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51. Maddi duran varlığın kalıntı değeri 

değişmediği sürece, amortisman giderinin 

varlığın yararlı ömrü boyunca sabit kaldığı 

amortisman hesaplama yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Doğrusal amortisman yöntemi  

B) Azalan bakiyeler yöntemi  

C) Üretim miktarı yöntemi  

D) Yeniden değerleme yöntemi  

E) Kalıntı değer yöntemi  

 
52. “TMS 2 Stoklar” Standardına göre işin 

normal akışı içinde, tahmini satış 

fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti 

ve satışı gerçekleştirmek için gerekli 

tahmini satış giderleri toplamının 

düşürülmesiyle elde edilen tutar 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Gerçeğe uygun değer  

B) Dönüştürme değeri  

C) Net gerçekleşebilir değer  

D) Gerçek değer  

E) Emsal değer  

 
53. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

Standardının “temel ilkesi” aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?  
A) Bir özellikli varlığın defter değeri veya 

beklenen nihai maliyeti, geri kazanılabilir 

tutarını veya net gerçekleşebilir değerini aşarsa 

borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin 

bir parçasını oluşturur. Diğer borçlanma 

maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilir.  

B) Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası 

veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin 

bir parçasını oluşturur. Diğer borçlanma 

maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilir.  

C) Borçlanma maliyetleri, bir varlığın, 

amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına 

uzun süreli ara verildiği bir dönemde 

oluşabilir. Bu tür maliyetler kısmen 

tamamlanmış varlıkların elde tutulmasından 

kaynaklanan maliyetler olup, aktifleştirilmeleri 

gerekir.  

D) Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya 

satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm 

işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, 

borçlanma maliyetleri aktifleştirilir.  

E) Bir özellikli varlığa ilişkin harcamalar 

sadece; nakit ödeme, diğer varlıkların transferi 

veya faiz içeren yükümlülüklerin 

üstlenilmesini kapsar. Söz konusu varlıkla 

ilgili olarak tahsil edilen hakedişler ve devlet 

teşvikleri, özellikli varlığa ilişkin harcamalara 

eklenir. 

 
54. İşlemlerin sonuçlarının, diğer olayların 

ve koşulların kavramsal çerçevede belirtilen 

varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve 

muhasebeleştirme kriterlerine sadık 

kalınarak sunulması aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder?  

A) İhtiyaca uygun sunuş 

B) Karşılaştırılabilir sunuş 

C) Anlaşılabilir sunuş 

D) Gerçeğe uygun sunuş 

E) Tarafsız sunuş 

 
55. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve 

işletmenin tam anlamıyla kontrolünde 

bulunmayan, bir veya daha fazla kesin 

mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip 

gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit 

edilecek olan varlıklar aşağıdakilerden 

hangisi ile ifade edilir?  

A) Varlık 

B) Hukuki yükümlülük 

C) Koşullu varlık 

D) Sorumluluk doğuran varlık 

E) Koşullu yükümlülük 
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51. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan risk ve yararların tamamının 

devredilmediği kiralamalar aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Faaliyet kiralaması 

B) Finansal kiralama  

C) Koşullu kira 

D) Net kiralama yatırımı 

E) Brüt kiralama yatırımı 

 

52. Vergi otoriteleri tarafından konulan 

kurallara göre bir hesap dönemi için tespit 

edilen ve üzerinden vergi ödenen kâra ne ad 

verilir?  

A) Faaliyet kârı 

B) Olağan kâr 

C) Dönem net kârı 

D) Vergiye tabi kâr 

E) Ticari kâr 

 

53. Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı 

aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Amortismana tabi tutarı 

B) Geri kazanılabilir tutarı 

C) Defter değerini 

D) Gerçeğe uygun değeri 

E) Yeniden değerlenmiş değerini 

 

54. TMS 18 Hasılat standardında “ 

Ortakların sermayeye katkıları dışında, öz 

kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin 

dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde 

edilen brüt ekonomik fayda tutarı” 

aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Gelir  

B) Kazanç 

C) Kâr  

D) Hasılat 

E) Varlık  

 

55. Kur değişim etkileri standardına göre, 

kapanış kuru aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşlem tarihindeki kur 

B) Vade sonundaki kur  

C) Enflasyonist kur  

D) Efektif kur  

E) Raporlama tarihindeki geçerli kur 

 

09.03.2013 
 

51. Devlet teşvikleri standardına göre, 

varlıklara ilişkin teşvikler dışında kalan 

devlet teşvikleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Katkılar 

B) Gelire ilişkin teşvikler 

C) Sermayeye ilişkin yardımlar 

D) Kaynaklara ilişkin teşvikler 

E) Varlıklara ilişkin teşvikler 
 

52. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 

standardına göre aşağıdakilerden hangisi 

tam bir finansal tablo seti içinde yer almaz? 

A) Döneme ait nakit bütçesi 

B) Dönem sonu finansal durum tablosu 

(bilanço) 

C) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu 

D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 

E) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen 

dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar 
 

53. Maddi duran varlıklar standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi geri 

kazanılabilir tutarı ifade etmektedir? 

A) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım 

değerinden küçük olanı 

B) Bir varlığın net satış fiyatı ve alış 

değerinden büyük olanı 

C) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım 

değerinden büyük olanı 

D) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım 

değerinden büyük olanı 

E) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım 

değerinden küçük olanı 
 

54. Bir varlığın maliyetinden veya maliyet 

yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı 

değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad 

verilir? 

A) Defter değeri  

B) İşletmeye özgü değer 

C) Amortismana tabi tutar 

D) Gerçeğe uygun değer 

E) Geri kazanılabilir tutar 
 

55. TMS 7- Nakit akış tabloları standardına 

göre, bir işletmenin yatırım ve finansman 

faaliyeti dışındaki ana gelir getirici diğer 

faaliyetine ne ad verilir? 

A) Yatırım faaliyetleri 

B) İşletme faaliyetleri 

C) Finansman faaliyetleri 

D) Mali faaliyetler 

E) Yönetim faaliyetleri 
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71. Bir varlık tahmin edilen yararlı 

ömrünün sonundaki durum ve yaşına 

ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde 

edilmesi beklenen tutardan, elden 

çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek 

ulaşılan tahmini tutar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Maliyet 

B) Yararlı ömür 

C) Defter değeri 

D) Kalıntı değer 

E) Alış maliyeti 
 

72. Kiralama işlemleri standardına göre; 

kiralama suresi ne zaman başlar? 

A) Kiracının kiralamış olduğu varlığı kullanma 

hakkını kazandığı tarihte 

B) Sözleşmenin imzalandığı tarihte 

C) Kiralamaya konu varlığın kiracıya ulaştığı 

tarihte 

D) Kiralamaya konu varlığın üretildiği tarihte 

E) Kiralayanın varlığı naklettiği tarihte 
 

73. Çalışanlara sağlanan faydalar 

standardına göre; bir işletmenin ayrı bir 

işletmeye sabit bir katkı payı ödediği ve söz 

konusu fonun, cari ve önceki dönemlerde, 

çalışanların sunmuş oldukları hizmet ile 

ilgili olarak çalışanlara sağlanan faydaların 

tamamını ödemeye yeterli varlığının 

bulunmaması durumunda, işletmenin ek 

katkı payı ödemek konusunda herhangi bir 

yasal veya zımni kabulden doğan bir 

yükümlülüğünün olmayacağı, hizmet 

donemi sonrasına ilişkin fayda planları 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teşvikler 

B) Ücretler 

C) Primler 

D) Tanımlanmamış katkı planları 

E) Tanımlanmış katkı planları 
 

74. Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede 

satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 

arsalar aşağıdaki standartlardan hangisinin 

kapsamındadır? 

A) TMS 17 Kiralama İşlemleri 

B) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

C) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

D) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

E) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

75. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe 

standartlarına göre finansal tabloların 

niteliksel özelliklerinden biri değildir? 

A) Güvenirlilik 

B) Önemlilik 

C) Anlaşılabilirdik 

D) İhtiyaca uygunluk 

E) Karşılaştırılabilirlik 

 

 

30.06.2012 

 
71. Finansal tabloların hazırlanmasında ve 

sunulmasında işletmeler tarafından 

kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, 

kurallar ve uygulamalara ne ad verilir? 

A) Muhasebe tahminleri 

B) Muhasebe standartları 

C) Muhasebe denetimi 

D) Muhasebe politikaları 

E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeler 

 

 

 

72. Maddi duran varlıklar standardına 

göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi geri 

kazanılabilir tutarı ifade etmektedir? 

A) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım 

değerinden büyük olanıdır. 

B) Bir varlığın satış maliyetleri düşürülmüş 

gerçeğe uygun değeri ve alış değerinden büyük 

olanıdır. 

C) Bir varlığın satış maliyetleri düşürülmüş 

gerçeğe uygun değeri ve kullanım değerinden 

büyük olanıdır. 

D) Bir varlığın satış maliyetleri düşürülmüş 

gerçeğe uygun değeri ve kullanım değerinden 

küçük olanıdır. 

E) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım 

değerinden küçük olanıdır. 

 

 

 

73. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan her türlü risk ve yararların 

devredildiği kiralama sözleşmesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İptal edilebilen kiralama 

B) Finansal kiralama 

C) İptal edilemeyen kiralama 

D) Faaliyet kiralaması 

E) Asgari kiralama 
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74. TMS 18 Hasılat Standardına göre aynı 

işlem veya olayla ilgili hasılat ve giderler 

hangi kapsamda eş zamanlı olarak 

muhasebeleştirilir? 

A) Hasılat ve giderlerin eşleştirilmesi 

B) Varlık ve borçların eşleştirilmesi 

C) Dönemsellik ilkesi 

D) Tahakkuk esası 

E) Süreklilik esası 
 

 

75. Eğer bir bilginin verilmemesi ya da 

yanlış verilmesi finansal tabloları 

kullanarak ekonomik kararlarını verecek 

olan kullanıcıları etkileyebilecekse, o bilgi 

aşağıdakilerden hangisine sahip bir bilgi 

olarak kabul edilir? 

A) Karşılaştırılabilir 

B) Güvenilir 

C) İhtiyaca uygun 

D) Geçerli 

E) Önemli 

 

10.03.2012 

 
71. TMS 7 Nakit akış tabloları standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi finansman 

faaliyetleri ile ilgili nakit çıkışları arasında 

raporlanır? 

A) Finansal kurumların dışındaki kişi veya 

kurumlara verilen nakit avansları ve borçlara 

ilişkin nakit çıkışları 

B) Çalışanlara veya çalışanlar yararına yapılan 

ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları 

C) Alınan borçların geri ödemelerine ilişkin 

nakit çıkışları 

D) Alım-satım veya ticari amaçla elde 

bulundurulan anlaşmalarla ilgili nakit çıkışları 

E) Mal ve hizmetler için satıcılara yapılan 

ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları 
 

 

72. Bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve 

fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım 

açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da 

birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası 

için özel olarak yapılmış sözleşmelere ne ad 

verilir? 

A) Değişken fiyatlı sözleşme 

B) Üretim sözleşmesi 

C) Sabit fiyatlı sözleşme 

D) Hizmet sözleşmesi 

E) İnşaat sözleşmesi 

73. Aşağıdakilerden hangisi vergi gideri ön 

dönem kârını (zararını) ifade etmektedir? 

A) Faaliyet kârı (zararı) 

B) Brüt satış kârı (zararı) 

C) Dönem net kârı (zararı) 

D) Muhasebe kârı (zararı) 

E) Olağan kâr (zarar) 

 

 

 

 

74. Uluslararası Muhasebe ve Finansal 

Raporlama standartlarının 

hazırlanmasında esas alınan yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fayda temelli yaklaşım 

B) İlke temelli yaklaşım 

C) Geleneksel olmayan yaklaşım 

D) Maliyet temelli yaklaşım 

E) Kural temelli yaklaşım 

 

 

 

 

75. TMS 2 Stoklar Standardına göre işin 

normal akışı içinde, tahmini satış 

fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti 

ve satışı gerçekleştirmek için gerekli 

tahmini satış giderleri toplamının 

düşürülmesiyle elde edilen tutara ne ad 

verilir? 

A) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanı 

B) Dönüştürme maliyetleri 

C) Perakende değeri 

D) Net gerçekleşebilir değer 

E) Gerçeğe uygun değer 
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71. Elde tutulan para ile sabit veya 

belirlenebilir bir tutarda para olarak 

alınacak veya ödenecek varlık ve borçlar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parasal olmayan kalemler 

B) Parasal olmayan varlıklar 

C) Parasal kalemler 

D) Parasal varlıklar 

E) Parasal yükümlülükler 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

hasadı yapılmış canlı varlıkları olan 

tarımsal ürünlerine sadece hasat sırasında 

uygulanır? 

A) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

B) TMS 2 Stoklar 

C) TMS 18 Hasılat 

D) TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 

E) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin, 

raporlama döneminden (bilanço tarihinden) 

sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle 

finansal tablolarında hangi durumlarda 

düzeltme gerekeceğini ve finansal tabloların 

yayımı için onayın verildiği tarih hakkında 

ve raporlama döneminden (bilanço 

tarihinden) sonraki olaylarla ilgili finansal 

tablolarda açıklanması gereken bilgileri 

belirlerken başvurulacak olan standarttır? 

A) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve 

Koşullu Varlıklar 

B) TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

C) TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço 

Tarihinden) Sonraki Olaylar 

D) TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu 

Standardı 

E) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

 

74. Kur değişim etkileri standardına göre, 

bir para birimindeki belirli bir tutarın diğer 

bir para birimine farklı kurlardan 

çevrilmesinden kaynaklanan farka ne ad 

verilir? 

A) Bilanço tarihindeki kur 

B) Kur farkı 

C) Kur 

D) Kapanış kuru 

E) Geçerli kur 

75. İşletme bir aktifini belgelere göre başka 

bir işletmeye satmış ve yasal sahipliğini 

devretmiştir. Ancak bu aktifin ekonomik 

getirilerinden faydalanmaya devam etmek 

için de diğer tarafla anlaşmış olması 

durumunda, bu işlemin satış olarak 

raporlanması aşağıdaki ilkelerden hangisi 

ile doğrudan çelişir? 

A) Anlaşılabilirlik 

B) Önemlilik 

C) Özün önceliği 

D) İhtiyaca uygunluk 

E) Karşılaştırılabilirlik 

  

 

02.07.2011 

 
71. İşletmenin genel amaçlı finansal 

tablolarının önceki dönemin finansal 

tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal 

tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak 

verecek biçimde sunulması için gerekli olan 

temel unsurları açıklamak üzere hazırlanan 

standart aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 

B)     Kavramsal Çerçeve 

C)    TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

D)    TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal 

Tablolar 

E)    TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarının İlk Uygulaması  

 

72. Aşağıdakilerden hangisi TMS 27 

Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 

standardına göre "bir grubun finansal 

tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu 

finansal tabloları" ifade etmektedir? 

A)    Bireysel finansal tablolar 

B)    Ek finansal tablolar 

C)    Grup finansal tabloları 

D)    Konsolide finansal tablolar 

E)    Genel amaçlı finansal tablolar 

 

73. Çalışanlar tarafından sunulan hizmetler 

karşılığında işletme tarafından sağlanan her 

türlü bedel aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    Prim 

B)    İzin 

C)    Çalışanlara sağlanan faydalar 

D)    Ücret 

E)    İkramiye 
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74. Bilgi önemli hatalar içermiyorsa, 

önyargılı değilse ve belli bir konuyu makul 

bir şekilde açıklamış olduğu kabul edildiği 

ya da açıklamış olduğu beklendiği için 

kullanıcılar tarafından bu bilgiye 

dayanılacaksa, bilginin aşağıdaki 

özelliklerden hangisine sahip olduğu kabul 

edilir? 

A)    Karşılaştırılabilirlik 

B)    Önemlilik 

C)    İhtiyaca uygunluk 

D)    Anlaşılabilirlik 

E)    Güvenilirlik 

 

75. İşlemlerin ve diğer olayların etkisinin 

nakit veya nakit benzerleri alındığında veya 

ödendiğinde değil, bu işlem ve olayların 

olduğu zaman tahakkuk ettirilmesi ve ilgili 

oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına 

kaydedilerek o dönemin finansal 

tablolarında raporlanması aşağıdaki 

muhasebe varsayımlarından hangisinin 

sonucudur? 

A)    Tam açıklama 

B)    Tahakkuk esası 

C)    Önemlilik 

D)    Özün önceliği 

E)    Nakit esası  

 

 

 

 

 

05.03.2011 

 
71. İşletme tarıma elverişli bir arazi satın 

almış ve bu arazinin uzun vadede değer 

kazanacağını ve kazançlı bir şekilde 

satacağını düşünmektedir. Ayrıca bu arada 

duruma göre bu araziyi tarımla uğraşan 

işletmelere kiraya verme olasılığı da söz 

konusudur. Bu durumda bu arazi aşağıdaki 

standartlardan hangisinin kapsamına 

girmektedir? 

A) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

B) TMS 2 Stoklar 

C) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

D) TMS 17 Kiralama İşlemleri 

E) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

 

72. TMS 2 Stoklar standardında yer alan 

"işin normal akışı içinde, tahmini satış 

fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti 

ve satışı gerçekleştirmek için gerekli 

tahmini satış giderleri toplamının 

düşürülmesiyle elde edilen tutar"a ne ad 

verilir? 

A) Net gerçekleşebilir değer 

B) Gerçeğe uygun değer 

C) Maliyet değeri 

D) Makul değer 

E) Piyasa değeri 

 

73. Hasılat standardına göre, ortakların 

sermayeye katkıları dışında, özkaynakta 

artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem 

içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen 

brüt ekonomik fayda tutarına ne ad verilir? 

A) Varlık 

B) Faaliyet dışı gelirler 

C) Maddi duran varlık 

D) Ekonomik değer 

E) Hasılat 

 

74. Devlet teşvikleri standardına göre, 

varlıklara ilişkin teşvikler dışında kalan 

devlet teşvikleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Katkılar 

B) Sermayeye ilişkin yardımlar 

C) Gelire ilişkin teşvikler 

D) Kaynaklara ilişkin teşvikler 

E) Varlıklara ilişkin teşvikler 

 

75. Kur değişim etkileri standardına göre, 

iki para biriminin değişim oranı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çevrim 

B) Alış kuru 

C) Satış kuru 

D) Döviz kuru 

E) Geçerli kur 
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71. Donanımın ayrılmaz bir parçasını temsil 

etmeyen ve belirlenebilirlik, kontrol ve 

gelecekteki ekonomik faydalar kriterlerini 

sağlayan yazılımlar aşağıdaki 

standartlardan hangisinin kapsamında 

muhasebeleştirilir? 

A) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

B) TMS 18 Hasılat Maddi olmayan kalem 

kapsamında dönem gideri olarak 

muhasebeleştirilir. 

C) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

E) TMS 2 Stoklar 
 

72. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan 

unsurlar hasattan sonra işlenen urun olarak 

kabul edilir ve bu ürünlerin işlenmesi TMS 

41 Tarımsal Faaliyetler Standardına göre 

düzenlenmez? 

A) Pamuk-iplik            B) Koyun-yün 

C) Orman-kütük           D) Mandıra hayvanı-süt 

E) Asma-üzüm 
 

73. Çalışanlara sağlanan faydalar 

standardına göre; normal emeklilik 

tarihinden önce işverenin kararı ile 

çalışanın işine son verilmesi ve çalışanın 

gönüllü olarak, söz konusu faydalar 

karşılığında işten ayrılmaya karar vermesi 

sonucunda ödenebilir duruma gelen 

faydalar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Primler 

B) Tanımlanmış fayda planları 

C) Tanımlanmış katkı planları 

D) Fayda planları 

E) İşten çıkarma tazminatları 
 

74. Kur değişim etkileri standardına göre, 

kapanış kuru nedir? 

A) Efektif kur 

B) Vade sonundaki kur 

C) Enflasyonist kur 

D) Bilanço tarihinde geçerli kur 

E) İşlem tarihindeki kur 
 

75. Bir işletmenin finansal durumu 

aşağıdakilerin hangisinden doğrudan 

etkilenmez? 

A) Rakip işletmelerin finansal yapısından 

B) Kontrol ettiği ekonomik kaynaklardan 

C) Finansal yapısından 

D) Likit varlıklardan 

E) Finansal durumunun güçlülüğünden 

26.06.2010 

 
71. İşletme hakkında açılan bir tazminat davası 

18 Ocak 2010 tarihinde kesinleşmiş ve işletme 

10.500 TL tazminat ödemekle 

cezalandırılmıştır, işletme, 31.12.2009 

tarihinde henüz sonuçlanmamış olan bu dava 

için 2009 döneminde 12.000 TL şarta bağlı 

zarar tahakkuk ettirerek kayda almıştır. 18 

Ocak 2010 tarihinde işletmenin finansal 

tabloları henüz yayınlanmak üzere 

onaylanmamıştır. Bu durumda işletmenin 18 

Ocak 2010 tarihinde gerçekleşen zarar tutarı 

tahmin edilenden fazla olduğu için daha önce 

kayda alınan zararın 10.500 TL ye indirilmesi 

gerekir. 

Bu  durum  aşağıdaki  standartlardan  

hangisi kapsamında yapılacaktır? 
A)    TMS   37:   Karşılıklar,   Koşullu   

Borçlar   ve Koşullu Varlıklar 

B)    TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki 

Olaylar 

C)    TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 

D)    TMS    1:    Finansal    Tabloların    

Sunuluşu Standardı 

E)    TMS  8:   Muhasebe   Politikaları,   

Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 

Hatalar 

 

72. İşletme sahip olduğu bir arsasını kısa 

vadede satmak amacıyla değil de uzun vadeli 

sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde 

tutmaktadır. 

Bu durumda, bu arsa aşağıdaki 

standartlardan hangisi kapsamına 

girmektedir?  

A)    TMS 2: Stoklar 

B)    TMS 11: inşaat Sözleşmeleri 

C)    TMS 17: Kiralama işlemleri 

D)    TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 

E) TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi "Kavramsal 

Çerçeve"de belirlenmiş olan ve sunulan 

bilginin daha faydalı olması için tanımlanan 

niteliksel özellikler arasında yer almaz? 
A)    Açıklık 

B)    Anlaşılabilirlik 

C)    İlgililik 

D)    Güvenilirlik 

E)    Karşılaştırılabilirlik 
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74. İşin normal akışı içinde (olağan işletme 

faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde 

tutulan; satılmak üzere üretilmekte olan ya 

da üretim sürecinde ya da hizmet 

sunumunda kullanılacak ilk madde ve 

malzemeler şeklinde bulunan varlıklara ne 

ad verilir? 
A)    Stoklar 

B)    Maddi duran varlıklar 

C)    Maddi olmayan duran varlıklar 

D)    Satılabilir menkul kıymetler 

E)    Binalar  

 

75. Türkiye muhasebe standartlarına göre; 

karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el 

değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutar 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Net gerçekleştirilebilir değer  

B) Alış değeri  

C) Defter değeri  

D) Gerçeğe uygun değer  

E) Maliyet değeri 

 

 

 

 

 

06.03.2010 

 
71. Geçmiş dönem hatalarının düzeltilerek, 

düzeltilmiş tutarların finansal tablolarda 

hiç hata olmamış gibi yer alması, ölçülmesi 

ve açıklanması aşağıdakilerden hangisini 

ifade etmektedir? 

A) Geriye dönük yeniden düzenlemeyi 

B) İleriye dönük düzeltmeyi 

C) Geriye dönük uygulamayı 

D) Muhasebe politikasındaki değişikliği 

E) Muhasebe tahminindeki değişikliği 

 

72. Vergi otoriteleri tarafından konulan 

kurallara göre bir hesap dönemi için tespit 

edilen ve üzerinden vergi ödenen kâra ne ad 

verilir? 

A) Olağan kâr   

B) Ticari kâr 

C) Vergiye tabi kâr  

D) Faaliyet kârı 

E) Dönem kârı 

73. Bölümlere göre raporlama standardına 

göre, işletmenin tek bir ürün veya hizmet ya 

da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet 

grubu sunumu faaliyetinde bulunan ve risk 

ve getiri açısından diğer faaliyet 

alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt 

edilebilir bölümüne ne ad verilir? 

A) Pazarlama bölümü 

B) Coğrafi bölüm 

C) Satış bölümü 

D) Raporlanabilir bölüm 

E) Faaliyet alanı 

 

74. IASB tarafından Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının oluşturulmasında 

geleneksel uygulama kurallarının bir araya 

getirilmesi şeklinde değil de temel kavramlara 

dayalı bir yol izlenmektedir. 

Bu bilgilere göre UFRS hazırlanmasında 

aşağıdaki temel yaklaşımlardan hangisi esas 

alınmaktadır? 

A) Bütünleşik temelli yaklaşım 

B) İşlem temelli yaklaşım 

C) Bilgi temelli yaklaşım 

D) İlke temelli yaklaşım 

E) Kural temelli yaklaşım 

 

75. Türkiye'de ulusal muhasebe ve finansal 

raporlama standartlarını oluşturmak ve 

yayımlamak üzere idari ve mali özerkliğe 

sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TÜRMOB 

B) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

C) Maliye Bakanlığı 

D) Sermaye Piyasası Kurulu 

E) BDDK 
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71. Kavramsal Çerçeveye göre işlemlerin ve 

diğer olayların etkisinin nakit veya nakit 

benzerleri alındığında veya ödendiğinde 

değil, bu işlem ve olaylar olduğu zaman 

tahakkuk ettirilmesi ve ilgili oldukları 

dönemin muhasebe kayıtlarına 

kaydedilerek o dönemin finansal 

tablolarında raporlanması aşağıdakilerden 

hangisi ile ifade edilir? 

A) Anlaşılabilirlik esası 

B) Süreklilik esası 

C) Tahakkuk esası 

D) Nakit esası 

E) Eşleştirme esası 
 

72. TMS 2 Stoklar standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi stokların maliyetine 

alınmayan ve oluştukları dönemin gideri 

olarak kabul edilen giderler olarak 

raporlanır? 

A) Mamul, malzeme ve hizmetlerin elde 

edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen 

diğer maliyetler 

B) Satın alma fiyatı 

C) Nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri 

D) Satış giderleri 

E) Firma tarafından vergi idaresinden iade 

alınabilecekler hariç olmak üzere ithalat 

vergileri ve diğer vergiler 
 

73. Nakit akış tabloları standardına göre, öz 

kaynaklar ile yabancı kaynakların 

(borçlanmaların) yapısında ve tutarında 

değişiklik meydana getiren faaliyetler 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yönetim faaliyetleri 

B) Finansman faaliyetleri 

C) Maliyet faaliyetleri 

D) Yatırım faaliyetleri 

E) İşletme faaliyetleri 
 

74. Muhasebe politikaları, muhasebe 

tahminlerinde değişiklikler ve hatalar 

standardına göre; yeni bir muhasebe 

politikasının işlemlere, olaylara ve 

koşullara, söz konusu politika hep 

kullanımdaymış gibi uygulanmasına ne ad 

verilir? 

A) Muhasebe varsayımı 

B) Geriye dönük yeniden düzenleme 

C) Geriye dönük uygulama 

D) Muhasebe tahminindeki değişiklik 

E) Muhasebe politikasındaki değişiklik 

75. Vergi otoriteleri tarafından konulan 

kurallara göre bir hesap dönemi için tespit 

edilen ve üzerinden vergi ödenen kara ne ad 

verilir? 

A) Vergiye tabi kâr  

B) Ticari kâr 

C) Dönem kârı   

D) Faaliyet kârı 

E) Olağan kâr 

 

20.06.2009 

 
71.TMS 18 Hasılat standardına göre, vadeli 

satışlarda ortaya çıkan vade farkı için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Vade farkından dolayı ortaya çıkan faiz 

geliri, satış hasılatının bir parçasıdır. 

B) Satış bedeline eklenen vade farkı satış geliri 

değil, faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. 

C) Vadeli bir satış işleminde gerçeğe uygun 

değer, vade farkı eklendikten sonra ortaya 

çıkan değerdir. 

D) Vadeli satışlarda anlaşmaya varılarak satış 

bedeline eklenen veya eklendiği varsayılan 

vade farkı, satış geliridir. 

E) Satış bedeli içinde yer alan vade farkı satış 

hasılatı olarak muhasebeleştirilir. 

 

72.TMS 7 Nakit akış tabloları standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi finansman 

faaliyetleri ile ilgili nakit çıkışları arasında 

raporlanır? 

A) Alınan borçların geri ödemelerine ilişkin 

nakit çıkışları 

B) Finansal kurumların dışındaki kişi veya 

kurumlara verilen nakit avansları ve borçlara 

ilişkin nakit çıkışları 

C) Mal ve hizmetler için satıcılara yapılan 

ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları 

D) Çalışanlara veya çalışanlar yararına yapılan 

ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları 

E) Alım-satım veya ticari amaçla elde 

bulundurulan anlaşmalarla ilgili nakit çıkışları 

 

73.İşletme birleşmeleri standardına göre, 

edinen işletmenin, edinilen işletme üzerinde 

kontrolü ele geçirdiği tarihe ne ad verilir? 

A) Raporlama tarihi  

B) Birleşme tarihi 

C) Başlama tarihi  

D) Tamamlanma tarihi 

E) Kamuya açıklama tarihi 
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74. İnşaat sözleşmeleri standardına göre, 

yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir 

şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine, bu 

maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar 

eklenerek ödeme yapılan inşaat 

sözleşmesine ne ad verilir? 

A) İnşaat sözleşmesi 

B) Değişken fiyatlı sözleşme 

C) Üretim sözleşmesi 

D) Sabit fiyatlı sözleşme 

E) Maliyet artı kâr sözleşmesi 

 

75.Bölümlere göre raporlama standardına 

göre, faaliyet sonucu nasıl tanımlanır? 

A) İşletme gelirleri ile giderleri arasındaki fark 

B) Bölüm hasılatı ile bölüm giderleri 

arasındaki fark 

C) Olağan kâr (zarar) 

D) Net satışlar ile satışların maliyeti arasındaki 

fark 

E) Dönemnet kârı (zararı) 

 

 

07.03.2009 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi kavramsal 

çerçevede tanımlanan finansal tabloların 

niteliksel özellikleri arasında yer almaz? 

A) Anlaşılabilirlik    

B) İhtiyaca uygunluk 

C) Karşılaştırılabilirlik     

D) Süreklilik 

E) Güvenirlilik 

 

72. TMS 2 Stoklar standardına göre, stoklar 

aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir? 

A) Bugünkü değerle 

B) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanı ile 

C) Cari maliyetle 

D) İtibari değerle 

E) Tarihi maliyetle 

 

73. Bir varlığın maliyetinden veya maliyet 

yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı 

değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad 

verilir? 

A) Alış maliyeti 

B) Kayıtlı değer 

C) Defter değeri 

D) Amortismana tabi tutar 

E) Amortisman gideri 

 

74. Türkiye muhasebe standartlarına göre; 

karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el 

değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutar 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Maliyet değeri             

B) Alış değeri 

C) Gerçeğe uygun değer           

D) Defter değeri 

E) Net gerçekleştirilebilir değer 

 

75. TMS 38 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar Standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan 

duran varlık olarak raporlanabilir? 

A) İşletme içi yaratılan ticari başlıklar 

B) İşletme içinde yaratılan şerefiye 

C) İşletmenin müşteri listeleri 

D) Sözleşmede yer alan haklardan ya da diğer 

yasal haklardan kaynaklanan haklar 

E) İşletmede yaratılan markalar 

 

08.11.2008 

 
71. Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik 

kararlarının geçmişteki, bugünkü ve 

gelecekteki olayları değerlendirmelerine 

yardımcı olmak ya da geçmişteki olayları 

algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek 

suretiyle etkilemesi aşağıdakilerden hangisi 

ile doğrudan ilişkilidir? 

A) İhtiyaca uygunluk 

B) Anlaşılabilirlik 

C) Özün önceliği 

D) Güvenilirlik 

E) Karşılaştırılabilirlik 

 

72. Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el 

değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutara 

ne ad verilir? 

A) Alış değeri 

B) İşletmeye özgü değer 

C) Defter değeri 

D) Gerçeğe uygun değer 

E) Kayıtlı değer 
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73. İşletme, geliştirme faaliyetlerinin 

sonucunda oluşturulan teknik bilgiyi (know 

how) bir sır olarak tutmakta ve bundan 

oluşacak yararları kontrol edebilmektedir. 

Bu bilgilere göre, bu teknik bilgi (know-

how) aşağıdakilerden hangisinin 

kapsamında yer almaktadır? 

A) Gider   

B) Dönem Gideri 

C) Öz kaynak   

D) Sermaye 

E) Varlık 

 

74. TMS 2 Stoklar standardına göre, normal 

şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen stok 

kalemleri ile özel projeler için üretilen veya 

satın alınan mal veya hizmetin maliyeti 

aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? 

A) Maliyet veya net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanıyla 

B) Gerçek parti maliyet yöntemiyle 

C) Defter değeriyle 

D) Net gerçekleşebilir değerle 

E) Gerçeğe uygun değerle 

 

75. TMS 21 Kur değişiminin etkileri 

standardına göre, yabancı paralı parasal 

kalemlerin bilanço tarihindeki cevrim 

işlemlerinde, aşağıdaki kurlardan hangisi 

kullanılır? 

A) Tarihi kur   

B) Geçerli para birimi 

C) Kapanış kuru  

D) İşlem tarihindeki döviz kuru 

E) Gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki 

döviz kuru 

 

 

 

21.06.2008 

 
71. Türkiye muhasebe standartlarına göre; 

karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el 

değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutara 

ne ad verilir? 

A) Net gerçekleştirilebilir değer 

B) Maliyet değeri 

C) Defter değeri 

D) Gerçeğe uygun değer 

E) Alış değeri 

72. Nakit akış tabloları standardına göre; 

nakit benzeri varlıklar nedir? 

A) İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduat 

B) Tahviller 

C) Duran varlıklar 

D) Hisse senetleri 

E) Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen 

kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve 

değerindeki değişim riski önemsiz olan 

yatırımlar 

 

73. Sermayenin üretim gücünün korunması 

kavramı doğrultusunda kârın belirlenmesi 

için aşağıdaki maliyet esaslarından 

hangisinin dikkate alınması gerekir? 

A) Tarihi maliyet esasının 

B) Cari maliyet esasının 

C) Sermaye koruma düzeltmesinin 

D) Nominal değer esasının 

E) Belirli bir ölçüm esasının kullanılması 

gerekmez. 

 

74. Aşağıdakilerden hangisine (TMS 2) 

Stoklar Standardı uygulanır? 

A) Finansal araçlara 

B) Hasat zamanındaki tarımsal ürünlere 

C) Üretim sürecinde yada hizmet sunumunda 

kullanılacak ilk madde ve malzemelere 

D) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklara 

E) İnşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle 

doğrudan ilişkilendirilebilen hizmet 

sözleşmelerine 

 

75. Maddi Duran Varlıklar Standardına 

(TMS 16) göre bir varlığın maliyetinden 

veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan 

kalıntı değerin düşülmesi ile bulunan değere 

ne ad verilir? 

A) Amortismana tabi tutar 

B) Defter değeri 

C) İşletmeye özgü değer 

D) Gerçeğe uygun değer 

E) Net gerçekleşebilir değer 
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08.03.2008 
 

71. Stoklar standardına göre; işin normal 

akışı içinde, tahmini satış fiyatından, 

tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış 

giderleri toplamının çıkartılmasıyla elde 

edilen tutar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maliyet değeri 

B) Net gerçekleşebilir değer 

C) Alış değeri 

D) Kayıtlı değer 

E) Defter değeri 
 

72. Gelir vergileri standardına göre; bir 

varlığın veya borcun bilançodaki defter 

değeri ile 

bunların vergi açısından taşıdıkları değerler 

arasındaki farklara ne ad verilir? 

A) Geçici farklar 

B) Kesinleşmiş farklar 

C) Vergi tutarı 

D) Vergi alacağı 

E) Vergi borcu 
 

73. Aşağıdakilerden hangisi kiralama 

işlemleri standardına göre faaliyet 

kiralamasıdır? 

A) Her türlü risk ve yararın devredildiği 

kiralamalar 

B) Sadece riskin devredildiği kiralamalar 

C) Finansal kiralama dışındaki kiralamalar 

D) Sadece yararın devredildiği kiralamalar 

E) Yararın devredilmediği kiralamalar 
 

74. Aşağıdakilerden hangisi finansal 

tabloların niteliksel özelliklerinden biri 

değildir? 

A) İhtiyaca uygunluk 

B) Süreklilik 

C) Anlaşılabilirlik 

D) Güvenilirlik 

E) Karşılaştırılabilirlik 
 

75. Maden kaynaklarının araştırılması ve 

değerlemesi standardında, araştırma ve 

geliştirme varlıkları muhasebeleştirmede 

aşağıdaki değerleme ölçütlerinden 

hangisiyle 

değerlenir? 

A) Maliyet bedeliyle 

B) Piyasa değeriyle 

C) Emsal bedeliyle 

D) Pazar değeriyle 

E) Borsa rayiciyle 

10.11.2007 
 

71. Varlıklarda değer düşüklüğü 

standardına göre; aşağıdakilerden hangisi, 

aktif piyasanın oluşması için gereken 

koşullardan biri değildir? 

a. Piyasada ticareti yapılan malların homojen 

olması 

b. Fiyatların kamuoyu tarafından 

öğrenilebilmesi 

b. Malların her zaman için bir satıcısının 

olması 

c. Mallara uygulanan fiyat politikasının 

enflasyon ortamında değiştirilmesi 

e. Malların her zaman için bir alıcısının olması 

 

72. Nakit akış tabloları standardına göre; 

işletmenin uzun vadeli varlıklarının ve nakit 

benzerleri içerisinde yer almayan diğer 

yatırımlarının elde edilmesi ve elden 

çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yönetim faaliyetleri    b. İşletme faaliyetleri 

c. Yatırım faaliyetleri     d. Diğer faaliyetler 

e. Finansman faaliyetleri 

 

73. Gelir vergileri standardına göre; bir 

varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı 

değere ne ad verilir? 

a. Vergi alacağı  b. Vergiye esas değer 

c. Geçici farklar d. Vergi gideri 

e. Vergi tutan 

 

74. Aşağıdakilerden     hangisi hatalarından 

biri değildir? 

a. Muhasebe politikalarının uygulanmasındaki 

yanlışlıklar 

b. Muhasebe tahminleri 

c. Yolsuzluklar 

d. Bilgilerin   yanlış   yorumlanmasından veya 

yönetilmesinden kaynaklanan etkiler 

e. Matematiksel hatalar  

 

75. Çalışanlara sağlanan faydalar 

standardına göre; ilgili faydaların 

ödenmesine bir dönem yaklaşılması 

nedeniyle, tanımlanmış fayda 

yükümlülüğünün bugünkü değerinde bir 

dönem boyunca meydana gelen artışa ne ad 

verilir? 

a. Fayda  b. Cari maliyet 

d. Faiz maliyeti  d. Katkı maliyeti 

e. Fayda maliyeti 
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23.06.2007 

 
71. Kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi standardına göre, "net 

kiralama yatırımı" aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 

a. Brüt  kiralama  yatırımından  garanti   

edilmiş hurda değeri çıkarıldıktan sonra kalan 

tutarını 

b. Varlığın emsal bedelini 

c. Hurda değerin garanti edilmemiş kısmını 

d. Varlığın bugünkü değerini 

e. Hurda değerin ödenmesi garanti edilmiş 

kısmını 

 

72. Aşağıdakilerden  hangisi "yatırımların 

muhasebeleştirilmesi standardı" 

kapsamındadır? 

a. İştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar 

b. Emeklilik hakkı planlarının ve hayat sigorta 

şirketlerinin yatırımları 

c. Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar 

d. Şerefiye, patent, ticari marka ve benzeri 

varlıklar 

e. Sermaye piyasası araçları 

 

73. Türkiye muhasebe standartlarına göre; 

karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve 

istekli gruplar arasında bir varlığın el 

değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi 

durumunda ortaya çıkması gereken tutara 

ne ad verilir? 

a. Maliyet değeri 

b. Net gerçekleştirilebilir değer 

c. Alış değeri 

d. Defter değeri  

e. Gerçeğe uygun değer 

 

74. İnşaat sözleşmeleri standardına göre; 

yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını veya 

üretim birimi başına sabit bir hitan kabul 

ettiği ancak belli koşullarda maliyet 

güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan 

inşaat sözleşmesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Hizmet sözleşmesi 

b. Sabit fiyatlı sözleşme 

c. Üretim sözleşmesi 

d. Değişken fiyatlı sözleşme 

e. İnşaat sözleşmesi 

 

 

 

75. Bir varlığın maliyetinden veya maliyet 

yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı 

değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad 

verilir? 

a. Defter değeri 

b. Amortisman gideri 

c. Alış maliyeti 

d. Amortismana tabi tutar 

e. Kayıtlı değer 

 

03.03.2007 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi finansal 

tabloların düzenlenmesi ve sunulması için 

işletme tarafından kabul edilmiş ilkeler, 

esaslar, gelenekler, kurallar ile 

uygulamalardan oluşur? 

a. Muhasebe ilkeleri 

b. Muhasebe kavramları 

c. Muhasebe politikaları 

d. Vergi yasaları 

e. İç kontrol sistemi 

 

72. Satışların, gelirlerin, satışların 

maliyetinin, giderlerin kâr ve zararlara ait 

hesapların ve belli dönemlere ait işletme 

faaliyetleri sonuçlarının gerçeğe uygun 

olarak gösterilmesi aşağıdakilerden 

hangisinin amacıdır? 

a. Satışların maliyetinin 

b. Bilançonun 

c. Kâr dağıtım tablosunun 

d. Satılan mamul maliyetinin 

e. Gelir tablosu ilkelerinin 

 

73. Dönem net kârı veya zararı, temel 

hatalar ve muhasebe politikalarında 

değişiklik 

standardına göre durdurulan faaliyet için 

aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılmaz? 

a. Dönemsonu  bilançosu ve gelir tablosunu 

hazırlama 

b. Durdurulan faaliyetin niteliği 

c. Durdurma biçimi 

d. Muhasebe amaçlan bakımından 

durdurmanın başlangıç tarihi 

e. Durdurmadan elde edilen kâr veya zarar ile 

kâr ve zararı ölçmek için kullanılan muhasebe 
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74. Aşağıdaki şirketlerden hangisi "finansal 

bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

standardına" göre finansal bilgileri 

açıklamak zorunda değildir? 

a. Ekonomik açıdan önemli olan diğer 

işletmeler 

b. İşletme için önemli olduğu kabul edilen 

endüstri kollan 

c. Bağlı ortaklıklar 

d. Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler 

e. Halka açık şirketler 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi AR-GE 

faaliyetleri kapsamında yer almaz? 

a. Yeni teknoloji ile ilgili alet, edevat ve 

kalıpların tasarımının araştırılması 

b. Yeni bilgi edinme amacına yönelik 

faaliyetler 

c. Araştırma  bulgularının uygulanmasına 

yönelik faaliyetler 

d. Kalite kontrol maliyetleri 

e. Varolan ürün ve üretim yöntemlerini 

geliştirme faaliyetleri 

 

11.11.2006 

 
71. Topluluğa dahil bağlı ortakların dönem 

net kâr veya zararlarından topluluk dışı 

paylara isabet eden kısım hangi tabloda ve 

hangi hesap grubunda gösterilir? 

a. Net Konsolide Gelir Tablosunda, Azınlık 

Payları Kâr/ Zarar Hesabında 

b. Gelir Tablosunda, Azınlık Payları Kârları 

Hesabında 

c. Bilançoda, Öz Kaynaklar Grubunda 

d. Bilançoda,  Maddi   Olmayan  Duran 

Varlıklar Hesabında 

e. Kâr Dağıtım Tablosunda, Net Pozisyon 

Kârı/ Zararı Hesabında 

 

72. Amortisman muhasebesinde işletme 

tarafından varlıktan elde edilmesi beklenen 

üretim birimi veya benzeri birim sayısına ne 

ad verilir? 

a. Maliyet değeri 

b. Artık değer 

c. Tükeniş payı 

d. Hizmet süresi 

e. Amortisman 

 

 

73. Tarım ve orman ürünleri, canlı hayvan 

stoklan ve madenler gibi stoklar, üretimin 

belli evrelerinde aşağıdakilerden hangisine 

göre değerlenir? 

a. Cari değer esasına 

b. Tarihi maliyet esasına 

c. Net bugünkü değer esasına 

d. Tasarruf değeri esasına 

e. Net gerçekleşebilir değer esasına 
 

74. Kiracının kiraladığı bir varlığı kiralama 

sözleşmesinde hüküm olmak ve kiralama 

süresi içinde kalmak koşulu ile üçüncü bir 

kişiye kiralamasına ne ad verilir? 

a. Feshedilemez kiralama   

b. Kiralama süresi   

c. Faaliyet kiralaması   

d. Alt kiralama   

e. Finansal kiralama  
 

75. Sözleşme hükümleri, mevzuat ve diğer 

yasal işlemlerden kaynaklanan 

yükümlülüklere ne ad verilir? 

a. Yapısal yükümlülük 

b. Koşullu yükümlülük 

c. Yasal yükümlülük 

d. İşletme dışı yükümlülük 

e. Hukuk dışı yükümlülük 
 

24.06.2006 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi duran varlık 

grubunda yer almaz? 

a. Özel tükenmeye tabi varlıklar 

b. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 

c. Mali duran varlıklar 

d. Yılara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 

e. Maddi duran varlıklar 
 

72. Aşağıdakilerden hangisi sermaye 

yedekleri arasında ver almaz? 

a. Borsada oluşan değer artışı 

b. Hisse senedi iptal kârları 

c. Maliyet artıştan fonu 

d. Gayrimenkul satış kazançları 

e. İştiraklerden yeniden değerleme artışları 
 

73. Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye 

tabi varlıklardan değildir? 

a. Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar 

b. Özel maliyetler 

c. Hazırlık ve geliştirme giderleri 

d. Arama giderleri 

e. Verilen avanslar 
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74. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran 

varlıkların yeniden değerlemeye tabi 

tutulmaları halinde finansal tablo 

dipnotlarında açıklanmaz? 

a. Varlık alımı için verilen taahhütler 

b. Yeniden değerleme esasları 

c. Yeniden değerleme tarihi 

d. Ekspertiz    tarafından    değerleme    yapılıp 

yapılmadığı 

e. Yenileme maliyetlerini belirlemek için 

kullanılan göstergeler 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi amortismana 

tabi bir varlığın tahmini hizmet süresini 

hesaplamada göz önüne alınmaz? 

a. Teknolojik yıpranma 

b. Varlığın    kullanımındaki   yasal   ve   diğer 

sınırlamalar 

c. Beklenen fiziki aşınma ve yıpranma 

d. Beklenen   faydanın   tahmini   elde   edilme 

süresi 

e. Demode olma 

 

 

 

04.03.2006 

 
71. Garantiler dahil olmak üzere gerçeğe 

uygun değeri ile muhasebeleştirilemeyen 

finansal araçlara aşağıdaki standartlardan 

hangisi uygulanır? 

a. Stoklar standardı 

b. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu 

aktifler standardı 

c. Kiralama   işlemlerinin   

muhasebeleştirilmesi standardı 

d. Satışlar ve diğer olağan gelirler standardı 

e. Yıllara yaygın inşaat ve onarım sözleşmeleri 

standardı 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi belli bir 

sözleşmeyle doğrudan Miski tendir ilemeyen 

maliyetlerdendir? 

a. İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri 

b. Tesis, makine ve cihaz kiralama maliyetleri 

c. Sözleşmede geri ödeneceği belirtilmemiş 

olan genel yönetim maliyetleri 

d. Gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri 

e. Sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve 

teknik hizmet maliyetleri 

 

73. özellikle farklı endüstri kollarında ve 

farklı coğrafi bölgelerde faaliyette bulunan 

işletmelerin, finansal bilgilerinin bölümlere 

göre raporlanmasında kullanılan standart 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Stoklar standardı 

b. Finansal bilgilerin bölümlere göre 

raporlanması standardı 

c. Yatırımların muhasebeleştirilmesi standardı 

d. Finansal tabloların sunuluşu standardı 

e. Kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi 

standardı 

 

74. Satış anında artık değer de dahil olmak 

üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın 

sağladığı yararların toplamı hangi değerle 

ifade edilir? 

a. Geri kazanılabilir değer 

b. Net defter değeri 

c. Amortismana tabi değer 

d. Maliyet değeri 

e. Gerçeğe uygun değer 

 

75. Topluluğa dahil bağlı ortaklıkların 

dönem net kâr veya zararlarından topluluk 

dışı paylara isabet eden kısım hangi tabloda 

ve hangi hesap grubunda gösterilir? 

a. Bilançoda, Öz Kaynaklar Grubunda 

b. Kâr Dağıtım Tablosunda, Net Pozisyon 

Kârı/ Zararı Hesabında 

c. Gelir   Tablosunda,   Azınlık   Payları   

Kârları Hesabında 

d. Net   Konsolide   Gelir   Tablosunda,   

Azınlık Payları Kâr/Zarar Hesabında 

e. Bilançoda, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Hesabında 

 

12.11.2005 

 
71. Geçmişteki olaylardan kaynaklanan 

olası bir yükümlülük olması ve bu 

yükümlülüğün işletmenin tamamen 

kontrolü altında olmayan bir veya daha 

fazla gelecekteki olay veya olayların 

meydana gelmesi veya gelmemesi sonucu 

ortaya çıkan borç türüne ne ad verilir? 

a. Hukuki borç   

b. Yasal borç 

c. Karşılıklı borç  

d. Koşullu borç 

e. Yapısal borç 
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72. Yıllara yaygın inşaat ve onarım 

sözleşmeleri standardı, sözleşmeye ilişkin 

gelir ve maliyetlerin gelir tablosunda ne 

zaman gelir ve gider olarak gösterileceği 

konusunda hangi ölçütü kullanır ? 

a. Cari değer ölçütünü 

b. Tahakkuk ölçütünü 

c. Tahsilat ölçütünü 

d. Piyasa değeri ölçütünü 

e. Tahmini değer ölçütünü 

 

73. Aşağıdakiler den hangisi finansal varlık 

değildir? 

a. Diğer bir finansal varlığın teslim 

yükümlülüğünü içeren sözleşmeler 

b. Diğer işletmeyle yapılan finansal  varlıkların 

değiştirilmesine ilişkin finansal sözleşmeler 

c. Para 

d. Diğer işletmeye ortaklık hakkı sağlayan 

sözleşmeler 

e. Diğer  bir   işletmeden  para  veya  diğer  bir 

finansal varlık alma hakkı sağlayan finansal 

sözleşmeler 

 

74. Bir yatırımcının oy gücü yüzde kaçın 

altında ise ortaklık üzerinde önemli bir 

etkinliği olmadığı var sayılır ? 

a. %10'un   b. %20'nin 

c. %25'in   d. %30'un 

e. %50'nin 

 

75. Ana ortaklık tarafından hisselerin 

doğrudan ve dolaylı olarak %50"den 

fazlasına veya yönetim çoğunluğunu seçme 

hakkına sahip olunan şirketlere ne ad 

verilir? 

a. İştirakler   

b. Kooperatifler 

c. Bağlı menkul kıymetler 

d. Diğer ortaklıklar 

e. Bağlı ortaklık 

 

25.06.2005 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar 

değişim tablosunda ver almaz? 

a. Dönem kârı veya zararındaki değişiklikler 

b. Yasal yedekler kalemindeki değişiklikler 

c. Statü yedeklerindeki değişiklikler 

d. Hisse senedi ihraç primi kaleminde meydana 

gelen değişiklikler 

e. Özel fonlardaki değişiklikler 

72. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

güvenilirlik ilkesini sağlayacak bilgilerden 

biri değildir? 

a. İhtiyati ılık kavramına uygun olması 

b. Finansal   durumunu  ve  faaliyet   

sonuçlarım sunması 

c. Ön yargıdan uzak ve tarafsız olması 

d. Olay   ve   işlemlerin  sadece  yasal   

yapısını yansıtması 

e. Önemlilik  ilkesi  göz önüne alınarak tam ve 

eksiksiz olması 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım 

tablosunun bölümlerinden biri değildir? 

a. Dönem kârının dağıtımı 

b. Hisse başı kâr  

c. Yedeklerden dağıtım 

d. Hisse başı temettü 

e. Düzeltilmiş dönem kârı 

 

74. Amortismana    tabi     varlık    grupları    

için aşağıdaki açıklamalardan hangisi 

yapılmaz? 

a. Döneme ilişkin toplam amortisman tutarı 

b. Kullanılan amortisman yöntemleri 

c. Amortismana tabi varlığın işletmeye giriş 

tarihi 

d. Varlıklar için uygulanan hizmet süreleri 

veya amortisman oranlan 

e. Amortismana   tabi    varlıkların    

amortisman öncesi değerleri ve bu varlıklarla 

ilgili birikmiş 

amortismanlar 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi gelir ve gider 

kalemlerinin ayrı ayrı açıklanmasını 

gerektiren koşullardan biri değildir? 

a. Davaların sonuçlandırılması 

b. Varlıkların kamulaştırılması 

c. Faaliyetlerin durdurulması 

d. İşletmenin faaliyetlerinin yeniden 

yapılanması 

e. Maddi duran varlıkların ve iştiraklerin satışı 
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05.03.2005 

 
71. Amacı, belli bir muhasebe döneminde 

işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer 

varlıklarında meydana gelen değişiklikleri 

"işletme faaliyetleri", "yatırım faaliyetleri" 

ve "finansman faaliyetleri" itibariyle 

sınıflandırarak, nasıl sunulacağını açıklayan 

standart aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Borçlanma maliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesi 

b. Nakit akış tabloları 

c. Finansal tabloların sunuluşu 

d. Yatırımların muhasebeleştirilmesi 

e. Stoklar 

 

72. Varlıkların, cari piyasa koşullarında 

kolaylıkla elden çıkartılabilecekleri 

varsayımı altında, satılmaları durumunda 

elde edilebilecek nakit 

miktarına ne ad verilir? 

a. Net cari yenileme maliyeti 

b. Tasarruf değeri 

c. Net nakit değer 

d. Defter değeri 

e. Net bugünkü değer 

 

73. Aşağıdakilerden   hangisi   "satışlar   ve  

diğer olağan gelirler standardı" 

kapsamındadır? 

a. Mal ve hizmet satışları 

b. Madenlerin çıkarılması 

c. Finansal kiralama sözleşmeleri 

d. Dönen varlıkların değerindeki değişmeler 

e. Sigorta işletmelerinin sigorta sözleşmeleri 

 

74. Aşağıdaki terden hangisi bir 

yatırımcının, yatırım yapılan ortaklık 

üzerinde önemli etkinliğinin olduğunu 

gösteren durumlardan biri değildir? 

a. Yatırımcı ve iştirak arasında önemli işlemler 

olması 

b. Temel teknik bilgiyi sağlaması 

c. Oy gücünün % 15 olması 

d. Politika belirleme işlemine katılması 

e. Yatırım yapılan şirketin yönetim kurulunda 

temsil edilmesi 

 

 

 

 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi "yatırımların  

muhasebeleştirilmesi  standardı" 

kapsamındadır? 

a. Şerefiye, patent, ticari marka ve benzeri 

varlıklar 

b. Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar 

c. İştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar 

d. Sermaye piyasası araçları 

e. Emeklilik hakkı planlarının ve hayat sigorta 

şirketlerinin yatırımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2004 

 
71. Tasarım, teknoloji, fonksiyon ya da son 

kullanım amaçları birbiriyle ilişkili veya 

birbirine bağımlı olan bir grup varlığın, 

inşası için özel olarak yapılmış sözleşmeye 

ne ad verilir? 

a. Yıllara yaygın inşaat ve onarım sözleşmesi 

b. Maliyet artı kar sözleşmesi  

c. Faaliyet kiralaması sözleşmesi  

d. Sabit fiyatlı sözleşme  

e. Finansal kiralama sözleşmesi  

 

72. Finansal bilgilerin bölümlere göre 

raporlanması standardında, açıklanması 

zorunlu olmayan bilgi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Satışlar ve diğer faaliyet gelirleri  

b. Bölümlerin varlıklarının tutarı  

c. Bölümlerin faaliyet sonuçları  

d. Maddi olmayan duran varlıkları  

e. Bölümler arası fiyatlandırma esasları  

 

73. Aşağıdakilerden hangisi yatırımın 

maliyetine girmez? 

a. Kurumlar vergisi 

b. Damga vergisi  

c. Banka harcı  

d. Satın alma fiyatı  

e. Komisyon  
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74. Bir şirketler topluluğuna dahil ana 

ortaklık ile bağlı ortaklıklarının ve kontrol 

gücüne sahip olunan iştiraklerin ve diğer 

ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve 

giderlerinin tek bir ortaklık şeklinde 

gösterilerek, topluluğun Finansal durumu 

ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe 

uygun ve güvenilir bilgi verilmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanan standart 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Finansal tabloların sunuluşu 

b. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu 

aktifler 

c. Kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi  

d. Finansal bilgilerin bölümlere göre 

raporlanması  

e. Konsalide Finansal tablolar 

 

75. Varlıkların, yabancı kaynaklar ve 

özkaynaklar ile, gelir ve gider hesaplarının 

da birbiriyle karşılaştırılarak mahsup 

edilmesine ne ad verilir? 

a. Netleştirme   

b. Özetleme  

c. Karşılaştırma   

d. Dağıtım  

e. Birleştirme  

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2004 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi yüksek 

enflasyonun göstergelerinden biri değildir? 

a. Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının 

%100'e yakın ya da bu oranın üstünde 

oluşması 

b. İşletmelerin kâr dağıtma politikalarını 

değiştirmeleri 

c. Nüfusun çoğunluğunun parayla ilgili 

işlemlerini, istikrarlı gördüğü yabancı para 

birimleri ile yapması 

d. Fiyatların, ücretlerin ve faiz oranlarının fiyat 

endeksine bağlanmış olması 

e. Vadeli yapılan satış ve satın almalarda 

fiyatlara vade farkı konması 

 

72. Finansal tablolardaki kalemlerin genel 

fiyat endeksleri ile düzeltilerek finansal 

tablo verilerinin, finansal tablonun 

düzenlendiği tarihteki liranın satın alma 

gücüne göre ifadesinin sağlanmasını 

öngören yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Net cari yenileme maliyeti 

b. Kısmi düzeltme muhasebesi 

c. Genel fiyat düzeyi muhasebesi 

d. Cari maliyet muhasebesi 

e. Net bugünkü değer 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi bir nakit akışı 

değildir? 

a. Olağandışı gider ve zararlara ilişkin nakit 

çıkışları 

b. Geçici yatırım amacıyla alınmış menkul 

kıymetlerin zararına satışı 

c. Satışlardan elde edilen nakit girişleri 

d. Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 

e. Stok değer düşme karşılıkları 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi "Satışlar ve 

Diğer Olağan Gelirler" standardı 

kapsamına giren gelirlerden biridir? 

a. Mali varlıklar ve mali borçların gerçeğe 

uygun değerindeki değişiklikler 

b. Finansal kiralama sözleşmeleri 

c. Mal satışları; ticari mal, mamuller ve diğer 

stok kalemlerine ilişkin satışları 

d. Sigorta işletmelerinin sigorta sözleşmeleri 

e. Dönen varlıkların değerindeki değişiklikler 

 

75. Kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi standardına göre, "net 

kiralama yatırımı" aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 

a. Hurda değerin garanti edilmemiş kısmını 

b. Varlığın bugünkü değerini 

c. Varlığın emsal bedelini 

d. Brüt kiralama yatırımından garanti edilmiş 

hurda değeri çıkarıldıktan sonra kalan tutarını 

e. Hurda değerin ödenmesi garanti edilmiş 

kısmını 
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