaren 1 ay içinde. 

 

23) Mükellefin işi bırakma durumları nelerdir? 

 Kendi isteği ile  

 Tasfiye veya iflas durumunda  

 Ölümü sonucu 

 

24) Vergi Levhası nedir? 

Vergi levhası, bulundurmak zorunda olan iş sahiplerinin, bildirdikleri gelirler ile bunlar 

üzerinden ödedikleri vergilerin kamuoyu denetimine açılması amacıyla düzenlenen 

belgelerdir. 

 

25) Vergi levhasında bulunması gereken bilgiler nelerdir? 

 Adı ve soyadı  

 Ticaret unvanı  

 İş yeri adresi 

 Vergi kimlik numarası  

 Bağlı bulunduğu vergi dairesi  

 Vergi türü  

 İşe başlama tarihi  

 Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü  

 Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)  

 Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı 

için tahakkuk eden vergiler  

 Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu 

 

 

 

 

 

 

 



26) Ödeme Kaydedici Cihazdan alınan rapor türleri nelerdir? 

X Raporu: Günün herhangi bir anında günlük hafızadan alınan rapor türüdür. 

Z Raporu: Bir iş günü içinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan 

satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan KDV’yi ayrıntılı olarak veren, 

birbirini takip eden sıra numarası taşıyan bir rapordur. Z raporuna günlük kapanış fişi 

adı da verilir. 

Mali Hafıza Raporu: Mali hafızadan alınan rapor olup geçmiş dönemlere ait bilgiler 

içermektedir. 

 

27) Vergi suç ve cezalarının temel amacı nedir? 

Vergi suç ve cezalarının temel amacı, vergi alacağının zamanında ve eksiksiz olarak 

tahsilini sağlamak suretiyle devletin gelir kaynaklarının güvence altına alınmasıdır.  

 

28) Mali nitelikte olan suç ve cezalar nelerdir? 

 Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası 

 Usulsüzlük Cezası 

 Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar 

 

29) Vergi mükellefi nedir? 

Vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir. 

 

30) Vergi sorumlusu nedir? 

Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. 

 

31) Verginin tarhı nedir? 

Vergi dairesi tarafından verginin hesaplanması işlemidir. 

 

32) Verginin tahakkuku nedir? 

Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin, ödenme aşamasına gelmesidir. 

 

33) Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları (Belediye İşlemleri) nelerdir? 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma 

 Hafta sonu ve tatil çalışma ruhsatı alma 

 İlan ve reklam vergisi levhası alma 

 Emlak vergisi beyannamesi ve ödenmesi 

 Çevre temizlik vergisi bildirimi ve ödenmesi 

 

34) Emlak Vergisi taksitleri ne zaman ödenir? 

Emlak vergisi iki eşit taksit halinde ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit 

döneminde veya daha önce de ödeyebilir.  

Ödeme başlangıcı   Son ödeme zamanı  

1. Taksit →     1 Mart     31 Mayıs  

2. Taksit →  1 Kasım    1 Aralık 

 

  


