
FİNANS - BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

MALİYE PROGRAMI UZAKTAN ÖDEV/STAJ KONULARI 

 

A GRUBU ÖDEV/STAJ 
1.Muhasebenin temel kavramlarını örnek vererek açıklayınız. 

2. Muhasebe mesleğinin önemi ve ülke ekonomisine katkıları hakkında bilgi veriniz. 

3.Mali tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgi veriniz. 

4. İş hukukunun Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi vererek, kısa ve uzun dönem sosyal sigorta kollarını 

açıklayınız. 

5.Aşağıdaki verilen bilgileri dikkate alarak (a)  ve (b) sorularını cevaplayınız. 

 

 

 

         1-)    01 -01- 2016 tarihinde 0099 nolu fatura ile satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak 50 adet x malını satın almıştır. 

 

            2-)    02 -01- 2016 tarihinde 0077 no lu fatura ile  satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak satın aldığı  50 adet x malının  20 adedini iade etmiş 400+%1 KDV  iade bedeli 

işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

        3-)      03 -01- 2016 tarihinde   satıcı. 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 2.000+%1 KDV ye 

kredili olarak satın aldığı  50 adet x malından geriye kalan mallarla ilgili olarak satıcı 200+%1 KDV  iskonto 

yapmış ıskonto bedeli işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

 

           4-)    04 -01- 2016 tarihinde 0046 nolu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a  

8.000+%1 KDV ye  kredili olarak  20 adet x malını satmıştır. 

 

         5-)    05-01- 2016 tarihinde 0100 no lu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN kredili       

olarak satın aldığı 20 adet x malının 10 adedini iade etmiş 4000+%1 kdv iade bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        6-)  06-01- 2016 tarihinde   alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a kredili       olarak satın aldığı 20 

adet x malından  geriye kalan mallar için 300+%1 kdv iskonto yapılmış iskonto bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        7-) 07-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında çek 

alınmıştır. 

  

 

         8-) 08-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında  

alınan çek tahsil edilmiştir. 

 

          9-)  09-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 700 TL alacak   tahsil 

edilmiştir. 

 

        10-)  10-01- 2016 tarihinde  genel yönetim bölümünde kullanılan suya ait  0323 nolu sütçüler belediyesinin   

600+%18 KDV fatura tutarı peşin ödenmiştir. 

 

   

             İstenen: 

    

a) İşletme hesabı esasına göre; işletme defteri kayıtlarını yapınız? İşletme hesabı özetini 

düzenleyiniz? 

b) Genel muhasebe (Bilanço usulüne) yevmiye  kayıtlarını  yapınız? 

 

 

 

B GRUBU ÖDEV/STAJ 



1.Vergi kavramını tanımlayarak ülkeler açısından verginin önemini açıklayınız 

2.Cumhuriyet tarihindeki ekonomik krizler (sebep ve sonuçlarını belirterek ) hakkında bilgi veriniz. 

3.Bankacılık sektörünün gelişimi hakkında bilgi vererek Türkiye’deki bankacılık sektörünü değerlendiriniz. 

4. Küreselleşmeyi tanımlayarak, küreselleşmenin boyutları hakkında bilgi beriniz. 

5. Aşağıdaki verilen bilgileri dikkate alarak (a)  ve (b) sorularını cevaplayınız. 

 

 

 

         1-)    01 -01- 2016 tarihinde 0099 nolu fatura ile satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak 50 adet x malını satın almıştır. 

 

            2-)    02 -01- 2016 tarihinde 0077 no lu fatura ile  satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak satın aldığı  50 adet x malının  20 adedini iade etmiş 400+%1 KDV  iade bedeli 

işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

        3-)      03 -01- 2016 tarihinde   satıcı. 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 2.000+%1 KDV ye 

kredili olarak satın aldığı  50 adet x malından geriye kalan mallarla ilgili olarak satıcı 200+%1 KDV  iskonto 

yapmış ıskonto bedeli işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

 

           4-)    04 -01- 2016 tarihinde 0046 nolu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a  

8.000+%1 KDV ye  kredili olarak  20 adet x malını satmıştır. 

 

         5-)    05-01- 2016 tarihinde 0100 no lu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN kredili       

olarak satın aldığı 20 adet x malının 10 adedini iade etmiş 4000+%1 kdv iade bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        6-)  06-01- 2016 tarihinde   alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a kredili       olarak satın aldığı 20 

adet x malından  geriye kalan mallar için 300+%1 kdv iskonto yapılmış iskonto bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        7-) 07-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında çek 

alınmıştır. 

  

 

         8-) 08-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında  

alınan çek tahsil edilmiştir. 

 

          9-)  09-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 700 TL alacak   tahsil 

edilmiştir. 

 

        10-)  10-01- 2016 tarihinde  genel yönetim bölümünde kullanılan suya ait  0323 nolu sütçüler belediyesinin   

600+%18 KDV fatura tutarı peşin ödenmiştir. 

 

   

             İstenen: 

    

a) İşletme hesabı esasına göre; işletme defteri kayıtlarını yapınız? İşletme hesabı özetini 

düzenleyiniz? 

b) Genel muhasebe (Bilanço usulüne) yevmiye  kayıtlarını  yapınız? 

 

 

 

 

 

 



C GRUBU ÖDEV/STAJ 
1.Mali tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgi veriniz. 

2.Dış ticaretin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemini açıklayınız. 

3. Küreselleşmeyi tanımlayarak, küreselleşmenin boyutları hakkında bilgi beriniz. 

4. Muhasebe mesleğinin önemi ve ülke ekonomisine katkıları hakkında bilgi veriniz. 

5. Aşağıdaki verilen bilgileri dikkate alarak (a)  ve (b) sorularını cevaplayınız. 

 

 

 

         1-)    01 -01- 2016 tarihinde 0099 nolu fatura ile satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak 50 adet x malını satın almıştır. 

 

            2-)    02 -01- 2016 tarihinde 0077 no lu fatura ile  satıcı 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 

2.000+%1 KDV ye kredili olarak satın aldığı  50 adet x malının  20 adedini iade etmiş 400+%1 KDV  iade bedeli 

işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

        3-)      03 -01- 2016 tarihinde   satıcı. 10020030013 TC kimlikli Asiye YILMAZ  dan 2.000+%1 KDV ye 

kredili olarak satın aldığı  50 adet x malından geriye kalan mallarla ilgili olarak satıcı 200+%1 KDV  iskonto 

yapmış ıskonto bedeli işletme borcundan mahsup edilmiştir. 

 

 

           4-)    04 -01- 2016 tarihinde 0046 nolu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a  

8.000+%1 KDV ye  kredili olarak  20 adet x malını satmıştır. 

 

         5-)    05-01- 2016 tarihinde 0100 no lu fatura ile  alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN kredili       

olarak satın aldığı 20 adet x malının 10 adedini iade etmiş 4000+%1 kdv iade bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        6-)  06-01- 2016 tarihinde   alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’a kredili       olarak satın aldığı 20 

adet x malından  geriye kalan mallar için 300+%1 kdv iskonto yapılmış iskonto bedeli alıcının borcundan mahsup 

edilmiştir. 

 

        7-) 07-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında çek 

alınmıştır. 

  

 

         8-) 08-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 3.000 TL alacak karşılığında  

alınan çek tahsil edilmiştir. 

 

          9-)  09-01- 2016 tarihinde alıcı 40020030018 TC kimlikli  Nadide  KAN’dan 700 TL alacak   tahsil 

edilmiştir. 

 

        10-)  10-01- 2016 tarihinde  genel yönetim bölümünde kullanılan suya ait  0323 nolu sütçüler belediyesinin   

600+%18 KDV fatura tutarı peşin ödenmiştir. 

 

   

             İstenen: 

    

a) İşletme hesabı esasına göre; işletme defteri kayıtlarını yapınız? İşletme hesabı özetini 

düzenleyiniz? 

b) Genel muhasebe (Bilanço usulüne) yevmiye  kayıtlarını  yapınız? 

 

 

 

 

 

ÖDEV HAZIRLANIRKAN DİKKAR EDİLECEK HUSUSLAR 



 

1.Üzerinde üniversitemiz ambleminin yer aldığı ödev kapağının hazırlanması. Kapak üzerinde;  

üniversite adı hemen altında Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO Uzaktan Ödev/Staj, okuduğu  bölüm 

ve programın adı, öğrencinin ad ve soyadı, öğrenci numarasının belirtilmesi. Kapakta belirtilen başlıklar 

arasında belirli bir boşluk bırakılara sayfa düzenine dikkat edilmelidir.(İlk sayfa) 

 

2. Kapaktan sonraki sayfada öğrenci seçtiği ödev grubunu sorularıyla birlikte belirtmelidir. (ikinci sayfa) 

 

3. Öğrenci ödev grubunu ve sorularını yazdığı sayfadan sonra  (üçüncü sayfadan itibaren) soru sırasına 

göre soruları cevaplandırmalıdır. Ödevler elle hazırlanıyorsa okunaklı ve imla kurallarına dikkat 

edilerek hazırlanmalıdır. Bilgisayarda hazırlanan ödevlerde de yazım ve imla kurallarına dikkat 

edilmeli, belirli bir yazı karakterinde ödev hazırlanmalıdır. 

 

4.Cevaplandırılan her sayfanın altında öğrenci ad ve soyadını yazarak imzalamalıdır. 

 

5.Sorular cevaplandırıldıktan sonra son sayfa öz geçmiş olarak hazırlanmalıdır. 
 

 


