
MODÜL (DERS) ADI SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA)
Muhasebe Standartları 40 45
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 40 45
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim 40 45
Denetim 40 45

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

13 MAYIS 2018 Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Sınav Salon No Sıra No :

:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz herbir modüle (ders) ait sürelerin toplamı kadardır.
2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmak yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik

tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanıl-
ması yasaktır. Bu cihazları kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.

5. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz
hallerde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacak ve yasal işlem yapılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızı kurşun kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
3. Cevap kâğıdında sınava başvurduğunuz modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdın-

daki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa veya üzerindeki kodlamalarda hata varsa salon görevlilerinden ye-

dek cevap kâğıdı isteyiniz.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız

takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözüm-

leriniz için kullanabilirsiniz.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Başarı puan hesaplamasında [ Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 ] formülü kullanılacaktır.

10. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur.

11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

A



Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Soruların telif hakları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumuna aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
idari, mali ve cezai sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılır.



MUHASEBE STANDARTLARI A 
1) Bir işletmenin, tek başına veya müştereken 

kontrolünün bulunmadığı bir yatırımı 
üzerinde; önemli bir etkisi de bulunmuyorsa, 
söz konusu yatırımı aşağıdaki standartlardan 
hangisi uyarınca finansal tablolara almalıdır? 

A) TMS 28 Bireysel Finansal Tablolar 

B) TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü  

C) TFRS 9 Finansal Araçlar 

D) TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar 

E) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 

2) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için 
kullanılan, bir hesap döneminden fazla ürün 
vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları 
dışında tarımsal ürün olarak satılma ihtimali 
çok düşük olan bitki olarak tanımlanan 
“taşıyıcı bitkilerin”, ilk kayda alınması 
esnasındaki maliyet değerinin ölçümünde 
uygulanması gereken standart 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

B) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

C) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçeve 

D) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

E) TMS 2 Stoklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  

I. Şerefiye veya pazarlıklı satın alma 
sonucunda oluşabilecek kazancın 
muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi  

II. Birleşme tarihinin belirlenmesi 
III. Edinilen tanımlanabilir varlıkların, 

üstlenilen tanımlanabilir borçların ve 
kontrol gücü olmayan payların finansal 
tablolara yansıtılması ve ölçülmesi 

IV. Edinen işletmenin belirlenmesi  

 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca bir 
işletme tüm işletme birleşmelerini satın alma 
yöntemini kullanarak muhasebeleştirmekle 
yükümlüdür. Satın alma yönteminin 
uygulanmasına ilişkin yukarıdaki adımlar 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) I-II-III-IV 

B) IV-III-II-I 

C) III-IV-I-II 

D) IV-II-III-I 

E) II-I-III-IV 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
4) Çelik Madencilik A.Ş.’ye ilişkin iki duruma 

aşağıda yer verilmiştir.  
 
Durum 1) Çelik Madencilik A.Ş., 1 Ocak 2016 
tarihinde beş yıllık bir kamu lisansı 
karşılığında bir madeni işletme hakkı elde 
etmiştir. Söz konusu alandaki madencilik 
faaliyeti tamamlandığında, arazinin peyzajı 
için 500.000 TL’lik bir maliyete katlanılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Durum 2) Çelik Madencilik A.Ş., 2017 yılı 
faaliyetleri sonucu kamu arazisinde kirliliğe 
neden olmuştur. Çelik Madencilik A.Ş.’nin bu 
hasarı karşılamasını gerektiren bir mevzuat 
bulunmamaktadır. Ancak, Çelik Madencilik 
A.Ş.’nin yayımlandığı çevre politikalarında bu 
hasarı karşılayacağına dair güvence yer 
almaktadır. Söz konusu güvenceyi 
sağlamanın tahmini maliyeti 2.000.000 TL'dir.  

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar uyarınca, Çelik Madencilik A.Ş.’nin 
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren döneme ait 
finansal tablolarına ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Her iki durum için dipnotlarda açıklama 

yapılması yeterlidir. 

B) Her iki durumda bahsi geçen maliyetler için 

karşılık ayrılmalıdır. 

C) Durum 1 için karşılık ayrılması gerekliyken, 

Durum 2 için dipnotlarda açıklama yapılması 

yeterlidir. 

D) Durum 2 için karşılık ayrılması gerekliyken, 

Durum 1 için dipnotlarda açıklama yapılması 

yeterlidir. 

E) Durum 1 için karşılık ayrılması gerekliyken, 

Durum 2 için herhangi bir işlem yapılmasına 

gerek yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Zümrüt A.Ş. 1 Ekim 2016 tarihinde Gümüş 
A.Ş.'nin % 60'ını satın almıştır. 31 Aralık 2016 
tarihinde sona eren yıla ait bireysel kâr veya 
zarar tabloları aşağıdaki gibidir. 
      
 Zümrüt A.Ş. Gümüş A.Ş. 

Satışların 
Maliyeti (TL) 

 
1.420.000 

 
960.000 

 
Zümrüt A.Ş. yıl boyunca Gümüş A.Ş.’ye aylık 
40.000 TL’lik satış yapmıştır. Yılsonunda 
Gümüş A.Ş. bu stokların 40.000 TL’lik kısmını 
elinde bulundurmaktadır. Zümrüt A.Ş., 
Gümüş A.Ş.'ye yaptığı satışlara %25 kâr payı 
uygulamaktadır. 
 
Zümrüt A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona 
eren döneme ait konsolide finansal 
tablolarında yer alacak olan satışların maliyeti 
ne kadardır? 
 

A) 1.485.000 

B) 1.908.000 

C) 1.900.000 

D) 1.532.000 

E) 1.548.000 

6) Bir işletme, makinanın kullanım şeklini daha 
iyi yansıtmak amacıyla kullandığı amortisman 
yöntemini değiştirmeye karar vermiştir. 
 
Söz konusu değişiklik aşağıdakilerden 
hangisi kapsamında değerlendirilmeli ve ne 
şekilde uygulanmalıdır? 
 

A) Muhasebe politikasında değişiklik olup, 

ileriye dönük olarak uygulanmalıdır. 

B) Muhasebe politikasında değişiklik olup, 

geriye dönük olarak uygulanmalıdır. 

C) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, geriye 

dönük olarak uygulanmalıdır. 

D) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye 

dönük olarak uygulanmalıdır. 

E) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye 

veya geriye dönük olarak uygulanması 

yönetimin takdirine bağlıdır.  
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
7) Zebercet A.Ş., Topaz A.Ş.’nin % 80'ini 1 Ekim 

2015'te satın almıştır. Bu tarihte, Topaz 
A.Ş.’nin stoklarının bir kısmının defter değeri 
1.200.000 TL iken gerçeğe uygun değeri 
1.600.000 TL’dir. 31 Aralık 2015 itibariyle, bu 
stokların % 70'i Topaz A.Ş. tarafından 
satılmıştır. 
 
Her iki şirketin 31 Aralık 2015 tarihli bireysel 
finansal durum tablolarında aşağıdaki tutarlar 
yer almaktadır. 

 Zebercet 
A.Ş. 

Topaz A.Ş. 

Stoklar (TL) 6.500.000 3.880.000 

 
31 Aralık 2015 tarihinde Zebercet A.Ş.’nin 
konsolide finansal durum tablosunda yer 
alacak stoklar kalemi tutarı kaç TL olacaktır? 
 

A) 10.500.000 

B) 10.660.000 

C) 10.260.000 

D) 10.450.000 

E) 10.380.000 

 
8) Aşağıdakilerden hangisi TMS 1 Finansal 

Tabloların Sunuluşu uyarınca Finansal Durum 
Tablosunda yer alması zorunlu olan hesap 
kalemlerinden biri değildir? 

A) Ana şirketin ortaklarına ait çıkarılmış 

sermaye ve yedekler 

B) Karşılıklar 

C) Ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi 

varlıkları 

D) Özkaynak yöntemine göre 

muhasebeleştirilen yatırımlar 

E) Finansal olmayan varlıklar 

 
 
 
 
 
 
 

 

9) Aşağıdaki karşılık türlerinden hangisi için 
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar kapsamında karşılık ayrılmalıdır? 

A) Gelir vergilerine ilişkin olarak karşılık 

ayrılması 

B) Maden kaynaklarının araştırılması ve 

değerlendirilmesinin üstlenilmesi sonucunda, 

belirli bir süre boyunca oluşan kaldırma ve 

restorasyon yükümlülükleri için karşılık 

ayrılması 

C) Çalışanlara sağlanan faydalar için karşılık 

ayrılması 

D) Sigorta sözleşmeleri kapsamında ayrılacak 

karşılıklar 

E) Ekonomik açıdan dezavantajlı faaliyet 

kiralamaları hariç kiralama işlemleri için 

ayrılacak karşılıklar 

10) Gümüş A.Ş, birim fiyatı 50 TL olmak üzere 100 
tane oyuncak satmak üzere bir müşterisiyle 
sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında 
kullanılmayan oyuncaklar, geri ödeme 
karşılığı satıştan sonraki 30 gün içinde iade 
edilebilmektedir. Gümüş A.Ş. geçmiş 
deneyimlerine dayanarak, müşterinin iade 
olasılıklarını aşağıdaki gibi tahmin etmiştir. 
 

İade 
edilen 
oyuncak 
sayısı 

 
Olasılık 

5 % 5 
10 % 15 
15 % 60 
20 % 15 
30 % 5 

 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
uyarınca Gümüş A.Ş. söz konusu satış 
karşılığında hak edeceği bedeli “en muhtemel 
tutar” yöntemine göre kaç TL olarak 
hesaplamıştır? 

A) 5.000 

B) 4.750 

C) 4.250 

D) 4.000 

E) 4.550 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
11) Bir işletme, ürünlerini müşterilerin alım 

tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde her türlü 
üretim hatasına ilişkin onarım maliyetlerini 
karşılama garantisi altında satmaktadır. 
Satılmış olan tüm ürünlerde küçük hasarların 
ortaya çıkması durumunda, onarım maliyetleri 
1 milyon TL’yi bulacaktır. Satılmış olan tüm 
ürünlerde büyük hasarların ortaya çıkması 
durumunda, onarım maliyetleri 4 milyon TL’yi 
bulacaktır. İşletmenin önceki deneyimleri ve 
geleceğe ilişkin beklentileri, gelecek yıl 
satılan ürünlerin %75’inin hatasız olacağı, 
%20’sinin küçük hatalar içereceği, %5’inin ise 
büyük hatalar içereceğini göstermektedir.  
 
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar uyarınca garanti yükümlülüklerine 
ilişkin olarak doğabilecek bir çıkış olasılığı 
değerlendirmesi uyarınca ayrılacak karşılık 
tutarı kaç TL olacaktır? 

A) 4.000.000 

B) 5.000.000 

C) 1.000.000 

D) 400.000 

E) 2.500.000 

12) TMS 12 Gelir Vergileri uyarınca aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Vergi gideri, dönem kârının veya zararının 

belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş 

vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı 

ifade eder. 

B) Dönem vergisi, vergiye tabi dönem kârının 

veya zararının belirlenmesinde dönem 

vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate 

alınan toplam tutarı ifade eder. 

C) Ertelenmiş vergi borçları, indirilebilir geçici 

farklar üzerinden hesaplanır.  

D) Ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarına ilişkin 

tüm hareketler Kâr veya Zarar ve Diğer 

Kapsamlı Gelir Tablosunda raporlanır. 

E) Vergiye tabi geçici farklar, gelecek 

dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını 

veya zararını belirlerken vergi matrahından 

indirilebilir tutarlardır. 

13) Ankara A.Ş.’nin 31 Aralık 2017 tarihli finansal 
tablolarında 400.000 TL muhasebe kârı ve 
340.000 TL vergilendirilebilir kâr 
bulunmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihinde sona 
eren dönem için işletmenin vergi gideri 
120.000 TL’dir. Bu tarih itibariyle işletmenin 
54.000 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğünün 
bulunduğu tespit edilmiştir. Dönem başı veya 
sonu itibariyle işletmenin ertelenmiş vergi 
varlığı bulunmamaktadır. Vergi oranı %30’dur. 
TMS 12 Gelir Vergileri uyarınca aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle dönem vergi 

gideri 66.000 TL’dir. 

B) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

C) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü 36.000 TL’dir. 

D) 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi 

gideri 54.000 TL’dir. 

E) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi 

gideri 54.000 TL’dir. 

14) Bir türev ürün, bir finansal varlığın gerçeğe 
uygun değer (GUD) değişiminden korunmak 
amacıyla finansal tablolara alınmıştır. Söz 
konusu ürünle ilgili olarak aşağıdaki maliyet 
ve gerçeğe uygun değer bilgileri mevcuttur. 
 
 GUD (TL) Maliyeti (TL) 
Yıl 0 180.000 180.000 
Yıl 1 200.000 180.000 
Yıl 2 170.000 180.000 
Yıl 3 170.000 180.000 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca ikinci yılın 
sonunda Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı 
Gelir Tablosunda raporlanacak kazanç veya 
(zarar) tutarı kaç TL olacaktır? 

A) (10.000) 

B) (30.000) 

C) 0 

D) 10.000 

E) 30.000 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
15) Bir işletme ticari alacaklarına ilişkin olarak 

aşağıdaki bilgileri finansal tablo dipnotlarında 
açıklamıştır. 
   
 (TL) 
Brüt Ticari Alacaklar  40.000.000 
Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.000.000 
Ticari Alacakların Net Tutarı 37.000.000 

 
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklama uyarınca 
dipnotlarda açıklanması gereken azami kredi 
riskine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) 3 Milyon 

B) 37 Milyon 

C) 40 Milyon 

D) 43 Milyon 

E) Açıklama yapılmasına gerek yoktur. 

16) Alfa İşletmesi 1 Ocak 2017 tarihinde aşağıdaki 
özelliklere sahip yeni bir finansal araç ihraç 
etmiştir.  
 

I. İtibari değeri 300 TL, ihraç fiyatı 275 
TL’dir.  

II. İlk 10 yıl %5 temettü ödemesi vardır. 10 
yıldan sonra temettü ödemesi ihraççının 
takdirine bağlı olarak yapılabilir.  

III. Aracın hamili, bu aracı 10 yılın sonunda 
Alfa’nın hisse senetlerine dönüştürme 
opsiyonuna sahiptir ve bu işlem için her 
bir araç karşılığı 10 adet hisse senedi 
verilecektir.  

IV. Aracın hamili, aracın itibari değerini 10 
yılın sonuna kadar altı ay önceden 
bildirimde bulunmak suretiyle, istediği 
zaman itfa edilmesini isteyebilecektir. 10 
yılın ardından itfa, ihraççının 
takdirindedir. 

V. Belirlenmiş bir vade tarihi 
bulunmamaktadır.  

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uyarınca söz 
konusu finansal araç 10 yılın ardından ne 
şekilde sınıflandırılacaktır?  

A) Bileşik finansal araç olarak  

B) Özkaynak olarak  

C) Yükümlülük olarak  

D) Yükümlülük veya özkaynak olarak  

E) Varlık olarak 

17) Bir bağlı ortaklığın ediniminde ortaya çıkan 
şerefiyeye ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Konsolidasyon düzeltmesi olarak kaydedilir. 

B) Herhangi bir finansal tabloda ayrıca 

sunulmaz. 

C) Bağlı ortaklığın finansal tablolarında ayrıca 

sunulur. 

D) Yatırımcının bireysel finansal tablolarında 

ayrıca sunulur. 

E) Ana ortaklığın finansal tablo dipnotlarında 

sunulur. 

18) Yatırımcı, iştirakindeki payını 1 Ocak 2017 
tarihinde edinmiş ve bu tarihte 500.000 TL 
şerefiye hesaplanmıştır. Hesaplanan 
şerefiyeye ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Yatırım yapılan işletmenin defterlerine 

kaydedilir.  

B) Yatırımcının defterlerine kaydedilir. 

C) Yatırımcı veya yatırım yapılanın finansal 

tablolarında sunulmaz. 

D) Yatırımcının konsolide finansal tablolarına 

kaydedilir. 

E) Yatırım yapılan işletmenin konsolide finansal 

tablolarına kaydedilir. 

19) Bir üretim işletmesinin muhasebecisi bir 
makinanın kullanım değerini belirlemektedir. 
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi kullanım değerinin 
tespiti çalışmasına dahil edilmelidir? 

A) Gelir vergisi ödemeleri 

B) Sermaye harcamalarını finanse etmek 

amacıyla temin edilen kredinin faizi 

C) Makinenin planlanan iyileştirme harcamaları 

için gerekli nakit çıkışları 

D) Varlığın yararlı ömrünün sonunda elden 

çıkarılması karşılığında elde edilecek net 

nakit akışları 

E) Kullanım değerinin tespiti için 

yukarıdakilerden herhangi birine ihtiyaç 

bulunmamaktadır. 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
20)  

I. Bir ana ortaklığın bağlı ortaklığa 
satışlarından kaynaklan kâr, söz konusu 
malların bağlı ortalık tarafından sadece 
üçüncü taraflara satışında gerçekleşir. 

II. Grup içi gerçekleşmemiş kârların elimine 
edilmesi kontrol gücü olmayan payları 
etkilemez. 

III. Ana ortaklığın iştirake sağladığı 
mallardan kaynaklanan kâr ve yıl 
sonunda envanter bulunan stoklar 
tamamen elimine edilmelidir. 

Belirli koşullar altında, bir ana ortaklığa bağlı 
işletmeler arasındaki işlemlerden kaynaklı kâr 
TFRS’ler uyarınca konsolide tablolarda 
elimine edilmelidir. Konsolide finansal 
tablolardaki grup içi işlemler kaynaklı kâra 
ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi 
veya hangileri doğrudur? 

A) (I), (II) ve (III) 

B) (I) ve (II) 

C) (II) ve (III) 

D) Yalnızca (III) 

E) Yalnızca (I) 

21) Aşağıdakilerden hangisi Finansal 
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevenin 
amaçlarından değildir? 

A) Yeni Standartları geliştirmede ve mevcut 

Standartları gözden geçirmede yardımcı 

olmak 

B) Bağımsız denetçilere, finansal tabloların 

Standartlara uygun olup olmadığı 

konusundaki görüşlerini belirlemelerinde 

yardımcı olmak 

C) Finansal tablolarını Standartlara göre 

hazırlayanlara, Standartların 

uygulanmasında ve henüz herhangi bir 

Standartların kapsamına girmeyen konularda 

yardımcı olmak 

D) Kendi görev alanları dahilinde muhasebe 

kural ve uygulamalarını belirleyebilen 

otoritelere yardımcı olmak 

E) Belirli bir TFRS ile Finansal Raporlamaya 

İlişkin Kavramsal Çerçeve çatıştığında 

geçerli olmak 

22) Sigorta kapsamında olmayan 1.000 TL 
maliyetli stoklar selde hasar görmüştür. Söz 
konusu stokların 225 TL’lik temizlik 
harcaması sonucunda 575 TL’ye 
satılabileceği tahmin edilmektedir. Söz 
konusu stokların net gerçekleşebilir değeri 
kaç TL’dir? 

A) 800 

B) 350 

C) 1.000 

D) 575 

E) 725 

 

23)  
 
Stok 
numarası 

Maliyeti 
(TL) 

Net gerçekleşebilir 
değeri (TL) 

1907 3.500 4.500 
2013 6.000 6.250 
2500 4.000 2.000 
2987 7.000 4.000 
2999 13.500 16.500 

 

TMS 2 Stoklar uyarınca yukarıdaki stokların 
değeri toplam kaç TL’dir? 

A) 33.250 

B) 34.000 

C) 29.000 

D) 24.000 

E) 67.250 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
24)  

I. Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi 
onaylamış ve kendi edimlerini yerine 
getirmeyi taahhüt etmiştir. 

II.  İşletme, devredilecek mal veya 
hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını 
tanımlayabilmektedir. 

III. İşletme, devredilecek mal veya hizmetler 
için yapılacak ödeme koşullarını 
tanımlayabilmektedir. 

IV. Sözleşme özü itibariyle ticari niteliktedir  
V. İşletmenin müşteriye devredilecek mal 

veya hizmetler karşılığında hak 
kazanacağı bedeli tahsil edecek olması 
muhtemeldir. 

Yukarıdaki şartlardan hangilerinin 
karşılanması durumunda, müşteriyle yapılan 
bir sözleşme TFRS 15 Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca 
muhasebeleştirilmelidir? 

A) I-II-III-IV-V 

B) I-II-III-IV 

C) I-II-III 

D) I-II-III-V 

E) I-III-IV-V 

25)  

I. İhtiyaca uygunluk 
II. Gerçeğe uygun şekilde sunum 
III. Karşılaştırılabilirlik 
IV. Doğrulanabilirlik 
V. Zamanında sunum 
VI. Anlaşılabilirlik 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca yukarıdakilerden hangileri 
faydalı finansal bilginin niteliksel 
özelliklerindendir? 

A) I-II 

B) III-IV-V-VI 

C) I-II-III 

D) I-II-III-IV-V-VI 

E) I-II-III-IV 

 
 
 
 
 
 
 

26)  

I. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülenler 
II. Vadesine kadar elde tutulacaklar 
III. Kredi ve alacaklar 
IV. Satılmaya hazır finansal varlıklar 
V. Gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler  
VI. Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya 

zarara yansıtılarak ölçülenler 

TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca finansal 
varlıkların sınıflandırılmasında 
yukarıdakilerden hangileri kullanılmaktadır? 

A) I-II-III 

B) I-V-VI 

C) I-II-III-IV-V 

D) II-III-IV-V 

E) I-VI 

27) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar uyarınca bir 
varlığın amortismana tabi tutarının yararlı 
ömrü boyunca sistematik olarak dağıtmak 
için çeşitli amortisman yöntemleri 
kullanılabileceği ifade edilerek bazı 
amortisman yöntemleri sayılmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi TMS 16’da sayılan 
amortisman yöntemleridir? 

A) Doğrusal amortisman yöntemi, azalan 

bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemi 

B) Doğrusal amortisman yöntemi, azalan 

bakiyeler yöntemi ve fevkalede amortisman 

yöntemi 

C) Doğrusal amortisman yöntemi ve azalan 

bakiyeler yöntemi 
D) Doğrusal amortisman yöntemi ve üretim 

miktarı yöntemi 

E) Azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı 

yöntemi 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
28) 1 Ocak 2014 tarihinde Anamur A.Ş. idari 

personelinin kullanımı amacıyla 400.000 TL’ye 
ofis binası satın almıştır. Binanın 
muhasebeleştirilmesi için maliyet yöntemi 
kullanılmaktadır. İşletme doğrusal 
amortisman yöntemini kullanarak 20 yıl 
boyunca binayı amorti edecektir ve binanın 
hurda değeri bulunmamaktadır. 31 Aralık 2017 
tarihinde ekonomik koşullarda yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle binanın değeri 
280.000 TL’ye düşmüştür ve binanın elden 
çıkarma maliyeti 10.000 TL’dir. Binadan 
beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri 
245.000 TL’dir. TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü uyarınca söz konusu binanın geri 
kazanılabilir tutarı kaç TL’dir? 

A) 220.000 

B) 245.000 

C) 320.000 

D) 280.000 

E) 270.000 

29) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca, varlıklar aynı varlığın veya 
bu varlıkla eşdeğer olan bir varlığın alınması 
için hâlihazırda gereken nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarı ile gösterilmesi hangi 
ölçüm esasının kullanılması anlamına 
gelmektedir? 

A) Piyasa değeri 

B) Tarihi maliyet  

C) Gerçeğe uygun değer  

D) Cari maliyet  

E) Yerine koyma değeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar uyarınca maddi 
duran varlıkların yeniden değerlemesinden 
kaynaklanan yeniden değerleme artışlarına 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisinin 
uygulanması gerekmektedir? 

A) Gerçekleşmemiş kârlar gibi dağıtılmayan 

kârlar alacaklandırılır. 

B) Yeniden değerlenmiş tutar ile tarihi maliyet 

farkı üzerinden hesaplanan amortisman 

tutarı gelir tablosuna yansıtılır. 

C) Yeniden değerlenen maddi duran varlık 

sınıfına borç, özsermaye altında maddi vuran 

varlık yeniden değerleme artışları hesabına 

alacak kaydı yapılır. 

D) Dönen varlıklardan çıkarılır ve maddi vuran 

varlıklara eklenir. 

E) Yeniden değerlenen maddi duran varlık 

sınıfına borç, özsermaye altında yer alan 

sermaye yedekleri hesabına alacak kaydı 

yapılır. 

31) TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve 
Değerlendirilmesi uyarınca araştırma ve 
değerlendirme varlıklarına ilk 
muhasebeleştirmeden sonra hangi ölçüm 
modeli uygulanmaktadır? 

A) Maliyet modeli veya yeniden değerleme 

modeli 

B) Maliyet modeli 

C) Yeniden değerleme modeli 

D) Geri kazanabilir tutar modeli 

E) Yeniden değerleme modeli veya geri 

kazanabilir tutar modeli  
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
32) Bir otelin finansal tablolarda 

sınıflandırılmasına ilişkin iki duruma aşağıda 
yer verilmiştir. 
 
Durum 1) Otel, hizmet sunumunda 
kullanılmak üzere işletme tarafından elde 
tutulan bina niteliğindedir. Otel sahibinin ana 
gelir kaynağı, otel odalarının günlük ve 
haftalık olarak doluluk durumuna, 
restoranların ve diğer tesislerin kullanımına 
bağlıdır ve otel misafirlerine akşam yemeği 
hizmeti de vermektedir.  
 
Durum 2) Mülk sahibinin esas gelir kaynağı 
otelin uzun vadeli kiralanmasından (aylık ve 
yıllık gibi) kaynaklanmaktadır. Ayrıca, mülk 
sahibi, temizlik gibi göreceli olarak önemli 
sayılamayacak miktarda bir hizmeti de 
kiracıya sağlamaktadır. 
 
Yukarıdaki durumlara uygun olarak 
kullanılmakta olan binalar, sahiplerince 
sırasıyla hangi standartlar uyarınca 
muhasebeleştirmelidir? 

A) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar – TMS 28 

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 

Yatırımlar 

B) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

C) TMS 17 Kiralama İşlemleri - TMS 16 Maddi 

Duran Varlıklar 

D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar - TMS 17 

Kiralama İşlemleri 

E) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar - TMS 40 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33)  

I. Stoklar 
II. İmalat tesisleri 
III. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
IV. Taşıyıcı bitkiler 
V. Finansal varlıklar 
VI. Kısa süre içerisinde üretilen veya imal 

edilen stoklar 

 
Yukarıdaki varlıklardan hangisi veya hangileri 
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri uyarınca 
özellikli varlık olamaz? 
 

A) IV-V-VI 

B) I-II-III-IV 

C) V-VI 

D) II-III-IV 

E) V 

34) Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 
Raporlama Standardının TMS/TFRS’lerden 
farklılaştığı noktalara ilişkin olarak aşağıda 
yer verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Finansal Durum Tablosunda satış amaçlı 

duran varlıklar kalemi yer almamaktadır.  

B) Kâr veya Zarar Tablosu basitleştirilmiş ve 

kapsamlı gelir sunumu kaldırılmıştır.  

C) Kâr veya Zarar Tablosundaki, esas ve diğer 

faaliyet gelirleri (giderleri) gruplaması daha 

netleştirilmiştir. Durdurulan faaliyet ve 

sürdürülen faaliyet ayırımı kaldırılmıştır. 

D) Stok maliyetinin belirlenmesinde sadece tam 

maliyet yöntemine izin verilmiştir. 

E) Maden Kaynaklarının Aranması ve 

Değerlendirilmesi bölümünde sonraki 

ölçümde sadece maliyet bedeline izin 

verilmiştir. 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
35) Aşağıdaki bağımsız denetime tabi 

işletmelerden hangisi ihtiyari olarak 
TMS/TFRS uygulamayı tercih etmediği 
takdirde 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren 
hesap dönemi için Büyük ve Orta Boy 
İşletmeler İçin Finansal Raporlama 
Standardını uygulamak zorundadır? 

A) Sermaye piyasası araçları bir borsada 

ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda 

işlem gören anonim şirketler 

B) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet 

göstermesine izin verilmeyen yetkili 

müesseseler  

C) Finansal kiralama şirketleri 

D) Reasürans ve emeklilik şirketleri 

E) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları 

36) Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 
Raporlama Standardı kapsamındaki büyük 
işletmelere ilişkin limitler aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Aktif toplam (TL) ………... 75 milyon  

Satış Hasılatı (TL) …...... 150 milyon  

Çalışan Sayısı ……………250 

B) Aktif toplam (TL) ……….. 40 milyon  

Satış Hasılatı (TL) …...... 80 milyon  

Çalışan Sayısı …………. 200 

C) Aktif toplam (TL) ………...150milyon  

Satış Hasılatı (TL) …...... 200 milyon  

Çalışan Sayısı ……………500 

D) Aktif toplam (TL) ……….. 50 milyon  

Satış Hasılatı (TL) …...... 100 milyon  

Çalışan Sayısı ……………200 

E) Aktif toplam (TL) ………... 75 milyon  

Satış Hasılatı (TL) …...... 100 milyon  

Çalışan Sayısı ……………250 

 

 

 

 

 

 

37) Organik işletmesi tahmini maliyeti 80.000 TL 
olan bir üzüm bağı kuracaktır. Bu maliyetin 
50.000 TL’si bu amaçla alınan %10 faizli uzun 
vadeli kredi ile kalanı ise genel amaçlı 
borçlanma ile finanse edilmektedir. 
İşletmenin genel amaçlı olarak Tarım 
Bankasından temin edilen 60.000 TL tutarında 
%12 faizli ve Destek Bankasından temin 
edilen 40.000 TL tutarında %11 faizli kredisi 
bulunmaktadır. Üzüm bağının finansmanında 
kullanılan 30.000 TL’lik genel amaçlı kredinin 
faizinin aktifleştirilmesinde kullanılacak olan 
aktifleştirme oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) %9,6  

B) %11  

C) %10,5  

D) %9  

E) %11,6 

 
38) ABC İşletmesinin üretim (teorik) kapasitesi 

100.000 birim, normal kapasitesi 80.000 birim 
ve gerçekleşen kapasitesi 60.000 birimdir. 
Sabit Genel Üretim Giderleri toplamı 
30.000.000 TL’dir. Ayrıca Sabit Genel Üretim 
Giderlerinin % 60’lık kısmının satılan mamul 
maliyeti, kalanının da stoktaki mamul maliyeti 
içinde olduğu tespit edilmiştir. TMS 2 Stoklar 
uyarınca; stoklar ile satılan mamul maliyeti 
içinde yer alan atıl kapasite giderleri sırasıyla 
kaç TL’dir? 

A) 12.000.000 - 18.000.000  

B) 7.500.000 - 4.500.000  

C) 3.000.000 - 4.500.000  

D) 4.500.000 - 3.000.000  

E) 3.000.000 - 1.500.000 

39) 1 Mayıs 2015 tarihinde satın alınıp kullanımına 
başlanan ve maliyeti 2.400.000 TL olan 
makinenin faydalı ömrü 10 yıl olarak 
belirlenmiştir. Bu makine için normal 
amortisman yöntemine göre ayrılacak olan 
2015 yılı amortisman gideri kaç TL’dir? 

A) 20.000 

B) 160.000 

C) 120.000 

D) 200.000 

E) 240.000 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
40)  

 

Y Varlığı Piyasa A 
(TL) 

Piyasa B 
(TL) 

Satış fiyatı  26 25 
İşlem maliyetleri 3 1 
Taşıma maliyeti 2 2 

 
Bir varlık, A ve B olmak üzere iki farklı aktif 
piyasada iki farklı fiyatla satılmaktadır. 
İşletmenin her iki piyasaya da makul bir 
şekilde erişim imkânı vardır. A piyasası asıl 
piyasa, B piyasası en avantajlı piyasadır. 
Varlığın piyasalarda geçerli fiyatı yukarıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
uyarınca Y varlığının gerçeğe uygun değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 21 

B) 22 

C) 23 

D) 24 

E) 26 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test Bitti. 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A 
1) İzahnamenin ilk yayım tarihinden itibaren 

geçerlilik süresi ne kadardır?  

A) On iki ay  

B) On ay  

C) Altı ay 

D) Yirmi dört ay 

E) Yirmi ay 

2) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 
edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda 
çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının 
niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri 
içeren belgeye ne ad verilir?  

A) İzahname 

B) Arz dökümanı 

C) Sözleşme 

D) İhraç belgesi 

E) Onay mektubu 

3) Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaları da 
dahil olmak üzere, benzer bir türdeki ortaklık 
hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının 
belirlenmiş bir ihraç süresi boyunca mükerrer 
bir şekilde azami beş yıllık bir süre içinde 
ihraç edilmesine izin veren plana ne ad 
verilir? 

A) İzahname esası 

B) Arz programı  

C) İhraç planı 

D) İhraç projesi 

E) İzahname dökümü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç 
edilen sermaye piyasası araçları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Sermaye piyasası araçları, halka arz 

edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilir. 

B) Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar 

nitelikli yatırımcılara yönelik bir çağrıda 

bulunulması suretiyle gerçekleştirilebilir. 

C) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç 

edilen sermaye piyasası araçları borsada 

işlem göremez. 

D) Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar 

nitelikli yatırımcıların önceden belirlenmesi 

suretiyle gerçekleştirilebilir. 

E) Sermaye piyasası araçlarının nitelikli 

yatırımcılara satışında, yatırımcı sayısı 

yönünden bir kısıtlama uygulanmaz. 

5) Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en 
erken, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun 
yayımlanmasını takip eden kaçıncı gün 
başlanabilir?  

A) On üçüncü gün  

B) Yirmi üçüncü gün 

C) Onuncu gün 

D) Yedinci gün 

E) Üçüncü gün 

 

6)  

I. Talep toplanmaksızın satış yöntemi 
II. Borsada satış yöntemi 
III. Tahsisli satış yöntemi  

 
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri sermaye 
piyasası araçlarının halka arzında 
uygulanabilecek satış yöntemlerinden 
değildir? 

A) I,II 

B) III 

C) II, III 

D) II 

E) I 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A 
7) Talep toplama yoluyla satış yöntemiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bir halka arz edilmeksizin satış yöntemidir. 

B) Yatırımcıların halka arz edilen sermaye 

piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin 

toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş 

usul ve esaslar çerçevesinde karşılanan 

kısmına ilişkin satışını ifade eder. 

C) Sabit fiyatla talep toplama yoluyla 

gerçekleştirebilir. 

D) Fiyat teklifi alarak talep toplama yoluyla 

gerçekleştirebilir. 

E) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış 

yönteminin kullanılması durumunda tavan 

fiyat, taban fiyatın yüzde yirmi fazlasını 

aşmayacak şekilde belirlenir. 

8) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri 
dışında kalan piyasalarda gerçekleştirilen 
işlemlere ne ad verilir?  

A) Tezgahüstü işlem 

B) Finansal türev alım satımı 

C) Teşkilatlanmış piyasa dışı işlem 

D) Borsa arz işlemi 

E) Piyasa nitelikli işlem 

9) Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım 
danışmanlığı kapsamında müşteriye 
sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım 
amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin 
uyumlu olup olmadığının yetkili kuruluşlar 
tarafından değerlendirilmesine ne ad verilir?  

A) Mali güç oranı  

B) Finansal analiz rasyosu  

C) Ödeme rantabilitesi  

D) Geri ödeme kapasitesi  

E) Yerindelik testi  

 
 
 
 
 
 
 

10) Aşağıdaki işletmelerden hangisi ara dönem 
finansal rapor düzenlemekle yükümlüdürler?  

I. Yatırım kuruluşları  
II. Yatırım ortaklıkları 
III. Portföy yönetim şirketleri  
IV. İpotek finansmanı kuruluşları 
 

A) I, II 

B) I, II, III 

C) I, II, III, IV 

D) I, III, IV 

E) I, II, IV 

 

11) Aşağıdaki işletmelerden hangisinin finansal 
raporlarını kamuya açıklanmak üzere Kamuyu 
Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmesi 
zorunludur?  

A) Sermaye piyasası araçları bir borsada 

ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde 

işlem görmeyen halka açık ortaklıklar  

B) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli 

yatırımcılara satan ve sermaye piyasası 

araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış 

diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen 

işletmeler  

C) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını 

tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan 

işletmeler  

D) Portföy yönetim şirketleri  

E) Bağımsız denetim kuruluşları 

12) Bölünen şirketin, bölünmeye konu 
malvarlığının başka bir şirkete ayni sermaye 
olarak konulduğu ve devrin karşılığında 
bölünen şirketin devralan şirket 
sermayesinde pay sahibi olduğu kısmi 
bölünmeye ne ad verilir? 

A) Devir yoluyla kısmi bölünme 

B) Birleşme yoluyla kısmi bölünme 

C) Arz yoluyla kısmi bölünme 

D) İştirak modeliyle kısmi bölünme 

E) Takas yoluyla kısmi bölünme 
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13) Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlar 

tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu 
edilebilecek finansal araçlardan değildir? 

A) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç 

edilmiş yurt içinde ya da yurt dışındaki 

borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar 

yerlerinde işlem görmeyen varlığa dayalı 

menkul kıymetler 

B) Devlet tahvili  

C) Hazine bonosu  

D) TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri  

E) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt 

içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş kira 

sertifikaları  

14) Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle 
açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer 
piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde 
çalışmasını bozacak nitelikte olan ve bir suç 
oluşturmayan eyleme ne ad verilir?  

A) Kabahat 

B) Piyasa bozucu eylem 

C) Cürüm 

D) Borsa ihlali 

E) Pazara aykırılık 

15) Her türlü varlık ve hakkın finansmanını 
sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi 
tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu 
varlık veya haktan elde edilen gelirlerden 
payları oranında hak sahibi olmalarını 
sağlayan menkul kıymete ne ad verilir?  

A) Kira sözleşmesi 

B) Geleneksel kiralama akdi 

C) Kira hakları senedi 

D) Kiralama senedi 

E) Kira sertifikası 

 
 
 
 
 
 
 
 

16) Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir 
şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız 
veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da 
belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul 
edilen paraya ne ad verilir? 

A) Finans 

B) Temettü 

C) Mevduat 

D) Semen 

E) Bedel 

 

17) Kalkınma ve yatırım bankaları aşağıdaki 
faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremezler? 

A) Efektif dahil kambiyo işlemleri  

B) Katılım fonu kabulü  

C) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi 

verme işlemleri  

D) Saklama hizmetleri  

E) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası 

işlemleri  

18) Aşağıdaki hallerden hangisi bir bankanın 
kuruluş izninin iptalini gerektiren hallerden 
değildir?  

A) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren 

dokuz ay içerisinde faaliyet izni için 

başvurulmaması  

B) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete 

geçilinceye kadar kaybedilmesi  

C) Faaliyet izni alınamamış olması  

D) Devrolunan bankanın birleşme veya 

bölünme işlemlerinin tamamlanması 

E) Faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay 

içinde faaliyete geçilmemesi  
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19) Aşağıdakilerden hangisi bankaların kurumsal 

yönetim ilkelerinden değildir? 

A) Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim 

elemanlarının çalışmalarından etkin olarak 

yararlanılmalıdır.  

B) Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir 

şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve 

kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün 

bilincinde olmalıdır. 

C) Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

D) Bankacılık işlemlerinde kusursuz sorumluluk 

ilkesi korunmalıdır.  

E) Banka içerisinde kurumsal değerler ve 

stratejik hedefler oluşturulmalıdır. 

20) Bankalarda yurt dışı şubelere ait finansal 
tabloların konsolide edilmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye’de kurulu bulunan bankaların yurt 

dışındaki şubelerine ait finansal tabloların 

bankanın yurt içindeki faaliyetlerine ilişkin 

finansal tabloları ile konsolide edilmesi şarttır. 

B) Yurt dışındaki şubelerin gelir ve giderleri, 

tümüyle konsolide gelir tablosuna alınır; 

konsolidasyona alınan yurt içi - yurt dışı 

birimler arasındaki işlemlerden doğan gelir ve 

giderler karşılıklı olarak silinir. 

C) Yurt dışındaki şubelerin finansal tabloları, 

şubenin finansal tablolarının düzenlendiği 

tarih esas alınarak konsolide edilir. 

D) Merkez ve yurt dışı birimler arasındaki önemli 

uygulamalar konsolide finansal tablo 

dipnotlarında belirtilir. 

E) Yurt dışındaki şubelerin aktif ve pasif 

kalemleri "tam konsolidasyon" yöntemi 

uygulanarak konsolide bilançoya alınır. 

 
 
 
 

21) Bankalar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu 
itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan 
ara dönem finansal raporlarını kaç gün içinde 
içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumuna tevdi etmek zorundadır? 

A) Otuz gün 

B) Onbeş gün 

C) Elli gün 

D) Kırkbeş gün 

E) Yedi gün 

22) Bankalarda faaliyetlerin 
muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların 
hazırlanması, onaylanması, denetlenmesi, 
yetkili mercilere sunulması ve yayımlanması 
dâhil finansal raporlama sistemini, görev, 
yetki ve sorumlulukları belirlemek, bilgi 
sistemlerini yeterli hale getirmek ve 
uygulamayı gözetmekle yükümlü olan organ 
hangisidir? 

A) Denetim kurulu 

B) Genel kurul 

C) Ortaklar kurulu 

D) Kredi koordinasyon kurulu 

E) Yönetim kurulu 
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23) Banların devir sözleşmelerine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Devredilen ve tüzel kişiliği sona eren, 

devralan ve varlığını sürdüren bankaların 

unvanları ve merkezleri devir sözleşmesinde 

yazılmalıdır. 

B) Devir sözleşmesinde devredilen bankaların 

ortaklarına verilecek hisse miktarı, türü, 

nominal değeri, ortaklık paylarının değişim 

oranı, imtiyazlı pay söz konusu ise miktarına 

ilişkin kayıtlar yer almalıdır. 

C) Devir sözleşmesindeki imzaların noter 

tarafından tasdik edilmiş olması zorunludur.  

D) Devir sözleşmesinde müşterilerin ve üçüncü 

şahısların hak ve alacaklarını ihlal eden 

hükümlere yer verilemez. 

E) Devrin her türlü muvazaadan ari olarak 

gerçekleşeceği ve aksi halde meydana 

gelecek zararlardan müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olunacağına ilişkin 

kaydın devir sözleşmesinde yer alması 

zorunludur. 

24) Aşağıdakilerden hangisi bankalarca 
düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun genel 
bilgileri ihtiva edecek sunuş bölümünde yer 
almaz? 

A) Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına 

ilişkin özet finansal bilgiler  

B) Bağımsız denetim raporu  

C) Bankanın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi 

içinde varsa ana sözleşmesinde yapılan 

değişiklikler ve nedenleri  

D) Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün 

faaliyet dönemine ilişkin değerlendirmeleri ve 

geleceğe yönelik beklentileri 

E) Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak 

araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin 

bilgiler 

 
 

25) Bankalarda döviz varlıkları toplamı ile döviz 
yükümlülükleri toplamının Türk Lirası 
karşılıkları arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Kambiyo açığı 

B) Yabancı para net genel pozisyon 

C) Döviz finansman endeksi 

D) Konsolide döviz yükümlülüğü 

E) Yabancı para özkaynak standart açığı 

26) Bankalarda Bankacılık Kanununun 
uygulanmasında maruz kalınan riskler 
nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli 
özkaynak bulundurulmasına ne ad verilir?  

A) Sermaye yeterliliği 

B) Kaldıraç oranı 

C) Likidite oranı 

D) Konsolide oran 

E) Rantabilite oranı 

 
27) Aşağıdakilerden hangisi bankaların iç 

sistemleri ile ilgili denetim komitesi üyelerinin 
görevi ve yetkisi kapsamında değildir?  

A) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine 

veya iç denetim birimine ya da müfettişlere 

bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının 

tesis edilmesini sağlamak  

B) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız 

şekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek 

C) İç sistemler kapsamındaki birimlerin 

yöneticilerinin seçimine ve görevden 

alınmasına karar vermek 

D) Yönetim kuruluna, iç sistemler kapsamındaki 

birimlerde görev yapacak personelde 

aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde 

bulunmak  

E) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, 

ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için 

gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin 

mevcut olup olmadığını değerlendirmek  
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28) Bankaların hesap dönemi sonuna ilişkin 

konsolide ve konsolide olmayan bağımsız 
denetim raporları banka tarafından Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ne 
zamana kadar gönderilir? 

A) Nisan ayı sonuna kadar 

B) Mart ayı sonuna kadar 

C) Haziran ayı sonuna kadar 

D) Mayıs ayı sonuna kadar 

E) Mart ayının onbeşine kadar 

 
29) Bankaların bağımsız denetimi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankaların bağımsız denetimi, bankaların 

hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının 

doğruluğu, güvenilirliği, Bankacılık Kanunu 

uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere 

ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygunluğu hakkında makul güvence 

sağlayacak şekilde görüş oluşturulması 

amacıyla yürütülür.  

B) Bağımsız denetim faaliyetleri, bankaların iç 

sistemlerinin, hesap ve kayıt düzeniyle ilgili 

birimlerinin ve muhasebe sistemlerinin 

Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere 

uyumu, yeterliliği ve etkinliğinin 

değerlendirilmesini kapsayacak şekilde 

yürütülür. 

C) Bankaların bağımsız denetiminde Türkiye 

Denetim Standartları kapsamında gereken 

denetim prosedürleri uygulanır.  

D) Bankalar, hesap dönemleri sonu itibarıyla 

yıllık bağımsız denetim yaptırmak 

zorundadır. 

E) Bankalar, ara dönemde özel amaçlı bağımsız 

denetim yaptırmak zorundadır.  

 
 
 
 
 

30) Borçlunun sözleşmede öngörülen bir 
ödemesini vadesinde yerine getirememesi 
sebebiyle, alacaklının maruz kaldığı zararın 
tazmini için garantiyi veren banka tarafından 
alacaklıya belirli ödemeler yapılmasını 
gerektiren sözleşmeye ne ad verilir? 

A) Garanti karşılıkları 

B) Güvence hizmet sözleşmesi 

C) Tekeffül kredisi  

D) Finansal garanti 

E) Kefalet sözleşmesi 

 
31) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik şirketinin 

sorumluluklarından değildir? 

A) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil 

edilen katkıların fona yönlendirilmesini 

sağlamak  

B) Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon 

yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon 

portföyünü yönetmesini sağlamak 

C) Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun 

performansı, mali tabloları gibi konularda 

katılımcılara düzenli bilgi verilmesini 

sağlamak 

D) Katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel 

emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye 

sokabilecek hareketlerden kaçınmak 

E) Sermaye piyasası koşullarına göre en yüksek 

getiri seviyesini garanti etmek 
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32) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik şirketinin 

katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye 
sokabilecek uygulamalar yaptığının, 
sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini 
yerine getiremediğinin veya malî bünyesinin 
katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye 
düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun 
tespiti hallerinde Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan tarafından şirketin yönetim 
kurulundan istenebilecek tedbirlerden 
değildir? 

A) Sermayenin artırılması veya sermayenin 

ödenmemiş kısmının ödenmesi  

B) Kâr dağıtımının durdurulması 

C) İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya 

tamamen elden çıkarılması 

D) Yeni sözleşme akdetme ve temdit 

yetkisinden feragat edilmesi  

E) Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada 

bloke edilmesi ve bu varlıklar üzerinde izinsiz 

tasarruf edilmemesi  

 
33) Emeklilik şirketi tarafından emeklilik 

sözleşmesi çerçevesinde alınan ve 
katılımcılar adına bireysel emeklilik 
hesaplarında izlenen katkıların, riskin 
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına 
göre işletilmesi amacıyla oluşturulan 
malvarlığına ne ad verilir? 

A) Katılım hesabı 

B) Cüzdan 

C) Fon 

D) Esham 

E) Depo 

34) Katılımcı ile emeklilik şirketi, saklayıcı ve 
portföy yöneticisi arasında portföyün inançlı 
mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve 
vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini 
konu alan ve genel işlem şartlarını içeren 
iltihaki sözleşmelere ne ad verilir? 

A) Vedia sözleşmesi 

B) Fon içtüzüğü  

C) Eser sözleşmesi 

D) Atipik sözleşme 

E) Depo sözleşmesi 

35) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kurulmuş 
sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik 
şirketlerinin düzenlemesi zorunlu olan 
finansal tablolardan değildir? 

A) Katılımcı fon dağıtım tablosu 

B) Bilanço 

C) Gelir tablosu 

D) Özsermaye değişim tablosu  

E) Nakit akış tablosu  

36) Sigorta ettirenin sorumluluğu dâhilindeki 
eylem ve fiillerden veya kazalardan dolayı, 
üçüncü şahısların mallarında ve canlarında 
meydana gelen zararları tazmin eden 
sigortalara ne ad verilir? 

A) Aşkın sigorta 

B) Üçüncü kişi lehine sigorta 

C) Teminat sigortası 

D) Halefiyet sigortası 

E) Sorumluluk sigortası 

37) Sigortacı tarafından düzenlenecek sigorta 
poliçesinde aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

A) Sigortacının, sigorta ettirenin ve varsa 

sigortadan faydalanacak kimsenin adı ve 

soyadı 

B) Sigorta teminatı kapsamındaki rizikoların 

gerçekleşme zamanı  

C) Sigortanın konusu 

D) Sigorta kapsamındaki rizikolar ile teminatın 

başlayacağı ve sona ereceği zaman 

E) Sigorta bedeli 

38) Sigorta poliçesinde yazılı sigorta bedelinin, 
sigortaya konu olan malın gerçek ve makul 
değerinin altında olmasına ne ad verilir?  

A) Eksik sigorta 

B) Aşkın sigorta 

C) Karşılıklı sigorta 

D) Değer düşüklüğü sigortası 

E) Hasar bedeli sigortası 
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39) Sigortalının iradesi dışında meydana gelen 

ani ve harici olaylar neticesinde bedensel bir 
sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesi 
durumlarına karşı teminat sunan sigortalara 
ne ad verilir?  

A) Üçüncü kişi lehine sigorta 

B) Teminat sigortası 

C) Ferdi kaza sigortası 

D) Halefiyet sigortası  

E) İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası 

40) Kanunlarla ihdas edilmiş olan zorunlu 
sigortalara ilişkin olarak gerekli koşulların 
oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu 
sigortalarla saptanan geçerli teminat 
miktarlarına kadar karşılanması amacıyla 
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan hesaba 
ne ad verilir?  

A) Fon hesabı 

B) Tazminat hesabı 

C) Riziko hesabı 

D) Azami külfet hesabı 

E) Güvence hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

Test Bitti. 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
1) Bazı durumlarda işletme yöneticilerinin, 

hissedarların zararına işlemler yapması ve 
davranışlarda bulunması aşağıdaki finansın 
temel ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Riskten kaçınma ilkesi  

B) Çeşitlendirme ilkesi  

C) Değerli fikirler ilkesi 

D) İşaret verme ilkesi 

E) Kişisel çıkarları düşünme davranışı ilkesi 

2) Beklenen getirinin negatif olduğu piyango 
çekilişleri ve kumar oynanması durumunun 
aşağıdaki finansın temel ilkelerinden 
hangisiyle çeliştiği söylenebilir? 

A) Paranın zaman değeri 

B) İki taraflı muameleler ilkesi 

C) Çeşitlendirme ilkesi 

D) İşaret verme ilkesi 

E) Riskten kaçınma ilkesi 

3) Hisse senedi yatırımcısının temettüyü, hisse 
senedinin fiyatının artmasıyla oluşan sermaye 
kazancına tercih etmesi durumu aşağıdaki 
teorilerden hangisiyle açıklanmaktadır? 

A) Net gelir yaklaşımı 

B) Eldeki kuş teorisi 

C) Kar payı ilgisizliği teorisi 

D) Sermayenin maksimum kılınması 

E) İndirgenmiş nakit akışları yöntemi 

4) İşletmenin nasıl finanse edildiği ve kredi 
verenlerin emniyet payının yeterli olup 
olmadığı sorularına cevap arayan bir kişinin 
öncelikle hangi finansal oranları analiz etmesi 
beklenir? 

A) Likidite oranları 

B) Varlık getiri oranları 

C) Devir hızı oranları 

D) Kaldıraç oranları 

E) Piyasa değeri oranları 

 
 
 
 
 

5) Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun; 
şirketin misyonu, vizyonu ve geleceğe yönelik 
hedefleri konusunda tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasında diğerlerinden daha etkili bir 
araçtır? 

A) Basın bültenleri 

B) İnternet sitesi 

C) Medya kuruluşları 

D) Bütçeler 

E) Faaliyet raporu  

6) Bir finans kurumuna yatırılan 2.500 TL, basit 
faiz üzerinden 5 yıl sonra 4.125 TL olmaktadır. 
Buna göre uygulanan yıllık basit faiz oranı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,15 

B) 0,39 

C) 0,13 

D) 0,22 

E) 0,19 

7) Bankaya yatırılan 1.500 TL yıllık % 8 bileşik 
faiz oranı üzerinden 3 yıl sonra yaklaşık kaç 
TL olacaktır? 

A) 1.930 

B) 1.890  

C) 1.620 

D) 1.740 

E) 1.612 

 
8) Yıllık faiz oranı % 10 olan ve 3 yıllık vade 

sonunda 1.000.000 TL ödemesi olan ticari 
alacak senedin bugünkü değeri kaç TL’dir? 

A) 820.242 

B) 200.000 

C) 751.315 

D) 500.881 

E) 981.818 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
9) ABC işletmesi her yılın sonunda 20.000 TL 

ödemesi olan 4 yıl vadeli bir makine satın 
almıştır. Satıcı firma yıllık % 10 uygulayarak 
bu taksitleri hesapladığına göre makinenin 
peşin fiyatı kaç TL’dir? 

A) 71.028  

B) 81.028  

C) 89.000  

D) 63.397  

E) 51.000  

10) Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve hisse 
senedi ile finansmanın farklarından birisi 
değildir? 

A) Tahvilin fiyatı ile piyasadaki faiz oranları 

arasında doğru yönde bir ilişki vardır ancak 

hisse senetlerinde bu ilişki ters yönlüdür. 

B) Tahvillerin belirli bir vadesi vardır ancak hisse 

senetlerinde belirli bir vade yoktur. 

C) Tahvillerde elde edilecek faiz ve anapara 

bellidir. Ancak hisse başına ödenecek 

temettü tutarı ile ilgili bir kesinlik söz konusu 

değildir. 

D) Tahvil sahiplerinin yönetimde söz hakkı 

yoktur ancak firmanın yönetimi hisse senedi 

sahiplerindedir. 

E) Tahvil sahiplerinin alacaklarının 

ödenmesinde yasal öncelikleri vardır.  Hisse 

senedi sahipleri ise tüm borçlar ödendikten 

sonra geriye kalan kısmı paylaşmaktadır. 

11) Vade boyunca hiçbir faiz ödemesinin 
bulunmadığı, yatırımcının faiz gelirinin 
nominal değerle satın alma değeri arasındaki 
fark olduğu tahvil türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Endeksli tahviller 

B) Dönüştürülebilir tahviller 

C) Sıfır kuponlu tahviller 

D) Geri çağrılabilir tahviller 

E) Güvenceli tahviller 

 

 

 

12)  
I- Risk 

      II- Vade 
      III- Faiz 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
tahvilin değerinin belirlenmesinde etki eden 
unsurlar arasındadır?   

A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız II ve III 

D) Yalnız III 

E) I, II ve III 

13) Proforma bilanço, proforma gelir tablosu ve 
nakit bütçesinin hazırlanması finans 
yöneticisinin temel görevlerinden hangisinin 
kapsamına öncelikle girmektedir? 

A) Dış denetim 
B) Finansal planlama 

C) Finansal analiz 

D) İşletmenin karşılaştığı özel sorunların 

çözümü 

E) İç denetim 

14) Bir varlığın hızlı ve uygun maliyetle paraya 
çevrilememe riski aşağıdaki terimlerden 
hangisiyle ifade edilmektedir? 

A) Fırsat riski 

B) Likidite riski 

C) Enflasyon riski 

D) Vade riski 

E) Geri ödenmeme riski  

15) Hisse senedinin getirisi hangi unsurların 
toplamından oluşmaktadır? 

A) Faiz + kâr payı 

B) Sermaye kazancı + faiz 

C) Sermaye kazancı + kâr payı 

D) Kâr payı + sabit kupon ödemeleri 

E) Sermaye kazancı + sabit kupon ödemeleri 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
16) Para piyasasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Vadesi 1 yıl veya 1 yıldan daha az olan fon 

arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. 

B) Sermaye piyasasına kıyasla para piyasası 

araçları düşük riske sahip yatırım araçlarıdır. 

C) Tahviller para piyasası araçlarından birisidir. 

D) Para piyasası yatırım araçları yüksek 

likiditeye sahip araçlardır. 

E) Para piyasası yatırım araçlarının paraya 

dönüştürülme maliyeti düşüktür. 

17) Sermaye piyasasıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Para piyasasına kıyasla, sermaye piyasası 

uzun vadeli olduğu için risk ve faiz oranı 

yüksektir. 

B) Sermaye piyasası 1 yıl veya daha uzun 

vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı 

piyasalardır. 

C) İşletmeler genellikle uzun vadeli varlıklarının 

finansmanı için sermaye piyasasına 

başvurmaktadır. 

D) Sermaye piyasası araçlarının nakde 

dönüştürülme maliyeti para piyasası 

araçlarına kıyasla düşüktür. 

E) Yatırım kredileri, hisse senetleri ve tahviller 

sermaye piyasası araçlarına örnek olarak 

verilebilir. 

18) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 
piyasasının özelliklerinden değildir? 

A) Firmaların reklam gibi fiyat dışı yollarla 

rekabet etmesi 

B) Çok sayıda alıcı ve satıcının olması 

C) Piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması 

D) Piyasadaki malların homojen olması 

E) Piyasanın şeffaf olması, alıcı ve satıcıların 

tüm bilgilere erişim imkânının olması 

 
 

19) “……”  aslında kurumların ihtiyaç duyduğu 
ödünç paranın sağlanması için çıkarılan uzun 
vadeli para borcu senedidir.  
 
Yukarıda yer alan cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Finansman bonosu 

B) Hazine bonosu 

C) Tahvil 

D) Mevduat 

E) Hisse senedi 

20) Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın 
kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden 
yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı 
olanaklardan yararlanma hakkı veren 
sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tahvil 

B) Hazine bonosu 

C) Katılma intifa senedi 

D) Borç senedi 

E) Hisse senedi 

21) İşletmenin bir bütün olarak satılması 
durumunda elde edilecek değer öncelikle 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A) İşleyen teşebbüs değeri 

B) Nominal değer 

C) Maliyet değeri 

D) İşletmenin tasfiye değeri 

E) İşletmenin defter değeri 

22) Etkin bir piyasada bir işletmenin varlıkları 
hakkındaki bilgilerin tamamına dayalı olarak 
oluşan değer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nominal değer 

B) Gerçek değer 

C) Defter değeri 

D) Tasfiye değeri 

E) İşleyen teşebbüs değeri 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
23)  Bir firmanın 2016 yılı dönem net karı 20.000 

TL, 2017 yılı dönem net karı 30.000 TL’dir. 
Firma dönem karındaki dalgalanmaya 
bakmaksızın 2.000 hissedarına sabit bir 
şekilde toplam 10.000 TL kar dağıtma 
politikası izlemektedir. Yatırımcı hisse 
senedinden % 20 getiri beklediğine göre 
temettü modeline göre hisse senedinin değeri 
kaç TL’dir? 

A) 25 

B) 1 

C) 5 

D) 20 

E) 10 

 

24) ABC işletmesi ekonomik ömrü 5 yıl ve ilk 
yatırım tutarı 10.000 TL olan ve ek olarak 2.000 
TL net işletme sermayesine ihtiyaç duyduğu 
yatırım projesinden her yıl 5.000 TL nakit 
akımı beklemektedir. Bu bilgiler çerçevesinde 
yatırımın geri ödeme süresi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 1,8 yıl 

B) 5 yıl 

C) 1,8 yıl 

D) 2,4 yıl 

E) 3,4 yıl 

25) Değerleme yöntemleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Net bugünkü değer yöntemi paranın zaman 

değerini dikkate alan bir yöntemdir. 

B) Karlılık endeksi yönteminde paranın zaman 

değeri dikkate alınmamaktadır. 

C) Geri ödeme süresinde paranın zaman değeri 

dikkate alınmamaktadır. 

D) Ortalama muhasebe getirisi yönteminde 

paranın zaman değeri dikkate 

alınmamaktadır. 

E) İç getiri oranı yöntemi paranın zaman 

değerini dikkate almaktadır. 

 
 
 

26) Ortalama sermaye maliyetinin, yatırım için 
belirlenen iç getiri oranından büyük olması 
durumunda yatırımın net bugünkü değeri ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?  

A) Ortalama sermaye maliyetine göre yatırımın 

net bugünkü değeri pozitiftir. 

B) Ortalama sermaye maliyetine göre yatırımın 

net bugünkü değeri sıfırdır. 

C) Yatırımın net bugünkü değeri ile ilgili olarak 

hiçbir şey söylenemez. 

D) Ortalama sermaye maliyetine göre yatırımın 

net bugünkü değeri negatiftir. 

E) Yatırımın asgari sürede geri ödemesi 

gerçekleştirilecektir. 

27) Aşağıda gösterilen likit (asit test) oran 
formülünde soru işareti konulan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
Likit Oran = (Dönen Varlıklar - ..?.. )/Kısa 
Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

A) Şerefiye 

B) Stoklar 

C) Duran varlıklar 

D) Hesaplanan KDV 

E) İndirilen KDV 

28) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin 
faydalarından birisi olarak nitelenemez? 

A) Sermaye maliyetinin azalması  

B) Şirket derecelendirme notunun düşmesi 

C) Finansman imkânları ile likiditede artış  

D) Krizleri kolay atlatabilme  

E) Sermaye piyasasından dışlanmama 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
29) Paydaşlar arasında muhtemel çıkar 

çatışmalarının önüne geçilmesine yönelik 
şirket politikalarının oluşturulması kurumsal 
yönetim ilkelerinden hangisiyle diğerlerine 
kıyasla öncelikle ilgilidir? 

A) Hesap verebilirlik 

B) Şeffaflık 

C) Eşitlik 

D) Risk almama 

E) Sorumluluk 

30) Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas 
sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan 
politikalara uygunluğunun gözetilmesinden 
öncelikle aşağıdakilerden hangisi 
sorumludur? 

A) İç denetçiler 

B) Bağımsız denetçiler 

C) Denetim komitesi  

D) Yönetim kurulu 

E) Finansal işlerden sorumlu direktör 

31) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre; başta bilgi 
alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay 
sahipliği haklarının korunması ve 
kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol 
oynayan işletme birimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yatırımcı ilişkiler bölümü 

B) Aday gösterme komitesi 

C) Denetim komitesi 

D) Kamu aydınlatma platformu 

E) Ücret komitesi 

32) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre bir şirket, 
aşağıdakilerden hangisinin 
ücretlendirmesinde kâr payı, 
pay opsiyonları veya şirketin performansına 
dayalı ödeme planları kullanamaz? 

A) İcra başkanı/genel müdür 

B) Finansal işler direktörü 

C) Pazarlama direktörü 

D) Bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

E) Risk yönetim birimi başkanı 

33) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre; yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir yönetim kurulu üyesi birden fazla 

komitede görev alabilir. 

B) Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi 

toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 

alabilir. 

C) Komitelerin en az iki üyeden 

oluşması gerekir. 

D) Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. 

E) İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev 

alabilir. 

34) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatler aşağıdaki 
raporlardan hangisiyle kamuoyuna açıklanır? 

A) İç denetim raporu 

B) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

C) Bağımsız denetçi raporu 

D) İlişkili taraf işlemleri raporu 

E) Denetim komitesi yıllık çalışma raporu 

35) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulunun yapısıyla ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu üye sayısının, her durumda 

beş üyeden az olmaması gerekir. 

B) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 

görevli olmayan üyelerden oluşur. 

C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev 

süresi üç yıldır, tekrar seçilemezler. 

D) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye 

sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az 

olamaz. 

E) Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az 

olamaz. 
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 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
36) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 

kurulu üyesi olmayan konusunda uzman 
kişiler, hangi komiteye üye olamazlar? 

A) Denetimden sorumlu komite 

B) Aday gösterme komitesi 

C) Riskin erken saptanması komitesi 

D) Kurumsal yönetim komitesi 

E) Ücret komitesi 

 

37) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden 
hangisi, yönetim kurulunun yapısı ve 
verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler 
yapmak ve bu konularda yapılabilecek 
değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim 
kuruluna sunmakla sorumludur? 

A) İç kontrol komitesi 

B) Ücret komitesi 

C) Genel kurul 

D) Aday gösterme komitesi 

E) Riskin erken saptanması komitesi 

38) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
ana bölümlerden birisi değildir? 

A) Pay sahipleri 

B) Risk değerlendirme 

C) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 

D) Menfaat sahipleri 

E) Yönetim kurulu 

39) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri 
uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudan 
pay sahipliği ile ilgili bir kavram değildir? 

A) Faaliyet raporu isteme hakkı 

B) Kar payı hakkı 

C) Bilgi alma ve inceleme hakkı 

D) Oy hakkı 

E) Genel kurula katılma hakkı 

 
 
 
 
 

40) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin kurumsal 
yönetim anlayışları üzerinde en az etkilidir? 

A) Ekonomik konjonktür 

B) Yönetim biçimi 

C) Kültürel yapı 

D) Hukuki alt yapı 

E) Şirket yapılanmaları 

 
 
 
 
 
 

Test Bitti. 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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DENETİM A 
1) Bağımsız Denetim Standardı 200’e göre 

aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların 
denetimi çerçevesinde, yüksek ancak mutlak 
olmayan güvence seviyesini ifade 
etmektedir? 

A) Tam güvence 

B) Sınırlı güvence 

C) Makul güvence 

D) Teminat 

E) Mutlak güvence 

2) Aşağıdakilerden hangisi ilgili kontrol 
mekanizması dikkate alınmadan önce, bir 
işlem sınıfına, hesap bakiyesine veya 
açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanının, tek 
başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli 
olabilecek bir yanlışlık içermeye açık olması 
durumunu ifade eder? 

A) Kontrol riski 

B) Yapısal risk 

C) Tespit riski 

D) Değişiklik riski 

E) Tahmin riski 

3)  

I. Yapısal risk 
II. Kontrol riski 
III. Tespit edememe riski 
IV. Tahmin riski 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri önemli 
yanlışlık risklerinin yönetim beyanı 
düzeyindeki bileşenlerindendir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) Yalnız II ve III 

D) Yalnız I ve II 

E) Yalnız II, III ve IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Denetçiye göre “önemli yanlışlık” riskleri ne 
kadar ……, kabul edilebilir tespit edememe 
riski o kadar ……. bir düzeyde olacaktır. 
 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Yüksekse, Düşük 

B) Yüksekse, Yüksek 

C) Düşükse, Düşük 

D) Kolaysa, Tatminkar 

E) Tatminkarsa, Kolay 

5) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre 
aşağıdakilerden hangisi denetim şirketinin 
kuracağı kalite kontrol sisteminin içereceği 
politika ve prosedürlerin ele alacağı 
unsurlardan biri değildir?  

A) İlgili etik hükümler 

B) Kontrol çevresi 

C) İnsan kaynakları 

D) Denetimin yürütülmesi 

E) İzleme 

6) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre denetim 
şirketi etik hükümler uyarınca bağımsız 
olması gereken tüm personelinden 
bağımsızlık politika ve prosedürlerine 
uyduklarını ve uyacaklarını bildiren yazılı 
taahhüttü ne zaman alır? 

A) Her bir denetimden sonra ve her hâlükârda 

yılda en az iki kez alır. 

B) Her bir denetimden önce ve her hâlükârda 

yılda en az üç kez alır. 

C) Sadece denetimlerden sonra alınması 

yeterlidir. 

D) Her bir denetimden önce ve her hâlükârda 

yılda en az bir kez alır. 

E) Yazılı taahhüt alınması gerekli değildir. 
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DENETİM A 
7) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre finansal 

tabloların bağımsız denetim ve sınırlı 
bağımsız denetimlerinde çalışma kâğıtlarının 
nihai denetim dosyalarında birleştirilmesi 
işleminin ne zamana kadar tamamlanması 
gerekir? 

A) Denetçi raporu tarihine kadar 

B) Denetçi raporu tarihinden önce 

C) Denetçi raporu tarihinden itibaren 60 gün 

içinde 

D) Denetçi raporu tarihinden 30 gün önce 

E) Denetçi raporu tarihinden 60 gün önce 

8) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme 
aşağıda belirtilen işletmelerin hangisinin 
denetiminde Bağımsız Denetim Standartları 
tarafından zorunlu tutulmuştur? 

A) KOBİ’ler 

B) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar 

C) Kamu sermayeli kuruluşlar 

D) Finansal tabloları denetçi tarafından 

hazırlanan işletmeler 

E) Borsada işlem gören işletmeler 

9) Aşağıdaki hizmetlerin hangisinde; sorgulama 
ve analitik prosedürlerin kullanımı çoğunlukla 
işin esasını oluşturur?  

A) Sınırlı bağımsız denetim  

B) Bağımsız denetim  

C) Üzerinde mutabık kalınan işler  

D) Tarihi finansal bilgilere makul güvence 

verilmesi  

E) Finansal bilgileri derleme hizmeti 

10) Denetimin planlanma aşamasında uyguladığı 
prosedür, denetçiye hasılata ilişkin 
denetiminin kapsamını genişletmesi 
gerektiğini göstermiştir. Uygulanan bu 
prosedürün aşağıdakilerden hangisi olması 
beklenir?  

A) İşlemlere ilişkin detay testleri  

B) Hesap bakiyelerine ilişkin detay testleri  

C) Düzeltme testleri  

D) Kontrol testleri 

E) Analitik prosedürler  

11) Bağımsız Denetim Standardı 210’a göre 
aşağıdakilerden hangisi denetim 
sözleşmesinin içermesi gereken zorunlu 
hususlardan değildir? 

A) Finansal tabloların denetiminin amacı ve 

kapsamı 

B) Denetim şirketinin kalite politika ve 

prosedürleri 

C) Denetçinin sorumlulukları 

D) Finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılacak geçerli finansal raporlama 

çerçevesini belirten açıklama 

E) Denetçi tarafından düzenlenecek raporların 

beklenen şekline ve içeriğine atıf 

12)  

I. Denetim programları 
II. Analizler 
III. Notlar ve tutanaklar 
IV. Önemli hususlara ilişkin özetler 

Yukarıda belirtilenlerden hangileri denetim 
kanıtlarına örnek olabilir? 

A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I, II ve III 

C) Yalnız II ve III 

D) Yalnız II, III, IV  

E) I, II, III ve IV  

13) Yönetimin dâhil olduğu bir hileden 
şüphelenmesi hâlinde denetçi, bu şüphelerini 
aşağıdakilerden hangisine bildirir? 

A) Kamu Gözetimi Kurumuna 

B) BDDK’ya 

C) Üst yönetimden sorumlu olanlara 

D) İlgili meslek örgütüne 

E) İlgili Bakanlığa 
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14) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre 

hileli finansal raporlamaya daha iyi bir 
örnektir? 

A) Hayali satıcılara ödeme yapılması 

B) İşletme varlıklarının kişisel kredi veya ilişkili 

taraf kredisi için teminat olarak kullanılması 

C) Fiyatları olduğundan yüksek göstermeleri 

karşılığında işletmenin satın alma birimi 

çalışanlarına tedarikçiler tarafından ödeme 

yapılması 

D) Hesap bakiyelerini tahmin etmek için 

kullanılan varsayım ve yargıları uygun 

olmayan biçimde değiştirmek 

E) İşletmenin teslim almadığı mal ve hizmetler 

için ödeme yapmasına sebep olunması 

15) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye 
kullanılması riskine diğerlerine göre daha 
açıktır? 

A) Hamiline yazılı tahvil, elmas veya bilgisayar 

çipleri gibi kolaylıkla nakde dönüştürülebilen 

varlıklar 

B) Doğrulanması zor olan subjektif yargıları 

veya belirsizlikleri içeren önemli tahminlere 

dayanan varlık, yükümlülük, hâsılat veya 

giderler 

C) Farklı iş ortam ve kültürlerinin bulunduğu 

ülkelerle veya ülkelerde gerçekleştirilen 

önemli faaliyetler 

D) Görünürde açık bir ticari gerekçesi 

olmaksızın, ticari aracıların kullanılması 

E) Görünürde açık bir ticari gerekçesi 

olmaksızın, vergi cenneti olarak bilinen 

yerlerde bulunan önemli banka hesapları, 

bağlı ortaklık veya şube faaliyetleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

16) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim 
standartları uyarınca denetçi raporunda ilâve 
bilgilere yer verilmesinin zorunlu olması veya 
gerekli olduğunun değerlendirilmesi 
sebebiyle üst yönetimden sorumlu olanlarla 
iletişim kurulmasını gerektiren durumlar 
arasında gösterilemez? 

A) Denetçinin, BDS 705’e uygun olarak denetçi 

raporunda olumlu görüş dışında bir görüş 

bildirmeyi düşünmesi 

B) BDS 570’e uygun olarak, işletmenin 

sürekliliğine ilişkin önemli bir belirsizliğin 

raporlanması 

C) BDS 701’e uygun olarak, kilit denetim 

konularının bildirilmesi 

D) Denetçinin, BDS 720’ye uygun olarak diğer 

bilgilerin düzeltilmemiş önemli bir yanlışlık 

içerdiği sonucuna varması 

E) BDS 110 uyarınca denetçinin bildirim 

yapması gereken hususların bulunması 

17) Aşağıdakilerden hangisi, finansal 
raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin 
etkinliği ve verimliliği ile ilgili mevzuata 
uygunluk açısından işletmenin amaçlarına 
ulaştığına dair makul güvence sağlamak 
amacıyla üst yönetimden sorumlu olanlar, 
yönetim ve diğer personel tarafından 
tasarlanan, uygulanan ve sürekliliği sağlanan 
süreci ifade etmektedir? 

A) İç kontrol 

B) Rassal ortam değerlendirmesi 

C) Sürekli denetim 

D) İç denetim 

E) Dış denetim 
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18) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin hangi 

risklerin ciddi risk olduğu konusunda yargıda 
bulunurken asgari olarak mütalaa etmesi 
gereken hususlardan değildir? 

A) Riskin hile kaynaklı bir risk olup olmadığı 

B) Riskle ilgili finansal olmayan bilgilerin 

ölçümündeki sübjektiflik derecesi 

C) İşlemlerin karmaşıklığı 

D) Riskin ilişkili taraflarla yapılan önemli 

işlemleri içerip içermediği 

E) Riskin, işletmenin olağan faaliyetlerinin 

dışında kalan veya olağan dışı görünen 

önemli işlemler içerip içermediği 

19)  

I. İşletmenin finansal raporlamasının 
güvenilirliği 

II. Faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği 
III. İşletmenin mevzuata uygunluğu 
IV. İşletmenin büyüklüğü 

İç kontrol, işletmenin yukarıda belirtilen 
hususlardan hangileriyle ilgili amaçlarına 
ulaşmasını tehdit eden iş hayatına ilişkin 
belirlenmiş risklere karşılık verecek şekilde 
tasarlanır, uygulanır ve sürdürülür? 

A) Yalnız I ve III 

B) Yalnız II ve III 

C) Yalnız I, II ve III 

D) Yalnız II, III, IV  

E) I, II, III ve IV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Dönem sonundaki hesap bakiyeleri ve 
açıklamalara ilişkin “Tamlık” açısından 
yönetim tarafından yapılan yönetim beyanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Varlıklar, yükümlülükler ve özkaynak payları 

mevcuttur. 

B) İşletme, varlıkların tasarruf ve kontrol 

hakkına sahiptir ve borçlar işletmenin 

yükümlülüğüdür. 

C) Varlıklar, yükümlülükler ve özkaynak payları 

uygun tutarlarda finansal tablolarda yer 

almaktadır ve her türlü değerleme ve dağıtım 

düzeltmeleri uygun şekilde kaydedilmiş ve 

ilgili açıklamalar uygun bir şekilde ölçülmüş 

ve ifade edilmiştir. 

D) Kaydedilmiş işlem ve olaylara ilişkin tutarlar 

ve diğer veriler uygun bir şekilde kaydedilmiş 

ve ilgili açıklamalar uygun bir şekilde 

ölçülmüş ve ifade edilmiştir. 

E) Kaydedilmiş olması gereken tüm varlıklar, 

borçlar ve özkaynak payları kaydedilmiş ve 

finansal tablolarda bulunması gereken tüm 

açıklamalara finansal tablolarda yer 

verilmiştir. 

21) Aşağıdakilerden hangisi denetlenen döneme 
ilişkin işlem sınıfları ve olaylar ile ilgili 
açıklamalar hakkındaki veya dönem 
sonundaki hesap bakiyeleri ve açıklamalara 
ilişkin yönetim beyanlarından biri değildir? 

A) Hak ve yükümlülükler 

B) Sunum 

C) Hesap kesimi 

D) Denklik 

E) Gerçekleşme 
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22) Aşağıdakilerden hangisi genel bilgi 

teknolojileri (BT) kontrollerinden ziyade 
uygulama kontrollerine örnek olarak 
verilebilir? 

A) Kayıtların aritmetik doğruluğunun kontrol 

edilmesi 

B) Hesapların ve geçici mizanların muhafazası 

ve gözden geçirilmesi 

C) Programlara veya verilere erişimi sınırlayan 

kontroller 

D) Girdi verilerinin düzeltme kontrolü ve sayısal 

sıra kontrolleri gibi otomatik kontroller 

E) Sapma raporlarının manuel olarak takibi 

23) Denetçi, bir bütün olarak finansal tablolar için 
başlangıçta belirlediği önemliliğe ilişkin farklı 
bir tutar (veya tutarlar) belirlemesine sebep 
olacak bir bilgiden denetimin yürütülmesi 
sırasında haberdar olması durumunda, 
aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? 

A) Bir bütün olarak finansal tablolar için 

belirlediği önemliliği değiştirir. 

B) Bir bütün olarak finansal tablolar için 

belirlediği önemliliği değiştirmesi gerekmez. 

C) Bir bütün olarak finansal tablolar için 

belirlediği önemliliği değiştirmesi gerekmez, 

ancak ilgili hesap kalemi için belirlediği 

önemliliği değiştirmesi gerekir. 

D) Bir bütün olarak finansal tablolar için 

belirlediği önemliliği de, ilgili hesap kalemi 

için belirlediği önemliliği de değiştirmesi 

gerekmez. 

E) Bir bütün olarak finansal tablolar için 

belirlediği önemliliği de, ilgili hesap kalemi 

için belirlediği önemliliği de değiştirip 

değiştirmeme arasında kararsız kalır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24)  

I. Denetçinin yönetim beyanı düzeyinde 
ortaya çıkan “önemli yanlışlık” risklerine 
ilişkin yaptığı değerlendirme, 
kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine 
dair bir beklenti içeriyorsa. 

II. Denetçi, maddi doğrulama 
prosedürlerinin niteliğini, 
zamanlamasını ve kapsamını belirlerken 
kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine 
güvenmek istiyorsa. 

III. Denetçi, maddi doğrulama 
prosedürlerinin niteliğini, 
zamanlamasını ve kapsamını belirlerken 
kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine 
güvenmemeyi tercih ediyorsa. 

IV. Maddi doğrulama prosedürleri, tek 
başlarına, yönetim beyanına ilişkin 
yeterli ve uygun denetim kanıtı 
sağlayamıyorsa. 

Denetçi yukarıdaki durumların hangilerinin 
varlığı halinde, ilgili kontrollerin işleyiş 
etkinliklerine ilişkin yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde etmek amacıyla kontrol testlerini 
tasarlayarak uygulamak zorundadır? 

A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I, II ve III 

C) Yalnız I, II ve IV 

D) Yalnız II, III, IV  

E) I, II, III ve IV  

25) Ciddi riske karşı yalnızca maddi doğrulama 
prosedürlerinin uygulanacak olması hâlinde, 
bu prosedürlerin aşağıdakilerden hangisini 
de içermesi gerekir?  

A) Analitik maddi doğrulama prosedürlerini 

B) Maddi doğrulama prosedürlerinin tamamını 

C) Kontrol testlerini  

D) İç kontrol testlerini 

E) Detay testlerini 
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26) Kontrollere ve kontrollerin işleyiş etkinliğine 

ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir? 

A) Bazı kontrollerin işleyiş etkinliği açısından 

belgelendirme mümkün olmayabilir. 

B) Bir kontrolün işleyiş etkinliğinin belgeyle 

kanıtlanması hâlinde, işleyiş etkinliği 

hakkında denetim kanıtı elde etmek için 

denetçi, bu belgeyi tetkik etmeye karar 

verebilir. 

C) Sorgulamayla birlikte tetkik veya yeniden 

uygulama yapılması, sorgulama ve gözlem 

yapılmasından daha fazla güvence sağlar. 

D) Sorgulama, tek başına kontrollerin işleyiş 

etkinliğini test etmek için yeterlidir. 

E) Bir kontrolün etkinliğine ilişkin daha ikna edici 

denetim kanıtına ihtiyaç duyulması 

durumunda, ilgili kontrolün testinin kapsamını 

genişletmek uygun olabilir. 

27) Denetim örnekleminde belirlenen 
yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin 
tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin 
ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık 
tahmini aşağıdakilerden hangisini en iyi ifade 
etmektedir? 

A) Fiili yanlışlıklar 

B) Öngörülen yanlışlıklar 

C) Muhakeme yanlışlıkları 

D) Rassal yanlışlıklar 

E) Yapısal yanlışlıklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) Hasılatın olduğundan önemli ölçüde fazla 
gösterilmesi durumunda, yanlışlığın 
kazançlar üzerindeki etkisi giderlerde buna 
karşılık gelen bir fazlalıkla tamamen 
dengelenmiş ise bu duruma ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir? 

A) Bu durumda bir bütün olarak finansal 

tablolarda önemli yanlışlık bulunacaktır 

B) Bu durumda bir bütün olarak finansal 

tablolarda önemli yanlışlık bulunmayacaktır. 

C) Bu durumda bir bütün olarak finansal 

tablolarda önemli yanlışlık bulunup 

bulunmayacağına ilişkin bir yargıda 

bulunulamaz. 

D) Önemli yanlışlıklar söz konusu olduğundan 

bu yanlışlığa ilişkin yukarıdaki gibi bir 

mahsup, bir bütün olarak finansal tablolarda 

önemli yanlışlık bulunmasını engeller. 

E) Yanlışlık, hasılat ve gidere ilişkin olduğundan 

ve bu kalemlerdeki yanlışlıkların mahsup 

edilebilir olmaları nedeniyle bir bütün olarak 

finansal tablolarda önemli yanlışlık 

bulunmasını engeller. 

29) Denetim kanıtları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Denetim kanıtları nitelik olarak kümülatiftir. 

B) Denetim kanıtı, yönetim beyanlarını 

destekleyen ve doğrulayan bilgiler ile bu 

beyanlarla çelişen her tür bilgiyi kapsar. 

C) Yönetimin talep edilen bir konuda gerekli 

açıklamada bulunmayı reddetmesi de 

denetim kanıtı olarak kullanılabilir. 

D) Yeterlilik, denetim kanıtının kalitesinin 

ölçütüdür. 

E) Denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu 

birbiriyle ilişkilidir. 
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30) Denetçinin, finansal ve finansal olmayan 

veriler arasındaki anlamlı ilişkileri analiz 
etmek yoluyla finansal bilgileri 
değerlendirmesi, aşağıdakilerden hangisinin 
uygulandığını ifade etmektedir? 

A) Tetkik 

B) Gözlem 

C) Yeniden hesaplama 

D) Analitik prosedürler 

E) Yeniden uygulama 

31) Denetçinin tasarlanmış denetim 
prosedürlerini veya uygun olan alternatif 
prosedürleri seçilen bir kalem üzerinde 
uygulayamaması durumunda, söz konusu 
kalem, detay testleri açısından ne olarak 
kabul edilir? 

A) Öngörülen kontrolden bir sapma 

B) Yanlışlık  

C) Gözlemden sapma 

D) Örneklem dışı risk 

E) Örneklem içi risk 

32) Öngörülen yanlışlık ve anomal (aykırı) 
yanlışlığın toplamı kabul edilebilir yanlışlığa 
yaklaştıkça, anakitledeki fiili yanlışlığın kabul 
edilebilir yanlışlık düzeyini aşma ihtimali ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru 
ifadedir? 

A) Azalır 

B) Değişmez 

C) Daha kabul edilebilir olur 

D) Önce azalır sonra aynı düzeye tekrar gelir 

E) Artar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33) Bağımsız Denetim Standardı 200’e göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Finansal tabloların hata veya hile kaynaklı 

önemli bir yanlışlık içermediğine dair mutlak 

bir güvence elde edilemez. 

B) Denetçinin vardığı sonuçların ve görüşüne 

dayanak teşkil eden denetim kanıtlarının 

çoğu, denetimin yapısal kısıtlamaları 

sebebiyle, kesin olmaktan ziyade ikna 

edicidir. 

C) Denetimin yapısal kısıtlamaları sebebiyle 

tespit edememe riski ortadan kaldırılamaz, 

sadece azaltılabilir. 

D) Belirli bir tespit edememe riski her zaman var 

olacaktır. 

E) Denetçi denetim riskini sıfıra indirebilir. 

34) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 530’a göre örneklem seçiminde 
kullanılan temel yöntemlerden biri değildir? 

A) Rastgele (tesadüfi) seçim 

B) Sistematik seçim yöntemi 

C) Kabarcık seçim yöntemi 

D) Gelişigüzel seçim yöntemi 

E) Blok seçim 

35) Finansal tabloların işletmenin sürekliliği 
esasına göre hazırlanmış olması ancak 
yönetimin işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmasının denetçinin yargısına göre 
uygun olmaması, denetçinin aşağıdakilerden 
hangisini yapmasını gerektiren bir durum 
teşkil etmektedir? 

A) Olumsuz görüş içeren bağımsız denetçi 

raporu düzenlemesini 

B) Olumlu görüş içeren bağımsız denetçi raporu 

düzenlemesini 

C) Sınırlı olumlu görüş içeren bağımsız denetçi 

raporu düzenlemesini 

D) Görüş vermekten kaçınma içeren bağımsız 

denetçi raporu düzenlemesini 

E) Sınırsız olumlu görüş içeren bağımsız 

denetçi raporu düzenlemesini 
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36) Denetçinin, kilit denetim konusu olarak 

belirlediği konulardan bazılarının denetim 
raporunda bildirilecek görüşün türünün 
değişmesine neden olması durumunda, söz 
konusu konuların bağımsız denetim 
raporunun aşağıdaki unsurlarından 
hangisinde raporlanması en uygun olur? 

A) Kilit denetim konuları 

B) Görüşün dayanağı 

C) İşletmenin sürekliliği 

D) Dikkat çekilen hususlar 

E) Diğer bilgiler 

37) Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse 
ve -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların 
finansal tablolar üzerindeki muhtemel 
etkilerinin önemli ve yaygın olabileceği 
sonucuna varırsa aşağıdakilerden hangisini 
içeren bir denetim raporu düzenler? 

A) Sınırlı olumlu görüş 

B) Görüş vermekten kaçınma 

C) Olumsuz görüş 

D) Olumlu görüş 

E) Hem olumlu görüş hem de olumsuz görüş 

38) Aşağıdakilerden hangisi, mevzuat veya genel 
uygulamalar gereği, denetlenmiş finansal 
tabloları ve bu tablolara ilişkin denetçi 
raporunu içeren bir dokümanda yer alan 
finansal ve finansal olmayan (finansal tablolar 
ve bu tablolara ilişkin denetçi raporu 
dışındaki) bilgileri ifade etmektedir? 

A) Diğer bilgiler 

B) Finansal olmayan bilgiler 

C) Denetimde önem arz eden bilgiler 

D) Denetçinin muhakemesini gerektiren bilgiler 

E) Denetlenmeyen bilgiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) Denetçinin, küçük veya önemsiz bir değerde 
olmadığı sürece, müşteriden hediye alması 
veya ayrıcalıklı muamele görmesi Etik 
Kurallarda belirtilen tehditlerden hangisinin 
varlığını en iyi ifade eder? 

A) Kişisel çıkar tehdidi 

B) Kendi kendini denetleme tehdidi 

C) Taraf tutma tehdidi 

D) Yakınlık tehdidi 

E) Denetimsizlik tehdidi 

40) Denetçi, denetim hizmeti sunan başka bir 
denetçinin işleriyle ilgili kötüleyici referanslar 
vermesi durumunda aşağıda belirtilen temel 
ilkelerden hangisine öncelikle aykırı hareket 
etmiş olur? 

A) Sır saklama 

B) Mesleki yeterlik ve özen 

C) Tarafsızlık 

D) Dürüstlük 

E) Mesleğe uygun davranış 

 
 
 
 
 
 
 

Test Bitti. 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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	Denetim Soruları - A
	1) Bağımsız Denetim Standardı 200’e göre aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetimi çerçevesinde, yüksek ancak mutlak olmayan güvence seviyesini ifade etmektedir?
	2) Aşağıdakilerden hangisi ilgili kontrol mekanizması dikkate alınmadan önce, bir işlem sınıfına, hesap bakiyesine veya açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanının, tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir yanlışlık içermeye ...
	3)
	4) Denetçiye göre “önemli yanlışlık” riskleri ne kadar ……, kabul edilebilir tespit edememe riski o kadar ……. bir düzeyde olacaktır.
	5) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre aşağıdakilerden hangisi denetim şirketinin kuracağı kalite kontrol sisteminin içereceği politika ve prosedürlerin ele alacağı unsurlardan biri değildir?
	6) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre denetim şirketi etik hükümler uyarınca bağımsız olması gereken tüm personelinden bağımsızlık politika ve prosedürlerine uyduklarını ve uyacaklarını bildiren yazılı taahhüttü ne zaman alır?
	15) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması riskine diğerlerine göre daha açıktır?
	19)
	33) Bağımsız Denetim Standardı 200’e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

	Sabah A



