
1-) Haftalık çalışma saat süresi maksimum kaç saattir? 

 a) 40                             b) 45                              c) 7,5                              d) 10 

 

2-) Kar ve zarar durumunun hangi durumunda kar vardır? 

 a) Borç toplamı 75 000  , Alacak toplamı 72 000  

 b) Borç toplamı 52 000  , Alacak toplamı 50 000  

 c) Borç toplamı 48 000  , Alacak toplamı 74 000  

 d) Borç toplamı 38 000  , Alacak toplamı 26 000  

 

3-) Aşağıdaki hangi işlem nedeniyle kasa hesabına borç kaydı yapılır? 

 a) Bankadan para çekilmesi  

 b) Senet tahsili 

 c) Çek tahsili 

 d) Hepsi 

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi bankamızın borcuna yazılmaz? 

 a) Gelen havale  

 b) Gönderilen EFT 

 c) Çekin bankada tahsili 

 d) Bankaya para yatırma 

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi irsaliyede bulunması zorunlu alanlardan biri değildir? 

 a) Cari hesap bilgileri 

 b) Stok cinsi  

 c) Toplam bedel  

 d) İrsaliye tarihi 

 
6-) 27.12.2004 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz irsaliyeyi en geç hangi tarihte faturalaştırmamız gerekir? 

 a) 02.01.2005                 b) 03.01.2005                        c) 27.12.2004                          d) 31.12.2004 

 

7-)Satıcılara………………….faturası düzenlenir. ………………fişi ile tutarı…………………… 

 a)Alış-Nakit Ödeme-Ödenir.   b)Alış-Nakit Ödeme-Alınır. 

 c)Satış-Nakit Tahsilat-Ödenir.   d)Satış-Nakit Ödeme-Alınır. 

 

8-)Satıcı 001 kodlu firmaya borç senedi düzenlenmiştir. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 

 a)Çek-Senet/Bordro/Senet Girişi    

 b)Çek-Senet/Çek ve Senetler/Senet Girişi 

 c)Çek-Senet/Bordro/Senet Çıkışı(Cari Hesaba)  

 d)Çek-Senet/Bordro/Senet Çıkışı(Banka Teminat) 

 

9-)LOGO Programında daha önce girişi ve çıkışı yapılmış olan çek ve senetlerin takibi hangi menüden yapılır? 

 a)Çek ve Senet                      b)Durum Bilgileri          c)Bordro                      d)Analizler 

 

10-)LOGO’da Ciro edilecek çekler hangi tuşla işaretlenir? 

 a)Enter                                   b)Ara Tuşu (Boşluk)                    c)Ok Tuşlarıyla            d)F2 Tuşu  

 

11-)Ciro nedir? 

 a)Karşılıksız çıkan çekin iade edilmesi   b)İşletmenin elinde bulunan çek ve senet 

 c)Çekin veya Senedin devredilmesi   d)Karşılıksız çıkan senedin iade edilmesi  

 

12-) LOGO Programında F2 tuşunun görevi nedir? 

 a) Programdan çıkış  

 b) Diğer menüye geçiş  

 c) Kayıt 

 d) Hızlı ulaşım menüsü 

 

13-) İrsaliye nedir? 

 a) Gider pusulası  

 b) Mal taşıma izin belgesi  

 c) Gelir faturası  

 d) Kapalı fatura  



 

14-)Almış olduğumuz mallar karşılığında işletmemizin elindeki çeklerin satıcı firmaya çıkışını nerden yaparız? 

 a)Çek-Senet/Çek ve Senetler  b) Çek-Senet/Bordrolar/Çek girişi 

 c)Çek-Senet/Çek ve Senetler-Durum  d) Çek-Senet/Bordrolar/Çek çıkış(cari hesaba) 

 

15-)LOGO programında GO Bölümünde aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

 a)Stok tanımları             b)Firma adres bilgileri         c)Firma çalışma günleri     d)Dönem oluşturma 

 

16-)LOGO  Programında “…” işaretini gördüğümüz her alanda bir liste saklıdır. Bu listeyi açmamızı sağlayan tuş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 a)F2                              b)F10                                       c)Esc                                d)F9 

 

17-)Aşağıdakilerden hangisi LOGO Programı için yanlıştır? 

 a) GOSYS firmaların tanıtıldığı bölümdür. 

 b) Faturalar sadece fatura modülünden düzenlenir. 

 
18-) Aşağıdakilerden hangisi ön muhasebe ile ilgilidir? 

 a) Şirketin mali durumunun günü gününe tutulmasıdır 

 b) Stok, cari, fatura ve çek-senet gibi hesapların tutulduğu bir muhasebe çeşididir 

 c) Ön muhasebe ile genel muhasebe birbirinden farklıdır 

 d) Hepsi 

 

19-) LOGO Programında ALT+F4 tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) Bulunduğu alanı(sahayı) siler 

 b) Sayfayı siler 

 c) Boş bir satır açar 

 d) LOGO programından çıkar 

 

20-) LOGO  programında F9  tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) Kayıt edip yeni kayıt görüntüler 

 b) Ekrandaki kaydı iptal eder 

 c) Bir sonraki kartı ekrana getirir 

 d) Menü açmaya yarar. (Mouse’ nin sağ tuş görevini görür) 

 

21-) Kaşe faturanın  alt  kısma vurulmuş  ise ………………….dır. Boş bırakılan yere gelmesi gereken tanım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) İrsaliyesi kesilmiş fatura  

 b) Ücreti nakit ödenmemiş fatura 

 c) Ücreti nakit ödenmiş fatura 

 d) Hiçbiri  

 

22-) “Kasaya nakit girişlerin izlendiği fiş………………… fişidir.” Boş bırakılan yere gelmesi gereken terim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) Mahsup 

 b) Tahsilat  

 c) Tediye  

 d) Yoklama 

 
23-)LOGO programında  yaptığımız işlemlerden vazgeçmek için hangi kısa yol tuşu kullanılır? 

 a)F2                               b)F3                                       c)F6                                  d)Enter 

 

24-)Girilen bir çekin aynısından birden fazla aynı anda girebilmek için aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? 

 a)Ekle                            b)İncele                                 c)Değiştir                          d)Sıralı çek-senetler 

 

25-)LOGO Programında F11 tuşu ne işe yarar? 

 a) Kopya oluşturmaya yarar. 

 b) Yapılan işlemi iptal eder. 

 c) Kolon ayarlarını düzenler 

 d) Ekran görüntüsünü alır 

 

 



26-)Müşteri faturası nerden kesilir? 

 a)Fatura-Satış Faturası-Ekle   b)Fatura-Faturalar-Alış İade Faturası 

 c)Fatura-Alım Faturası-Ekle   d)Fatura-Faturalar-Satış İade Faturası 

 

27-)Çek girişi nasıl yapılır? 

 a)Çek ve Senet-Bordrolar-Çek çıkışı(Banka Tahsil)  b)Çek ve Senet-Bordrolar-Çek girişi 

 c)Çek ve Senet-Bordrolar-Çek çıkışı(Cari Hesaba)  d)Çek ve Senet-Çek ve Senetler-Durum  

 

28-)Müşterilere…………………….faturası düzenlenir…………………fişiyle ücret………………… 

 a)Alış-Nakit Ödeme-Ödenir   b)Satış-Nakit Tahsilat-Alınır 

 c)Alış-Nakit Ödeme-Alınır   d)Satış-Nakit Ödeme-Ödenir 

 

29-) İrsaliye en geç kaç gün içerisinde faturalaştırılmalıdır? 

 a) Yıl sonuna kadar       b) 30 gün                 c) 20 gün                 d)7 gün 

 

 c) GO günlük işlemlerin takip edildiği bölümdür. 

 d) Çalışma günleri GOSYS tanımlanır. 

 
30-)İşletmenin elinde bulunan çek ve senetlerin durumuna ne ad verilir? 

 a)Ciro                       b)Portföy                                     c)Valör                              d)Bordro  

 

31-)Satıcı ve Alıcıların Borç-Alacak durum raporlarına hangi menüden bakılır? 

 a)Stoklar                  b)Cari Hesap                                c)Faturalar                        d)Kasa 

 

32-)Aşağıdakilerden hangisi GOSYS  “Detaylar” menüsünde yoktur? 

 a)Müşavir Bilgileri              b)Çalışma Bilgileri            c)İşveren Bilgileri           d)Cari Hesap 

 

33-)GO  bölümünde aşağıdaki hangi işlem yapılmaz? 

 a)Çalışma günleri seçilir      b)Çek/Senet girişi              c)Stok Tanımları            d)Alış Faturası 

 

34-)LOGO Programında Çek ve Senet girişleri nereden yapılır? 

 a)Çek ve Senet/Çek ve Senetler    b)Çek ve Senet/Bordrolar 

 c)Bankalar/Çek Çıkışı   d)Çek ve Senetler/Toplu Tahsilat 

 

35-)Akbank’tan 100.00TL  çekilmiştir. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 

 a)Kasa/Banka İşlemleri/Bankadan Çekilen   b)Banka/Banka İşlemleri 

 c)Banka/Hesaplar/Çekilen   d)Kasa/Tahsilat/Nakit Tahsilat 

 

36-)İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile döşeme, masa, koltuk, dolap, 

mobilya gibi varlıklara ne denir? 

 a)İştirakler                            b)Stoklar                         c)Demirbaşlar                 d)Amortisman 

 

37-)Alınan çeklerden 400 TL tahsil edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 a)Alınan çekler(Alacaklı)/Kasa(Borçlu)  b)Kasa(Alacaklı)/Alınan çekler(Borçlu) 

 c)Verilen çekler(Borçlu)/Kasa(Alacaklı)  d)Verilen Çekler(Alacaklı)/Bankalar(Borçlu) 

 

38-)LOGO Programında işletmenin kullanacağı birimi nereden tanımlarız? 

 a)Diğer işlemler-Stok Bilgileri  b)Alım Satım tanımları-Çalışma bilgileri 

 c)Çalışma bilgileri-Birim setleri  d)Diğer işlemler-Birim setleri 

 
39-)LOGO’ da firma çalışma günlerini nereden ve nasıl gireriz? 

 a)Firmalar- Çalışma bilgileri-Detaylar  b)Firmalar- Çalışma dönemi ekle 

 c)Firmalar- Detaylar –Çalışma bilgileri     d)Detaylar –Çalışma bilgiler 

 

40-) LOGO’ da Stok birimleri nereden tanımlanır? 

 a)Çalışma bilgileri- Stok bilgileri     b)Diğer işlemler-Birim setleri 

 c)Alım/Satım tanımları-Birim setleri            d)Stok-Birim setleri-Birimler 

 

41-) LOGO’ da bir firma hangi bölümden kurulmaya başlanır? 

 a)GOSYS- Yönetim-Firmalar                                             b)GO-Terminal Tanımları 

 c)GOSYS- Firma tanımları           d)GO-Yönetim- Firma tanımları 

 



 

42-)LOGO’nun bölümleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 a)GOSYS-Yönetim-Servis   b)İşletim sistemi-Bakım 

 c)GO-GOSYS   d)GO-Yönetim  

 
43-) LOGO Programında SHİFT + DELETE tuşu hangi işlem için kullanılır? 

 a) Programdan çıkmak için  

 b) Kısa yol silme tuşudur 

 c) Bir önceki menüye dönmek için kullanılır 

 d) Satır silmek için kullanılır 

 

44-) ………………. bölümü işletmede bulunan malların bilgisayara tanıtımı, tanıtılan malların bilgisayara giriş çıkış 

fiyatları, yapılan işlemlerden sonra ürün listelerin alınması gibi işlemler yapılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

 a) Fatura                        b) Stok                                 c) Cari                            d) İrsaliye 

 

45-) Kaşe faturanın  üst kısma vurulmuş  ise ……………… fatura’dır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

 a) Peşin fatura  

 b) Alış iade faturası 

 c) Satış iade faturası 

 d) Vadeli fatura 

 

46-) Stok kartlarındaki kodlar ne amaçla kullanılır? 

 a) Kayıt edip yeni bir karta geçmek için kullanılır 

 b) Eski kartlara ulaşmak için kullanılır 

 c) Gruplandırma ve sınıflandırma için kullanılır 

 d) Hiçbiri 

 

47-) Portföy teriminin anlamı nedir? 

 a) İşletmenin elinde bulunan çekler ve senetler  

 b) Çekin veya senedin devredilmesi 

 c) Çekin veya senedin karşılıksız çıkması 

 d) Karşılıksız çıkan çekin iade edilmesi  

 

48-) LOGO Programında satıcıları ve alıcıları bilgisayara tanıttığımız program modülü hangisidir? 

 a) Stok                        b) Bordro                    c) Cari                      d) Fatura 

 

49-) Taksit planı oluşturma  aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? 

 a) Diğer işlemler/ Birim Setleri 

 b) Diğer işlemler/ Çalışma Bilgileri 

 c) Satınalma Satış Tanımları / Ödeme Tahsilat Planları 

 d) Diğer işlemler/ / Ödeme Tahsilat Planları 

 

50-) LOGO Programında kapalı fatura nereden düzenlenir? 

 a) Fatura- Alım faturası 

 b) Fatura- Satış faturası 

 c) Kasa- İşlemler- Fatura 

 d) Kasa- Nakit İşlemler 

 


