
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

29 HAZİRAN 2019 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.

B



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 B 
1) Aşağıdakilerden hangisi Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler için Finansal Raporlama 
Standardının finansal varlık ve finansal 
borçlar için yaptığı sınıflandırmadan biri 
değildir? 

A) Alacaklar ve Borçlar 

B) Borçlanma Araçları 

C) Özkaynak Araçlarındaki Yatırımlar 

D) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan varlıklar  

E) Diğer Finansal Araçlar 

2) Bir işletmenin sahip olduğu makinelerin ilk 
kez finansal tablolara alındığındaki değeri 
500.000 TL’dir. Söz konusu makinelere 
bugüne kadar ayrılmış birikmiş amortisman 
toplamı 200.000 TL’dir. İşletme maliyet 
modeline göre makinelerini değerlemektedir. 
Dönem sonunda yapılan değerlemede 
makinelerinin kullanım değerini 175.000 TL ve 
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 
değerini ise 250.000 TL olarak belirlemiştir. 
TFRS ve BOBİ FRS uyarınca makinelerinin 
finansal durum tablosunda yer alacak net 
değeri kaç TL’dir? 

A) 175.000 

B) 250.000 

C) 300.000 

D) 325.000 

E) 500.000 

3) Bağımsız denetime tabi olup “TMS Uygulama 
Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” uyarınca 
TFRS uygulama kapsamında olmayan ve 
ihtiyari olarak da TFRS uygulamayı tercih 
etmeyen bir işletme; 2018 yılında taraf olduğu 
inşaat sözleşmelerinden doğan hasılatı 
finansal tablolarına alırken aşağıdaki 
düzenlemelerden hangisini dikkate almalıdır? 

A) Gelir Vergisi Kanunu 

B) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

C) TMS 18 Hasılat 

D) BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat 

E) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

4) İşletme, sözleşme bedeli 100 Milyon TL olan 
bir inşaat işi yüklenmiştir. İnşaatın beklenen 
toplam maliyeti 75 Milyon TL’dir. İnşaata 
dönem içinde 25 Milyon TL harcanmıştır. 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
uyarınca girdi yönetimini kullanarak hasılatını 
finansal tablolara alan işletmenin söz konusu 
inşaat için dönem sonunda finansal tablolara 
alacağı hasılat ve hizmet maliyeti tutarı kaç 
TL’dir? 
 

A) Hasılat tutarı 33.333.333 TL, maliyet 25 

Milyon TL 

B) Hasılat tutarı 100 Milyon TL, maliyet 75 

Milyon TL  

C) Hasılat tutarı 25 Milyon TL, maliyet 

33.333.333 TL 

D) Hasılat tutarı 50 Milyon TL, maliyet 75 Milyon 

TL  

E) Hasılat tutarı 66.666.666 TL, maliyet 50 

Milyon TL 

5) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve Ekim 2018 tarihinde revize edilmiştir. 
Bu kapsamda mevcut Kavramsal Çerçeve’nin 
bazı bölümleri yenilenmiş, bazıları 
güncellenmiş ve bazılarına ise açıklık 
getirilmiştir.  
 
Revize Finansal Raporlamaya İlişkin 
Kavramsal Çerçevenin (2018 Sürümü) 
aşağıda yer alan bölümlerinden hangisinde 
herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir? 

A)  Finansal Tablolar ve Raporlayan İşletme 

B) Sermaye Kavramları ve Sermayenin 

Korunması 

C) Finansal Tabloların Unsurları 

D) Ölçüm 

E) Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri  
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MUHASEBE STANDARTLARI B 
6) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin 

kullandığı iş modeli ile finansal varlığın 
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri 
dikkate alınarak TFRS 9 Finansal Araçlar 
uyarınca finansal varlıklar ne şekilde 
sınıflandırılmaktadır? 

A) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülenler ve 

kredi ve alacaklar olarak   

B) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılarak ve gerçeğe 

uygun değer değişimi kâr veya zarara 

yansıtılarak 

C) Vadeye kadar elde tutulacaklar, satılmaya 

hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar 

olarak 

D) Ticari ve diğer alacaklar, borçlanma araçları, 

özkaynak araçlarındaki yatırımlar ve diğer 

finansal varlıklar olarak 

E) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden, gerçeğe 

uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ve gerçeğe uygun değer değişimi 

kâr veya zarara yansıtılarak 

7) TFRS’ler uyarınca ortak kontrole tabi işletme 
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine 
ilişkin esaslar aşağıdakilerden hangisinde 
düzenlenmiştir? 

A) Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin 

Muhasebeleştirilmesine Yönelik İlke Kararı 

B) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 

C) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 

D) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar 

E) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin 

Açıklamalar 

8) İşletme atıl duruma düşecek olan idari 
binalarından birini kiralamak suretiyle 
değerlendirmeye karar vermiştir. Söz konusu 
işletme yatırım amaçlı gayrimenkullerini 
gerçeğe uygun değerinden ölçmektedir. 
Binanın defter değeri 100 Milyon TL, birikmiş 
amortismanı 25 Milyon TL’dir. Binanın 
gerçeğe uygun değeri ise 125 milyon TL’dir. 
Söz konusu binayla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına aktarılan 

bina için amortisman ayrılmaya devam 

edilecektir. 

B) Bina yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 125 

milyon TL üzerinden finansal tablolarda 

sunulacaktır. 

C) Bina yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına 

aktarılacaktır.  

D) Maddi duran varlıklar grubundaki söz konusu 

binanın değeri ve birikmiş amortismanı 

kapatılacaktır.   

E) Sınıflandırma değişikliği sonucu ortaya çıkan 

50 milyon TL’lik fark yeniden değerleme 

değer artışı olarak raporlanacaktır. 

9) A İşletmesi cari dönemde devam eden 
inşaatlarından biri için 3 milyon TL’lik 
maliyete katlanmıştır. Söz konusu inşaatın 
gelirinin tahsilatında herhangi bir risk 
görülmemekle birlikte sözleşmenin geliri 
güvenilir olarak ölçülememektedir. Bu 
doğrultuda söz konusu inşaata ilişkin olarak 
cari dönemde kaydedilecek hasılat tutarı kaç 
TL’dir? 

A) Güvenilir olarak ölçülemediği için herhangi bir 

hasılat kaydı yapılmaz. 

B) Yapılan harcamanın belirli bir yüzdesi kadar 

hasılat yazılabilecektir. 

C) Yapılan harcamanın tamamı kadar hasılat 

kaydı yapılabilecektir. 

D) Yapılan harcama kadar devam eden inşaat 

sözleşmelerinden alacak kaydı yapılacaktır. 

E) Yapılan harcama peşin ödenen giderler 

hesabına alınacaktır. 
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MUHASEBE STANDARTLARI B 
10) TMS’lere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Varlık, geçmişteki olayların bir sonucu olarak 

işletme tarafından kontrol edilen mevcut bir 

ekonomik kaynaktır.  

B) TFRS açılış finansal durum tablosunda 

kullanılan muhasebe politikaları ile 

TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal 

tablolarda sunulan dönemlerde kullanılan 

muhasebe politikaları birbiriyle aynı olmalıdır. 

C) Beklenen kredi zararları; kredi zararlarının, 

ilgili temerrüt risklerine göre ağırlıklandırılmış 

ağırlıklı ortalamasıdır.  

D) Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları 

arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, 

bir varlığın satışından elde edilecek veya bir 

borcun devrinde ödenecek fiyattır. 

E) BOBİ FRS uyarınca henüz tamamlanmamış 

inşaat sözleşmelerinde geçici kabul 

yapılmadan herhangi bir hasılat finansal 

tablolara alınamaz. 

11) İşletme 1/1/2016 tarihinde 800.000 TL’ye satın 
aldığı makinenin faydalı ömrünü 5 yıl olarak 
belirlemiş ve normal amortisman yöntemine 
göre amortisman ayırmaya başlamıştır. Hurda 
değeri olmayan makine için 2018 yılı başında 
yapılan değerlendirmede makinenin kalan 
faydalı ömrünün 4 yıl olacağı tahmin 
edilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucu 2018 
yılı dahil olmak üzere izleyen her bir yılda 
ayrılması gereken amortisman tutarı kaç 
TL’dir? 

A) 60.000 

B) 100.000 

C) 120.000 

D) 160.000 

E) 200.000 

12)  
 

 BOBİ FRS TFRS 

Vade farkı 1 yıldan uzun vadeli 
alımlarda vade farkı 
ayrıştırılır. 

Tüm vade farkları 
ayrıştırılmaktadır. 

Borçlanma 
maliyetleri 

Üretimi 1 yıldan uzun 
süren stokların 
maliyetine dahil edilir. 

Özellikli varlık 
niteliğindekilerin 
maliyetine dahil 
edilir. 

Dönem sonu 
ölçümü 

Maliyet ve net 
gerçekleşebilir 
değerden düşük olanı 
üzerinden ölçülür. 

Maliyet ve net 
gerçekleşebilir 
değerden düşük 
olanı üzerinden 
ölçülür. 

Maliyetin 
belirlenmesi 

Tam ve Normal maliyet 
yöntemi 

Normal maliyet 
yöntemi 

Değer 
düşüklüğü 

Net gerçekleşebilir 
değerin maliyet 
değerinin altına 
düşmesi durumunda 
oluşur. 

Net gerçekleşebilir 
değerin maliyet 
değerinin altına 
düşmesi durumunda 
oluşur. 

Yukarıdaki tabloda Büyük ve Orta Boy 
İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı 
ile TFRS hangi işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi açısından 
karşılaştırılmıştır? 

A) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

B) Maddi duran varlıklar 

C) Finansal araçlar 

D) Stoklar 

E) Varlıklarda değer düşüklüğü 

13) Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardı Bölüm 5 Hasılat 
aşağıdaki işlem ve olaylardan hangisinden 
elde edilen hasılatın kayda alınmasında 
uygulanmaktadır? 
 
A) Mal satışı 
B) Hizmet sunumu 
C) İşletmenin yüklenici olduğu inşa sözleşmeleri  
D) İşletme varlıklarının başkaları tarafından 

kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve 
kâr payı 

E) Hepsi 
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14) Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 

Raporlama Standardını uygulayan bir işletme 
ürünlerini 100.000 TL’ye satmış ve 2 yıl vade 
imkânı sunmuştur. Emsal faiz oranı %10’dur. 
Bölüm 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar 
uyarınca etkin faiz yöntemi kullanılarak 
hesaplanacak ve faiz geliri olarak finansal 
tablolara alınacak vade farkı tutarı kaç TL’dir? 

A) 13.455 

B) 15.455 

C) 16.355 

D) 17.355 

E) 20.000 

15) Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardını uygulayan bir işletme 
ürünlerini 100.000 TL’ye satmış ve 2 yıl vade 
imkânı sunmuştur. Emsal faiz oranı %10’dur. 
Bölüm 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar 
uyarınca etkin faiz yöntemi kullanılarak ikinci 
yıl finansal tablolara alınacak olan faiz geliri 
tutarı kaç TL’dir? 

A) 8.264 

B) 9.091 

C) 10.000 

D) 17.355 

E) 20.000 

16) Aşağıdaki TFRS’lerden hangisi diğer 
kapsamlı gelirin muhasebeleştirilmesiyle 
bağlantılı standartlardan biri değildir? 

A) TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 

B) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

C) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

D) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

E) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 

17) Aşağıdakilerden hangisi TFRS 16 
Kiralamalar’ın kiracı işletme açısından 
getirdiği yeniliklerden değildir? 

A) Kiralama işlemelerinde finansal ve faaliyet 

kiralaması şeklinde bir sınıflandırma 

bulunmadığından; faaliyet kiralamaları da 

finansal kiralama gibi işleme alınacaktır. 

B) 12 aydan daha kısa vadeli faaliyet 

kiralamaları dahi finansal tablolarda ilgili 

varlık sınıfında raporlanır. 

C) Finansal kiralama borçları gibi faaliyet 

kiralaması borçları da finansal durum 

tablosunda raporlanacaktır. 

D) Kiralama giderleri, gelir tablosunda 

amortisman gideri ve kiralama gideri olarak 

ayrıştırılarak raporlanır. 

E) Kiralanan varlıklar, kullanım hakkı varlığı 

olarak raporlanır. 

18) Müşteriyle yapılan bir sözleşmeden doğan 
hasılatın finansal tablolara alınabilmesi için 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
uyarınca karşılanması gereken şartların ilki 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşletmenin müşteriye devredilecek mal veya 

hizmetler karşılığında hak kazanacağı bedeli 

tahsil edecek olması muhtemeldir.  

B) İşletme, devredilecek mal veya hizmetlerle 

ilgili her bir tarafın haklarını 

tanımlayabilmektedir. 

C) İşletme, devredilecek mal veya hizmetler için 

yapılacak ödeme koşullarını 

tanımlayabilmektedir.  

D) Sözleşme özü itibariyle ticari niteliktedir. 

E) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi onaylamış 

ve kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt 

etmiştir.  
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19) İşletme 1 Ocak 2018 tarihinde maliyeti 180.000 

TL ve faydalı ömrü 6 yıl olan bir cihaz tedarik 
etmiş ve buna ilişkin olarak kamudan 60.000 
TL destek almıştır.  Destek tutarı cihazın 
maliyetinden düşülmüştür. 1 Ocak 2019 
tarihinde cihazın net değeri 100.000 TL dir. 
2019 yılı sonunda yapılan değerlendirmeye 
göre  cihazın kullanım amacının değişmesi 
nedeniyle cihaz destek kapsamından 
çıkmıştır. Destek tutarının tamamı geri 
ödenecek olup 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 
henüz geri ödeme yapılmamıştır.  
 
Devlet desteği ve cihazın, 31 Aralık 2019 
tarihinde sona eren finansal tablolarda 
gösterimi için aşağıdaki muhasebe kaydı 
düzletmelerinden hangisi yapılmalıdır? 

A)  

Borç Maddi Duran 
Varlık  20.000 

Borç Amortisman 
Gideri  40.000 

Alacak  Yükümlülük 60.000 

B)  

Borç Maddi Duran 
Varlık  30.000 

Borç Amortisman 
Gideri  30.000 

Alacak  Yükümlülük 60.000 

C)  

Borç Maddi Duran 
Varlık  20.000 

Borç Geçmiş Yıl 
Kârları  40.000 

Alacak  Yükümlülük 60.000 

D)  

Borç Maddi Duran 
Varlık  40.000 

Borç Amortisman 
Gideri  20.000 

Alacak  Yükümlülük 60.000 

E)  

Borç Maddi Duran 
Varlık  20.000 

Borç Geçmiş Yıl 
Kârları  20.000 

Borç Amortisman 
Gideri  20.000 

Alacak  Yükümlülük 60.000 

20) TFRS 16 Kiralamalar uyarınca kiracı, kullanım 
hakkı varlığını finansal tablolarına ne zaman 
almalıdır? 

A) Sözleşmenin kurulduğu tarihte 

B) Sözleşmenin imzalandığı tarihte 

C) Bekleme süresinde  

D) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte 

E) Kiralama süresi sonunda 

 
21) A İşletmesi üretimde kullanılmak üzere 10.000 

TL’ye bir makine satın almıştır. Satıcı 
makinenin fiyatı üzerinden %10 iskonto 
uygulamıştır. Ayrıca, satıcı, makinenin 
nakliyesinin 400 TL, montajının ise 500 TL 
olacağını bildirmiştir. Montajdan sonra 
makine test edilmiş ve 250 TL’lik masrafa 
katlanılmıştır. Test aşamasında üretilen 
ürünlerden 400 TL’lik bir hasılat elde 
edilmiştir.  
 
Bu işlemlerden sonra kullanıma hazır hale 
gelen makinenin toplam maliyeti, Büyük ve 
Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama 
Standardı uyarınca hazırlanan tablolarda kaç 
TL olarak yer alacaktır? 

A) 9.000 

B) 9.750 

C) 9.900 

D) 10.150 

E) 11.150 

22) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ta; 
“İşletmenin müşteriye devrettiği mal veya 
hizmetler karşılığında, süre geçmesi dışında 
başka bir şarta (örneğin işletmenin 
gelecekteki edimine) bağlanmış olan bedeli 
alma hakkı” şeklinde tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sözleşme varlığı 

B) Alacak  

C) Sözleşme yükümlülüğü 

D) Edim yükümlülüğü 

E) Hasılat 
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23) İşletme 1 Kasım 2018 tarihinde peşin fiyatı 

100.000 TL olan ürününü, 3 ay vadeli olarak 
140.000 TL’ye satmıştır. Müşteri ürünün 
bedelini 31 Ocak 2019 tarihinde işletmeye 
ödemiştir. 2018 yılına ilişkin vade farkı geliri 
25.000 TL olarak hesaplanmıştır. BOBİ FRS 
finansal tablolarına 1 Kasım 2018 tarihinde 
alınacak hasılat tutarı kaç TL’dir? 

A) 100.000 

B) 115.000 

C) 125.000 

D) 140.000 

E) Hasılat kaydı 31 Ocak 2019 tarihinde 

yapılmalıdır. 

24) Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün 
ilk defa finansal tablolara alındığı tutardan, 
anapara geri ödemeleri düşüldükten sonra, 
bu tutara ilk defa finansal tablolara 
alındığındaki tutar ile vadesindeki tutar 
arasındaki fark üzerinden etkin faiz yöntemi 
kullanılarak hesaplanan toplam itfa tutarı 
eklenerek veya düşülerek bulunan tutar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal 

varlıklar 

B) Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün 

itfa edilmiş maliyeti 

C) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya 

zarara yansıtılan finansal yükümlülüğü veya 

finansal varlık tutarı 

D) Finansal varlığın brüt defter değeri  

E) 12 aylık beklenen kredi zararı tutarı 

25) TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca bir finansal 
varlık veya finansal yükümlülük finansal 
tablolara ilk kez hangi değer üzerinden 
alınmalıdır? 

A) Maliyet değerinden  

B) Net gerçekleşebilir değerinden  

C) Gerçeğe uygun değerinden  

D) İtfa edilmiş maliyet değerinden 

E) Kullanım değerinden 

26)  
I. Derhal satılabilecek durumda olmalıdır.  

II. Satış olasılığının yüksek olması gerekir. 

III. Satışın bir ay içinde tamamlanması 

beklenmektedir.  

IV. Cari gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir 

fiyatla pazarlanıyor olmalıdır. 

 
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca 
yukarıdakilerden hangileri bir varlığın satış 
amaçlı olarak sınıflandırılması için gerekli 
kriterlerdir? 

A) I, II, III, IV 

B) I, III, IV 

C) II, III, IV 

D) I, II, IV 

E) III, IV 

27)  
 

I. Elektronik malzeme ticareti yapan bir İşletme 

olağan iş akışı kapsamında satmak amacıyla 

bilgisayar bulundurmaktadır. 

II. Hukuki konularda danışmanlık hizmeti 

sunmakta olan işletme, müşteri listelerini 

tuttuğu ve günlük işlemlerini gerçekleştirmek 

üzere uzun vadeli kullanmak amacıyla 

edindiği bilgisayarlara sahiptir. 

III. İşletme üretimde kullanmak üzere temizlik 

malzemeleri bulundurmaktadır. 

IV. İşletme temel faaliyetlerinin bir parçası 

olarak gayrimenkul ticareti (arazi ve konut) 

yapmaktadır. 

V. İşletme kira geliri ve sermaye kazancı elde 

etmek amacıyla gayrimenkul sahibidir. 

 
Yukarıdakilerden hangileri TMS 2 uyarınca 
stok tanımını karşılamaktadır?  
 

A) I, II, III, IV, V 

B) I, III, IV 

C) I, III, IV, V 

D) I, IV 

E) III, IV, V 
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28)  

 A İşletmesi B İşletmesi 

Hasılat 300.000 150.000 

Satışların maliyeti 200.000 100.000 

Brüt kâr 100.000 50.000 

Yukarıdaki tabloda yer alan tutarlar A ve bağlı 
ortaklığı B’nin 31 Aralık 2018 tarihinde sona 
eren dönemine aittir. Dönem boyunca A, B’ye 
10.000 TL’lik mal satmış ve 2.500 TL kâr elde 
etmiştir. Söz konusu mallar dönem bitmeden 
B tarafından satılmıştır. 
 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren dönem için 
A’nın konsolide kâr veya zarar tablosunda yer 
alacak toplam hasılat ve brüt kâr tutarı kaç 
TL’dir? 

A) Hasılat 450.000, Brüt kâr 150.000 

B) Hasılat 450.000, Brüt kâr 147.500 

C) Hasılat 440.000, Brüt kâr 150.000 

D) Hasılat 440.000, Brüt kâr 147.500 

E) Hasılat 300.000, Brüt kâr 150.000  

29) Özellikli varlık tanımını karşılayan stoklar için 
katlanılan borçlanma maliyetleri; varlık 
kullanıma hazır hale gelene kadar                 , 
söz konusu varlıklar kullanıma hazır hale 
geldikten sonra                 .  
 
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri uyarınca 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir? 

A) hesaplanmazken - aktifleştirilir 

B) giderleştirilirken - aktifleştirilir 

C) aktifleştirilirken - aktifleştirilir 

D) giderleştirilirken - giderleştirilir 

E) aktifleştirilirken - giderleştirilir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30)  

 Defter 
Değeri 

Gerçeğe 
Uygun 
Değeri 

Müşteri Listesi - 120.000 

Devam etmekte olan 
geliştirme projesi -  

150.000 

İşletme Lisansı  200.000 380.000 

Marka Değeri - 700.000 

 
A İşletmesi 1 Ocak 2018 tarihinde B 
İşletmesinin paylarının tamamını satın 
almıştır. Alım tarihi itibariyle B işletmesinin 
maddi olmayan duran varlıklarının değeri 
yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2018 yılı 
boyunca A işletmesi araştırma ve geliştirme 
projesine devam ederek, 650.000 TL daha 
harcamak suretiyle çıkan ürünü üretmeye 
karar vermiştir.  
 
Yukarıdaki varlıklar, A’nın konsolide 
tablosunda 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
toplamda hangi tutar üzerinden yer alacaktır?  

A) 1.170.000 

B) 1.200.000 

C) 1.350.000 

D) 1.800.000 

E) 2.000.000 

31) Aşağıdakilerden hangisi TMS 32 Finansal 
Araçlar: Sunum uyarınca finansal varlık 
tanımını karşılamaz? 

A) Tahvil ve bono yatırımları 

B) Banka kredileri 

C) Nakit 

D) Vadeli mevduat 

E) Senetsiz alacaklar 
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32) Bir işletme 31 Aralık 2018 tarihli finansal 

tablolarını, 6 Şubat 2019 tarihinde taslak 
olarak hazırlamış ve 20 Şubat 2019 tarihinde 
yönetim kuruluna sunmuştur. 28 Şubat 2019 
tarihinde yönetim kurulu finansal tabloları 
yayımlanmak üzere uygun bulmuştur.  8 Mart 
2019 tarihinde finansal tabloların ortaklara ve 
diğer ilgili taraflara sunulmasına karar 
verilmiştir. İşletme ortakları 22 Mart tarihli 
genel kurulda finansal tabloları ibra etmiştir.  
 
Aşağıdaki tarih aralıklarından hangisinde 
gerçekleşen olaylar TMS 10 kapsamında 
raporlama döneminden sonraki olaylar olarak 
kabul edilmektedir? 

A) 31 Aralık 2018 - 6 Şubat 2019 

B) 31 Aralık 2018 -  20 Şubat 2019 

C) 31 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019  

D) 31 Aralık 2018 - 8 Mart 2019 

E) 31 Aralık 2018 - 22 Mart 2019 

33) İşletme, faaliyetlerinde kullanmak üzere bir 
bilgisayar programını üç yıllığına edinmiştir. 
Bu süre lisansı sağlayan işletmenin sunduğu 
asgari süredir. İşletme kendi bilgisayar 
programını geliştirmeye de başladığından, 
satın aldığı programı iki yıl kullanmayı 
planlamaktadır. Vergi mevzuatı uyarınca 5 
yılda itfa edilmesi gereken söz konusu 
programı geliştirme çalışmaları iki yılda 
tamamlanacaktır. İşletme programın 
maliyetini kaç yılda itfa etmelidir?  

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D) Faydalı ömrü belirsiz olduğu için itfa edilmez. 

E) Programı sağlayan işletmenin öngördüğü 

daha uzun süre boyunca itfa edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C ve D İşletmeleri iş ortaklığı 
katılımcılarıdır ve aralarında yaptıkları 
sözleşme ile Z işletmesi üzerindeki kontrolü 
müştereken kullanmaktadırlar. Her birinin oy 
hakkı eşittir.  A, B, C ve D İşletmeleri, Z 
işletmesine yaptıkları yatırımı TMS 28 
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
uyarınca hangi yönteme göre finansal 
tablolarına yansıtmalıdır? 

A) Tam konsolidasyon yöntemi 

B) Satın alma yöntemi 

C) Özkaynak yöntemi 

D) Orantılı pay yöntemi 

E) Çıkarların birleştirilmesi yöntemi 

35) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca finansal tablolar genellikle 
hangi varsayıma dayanılarak hazırlanır? 

A) İhtiyatlılık 

B) Doğrulanabilirlik 

C) Tahakkuk esası 

D) Karşılaştırılabilirlik 

E) İşletmenin sürekliliği 

A 
işletmesi 

B 
işletmesi 

C 
işletmesi 

D 
işletmesi 

Z işletmesi 

İş ortaklığı 

    8



MUHASEBE STANDARTLARI B 
36) A işletmesi B işletmesinin paylarının 

tamamını 200 Milyon TL karşılığı satın 
almıştır. Satın alma tarihinde B’nin 
tanımlanabilir varlıklarının defter değerleri ile 
gerçeğe uygun değeri aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.  
 

Transfer edilen bedelin 
gerçeğe uygun değeri 200 Milyon 

Kontrol gücü olmayan paylar - 

 Defter 
değeri 

Tanımlanabilir 
varlıkların 
gerçeğe uygun 
değeri (net) 

Maddi duran 
varlıklar 125 Milyon 150 Milyon 

Maddi olmayan 
varlıklar 50 Milyon 50 Milyon 

Yükümlülükler 40 Milyon 40 Milyon 

 
Söz konusu satın alma işlemi sonucu ortaya 
çıkan şerefiye tutarı kaç TL’dir? 

A) 40 Milyon  

B) 65 Milyon 

C) 80 Milyon 

D) Pazarlıklı satın alma kazancı ortaya çıkmıştır. 

E) Satın alma işleminden şerefiye doğmamıştır. 

37)  
I. A işletmesi bir tüketim malzemesinin 

üretiminde kullandığı bazı yazılım 
lisanslarına sahiptir. 

II. B işletmesi bir AVM’de yer alan 
fastfood restoranının işletim hakkına 
sahiptir. 

III. Restoran işleten bir C işletmesinin 
sadık bir müşteri portföyü oluşmuş ve 
işletme bu durumun devam edeceğini 
öngörmektedir. 

IV. D işletmesinin yaratıcı bir idare 
anlayışı olan bir yönetimi ve benzersiz 
bir teknik personeli bulunmaktadır. 

 
Yukarıdakilerden hangileri TMS 38 uyarınca 
maddi olmayan duran varlık tanımını 
karşılamaktadır?  

A) I, II, III, IV 

B) I, II, IV 

C) II, IV 

D) I, II 

E) III, IV 

38)  
 
I. Arazi: işletme henüz kullanım amacını 

belirlemediği bir araziye sahiptir. 
II. Arazi: İşletme bir miktar arazi alarak, 

bunu küçük parçalara bölmekte ve 
olağan iş akışı çerçevesinde kâr 
amacıyla satmaktadır. 

III. Kamyon: Bir üretim işletmesi kamyon 
filosuna sahiptir ve bunlar satış 
personeli tarafından ürünlerinin 
bayilere dağıtımı amacıyla 
kullanılmaktadır. 

IV. Koyun: Bir perakende işletmesi yün 
üretiminde kullandığı koyun sürüsüne 
sahiptir. 

 
Yukarıdaki varlıklardan hangisi veya hangileri 
TMS 16 uyarınca maddi duran varlık tanımını 
karşılamaktadır? 

A) III, IV 

B) I 

C) III 

D) I, III 

E) I, II, III 
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39) Çiğdem, ünlü şarkıcı Canan adına çalışan bir 

menajerdir (Canan’ın vekilidir). Çiğdem, bir 
organizatörden yakın zamanda yapılan bir 
konserin bilet satışlarının karşılığı olarak 2 
Milyon TL’yi Canan adına tahsil etmiştir. 
Çiğdem, Canan’la olan iş ilişkisi karşılığında 
sunduğu hizmetin bir bedeli olarak % 10 
komisyon almaya hak kazanmıştır.  
 
Söz konusu tahsilat karşılığında TFRS 15 
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca 
Çiğdem tarafından yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

Borç Nakit  2.000.000 

Alacak  Hasılat 200.000 

Alacak  Ticari 
Borçlar 1.800.000 

B)  

Borç Nakit  2.000.000 

Borç Ticari 
Alacaklar  200.000 

Alacak  Ticari 
Borçlar 2.000.000 

Alacak  Hasılat 200.000 

C)  

Borç Nakit  2.000.000 

Borç Satışların 
Maliyeti  1.800.000 

Alacak  Ticari 
Borçlar 1.800.000 

Alacak  Hasılat 2.000.000 

D)  

Borç Nakit  200.000 

Borç Satışların 
Maliyeti  1.800.000 

Alacak  Hasılat 2.000.000 

E)  

Borç Nakit  2.000.000 

Alacak  Hasılat 1.800.000 

Alacak  Ticari 
Borçlar 200.000 

40) X işletmesinin sahip olduğu üç varlığa ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

 A 
Varlığı 

B 
Varlığı 

C 
Varlığı 

Defter değeri ₺ 200 100 80 

Kullanım değeri ₺ 160 120 70 

Satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe 
uygun değeri ₺ 

180 130 60 

 
Toplam değer düşüklüğü zararı kaç TL’dir?  

 

A) 0 

B) 10 

C) 30 

D) 50 

E) 60 

 
 

TEST BİTTİ 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

ana faaliyet konusu yatırım fonlarının 
kurulması ve yönetimi olan anonim 
ortaklıklara ne ad verilir? 

A) Destek hizmeti şirketi 

B) Portföy yönetim şirketi 

C) Değerleme kuruluşu 

D) İpotek finansmanı kuruluşu 

E) Varlık kiralama şirketi 

2) I. Halka arz edenler 
II. İhraca aracılık eden lider aracı kurum 
III. İhraççının yönetim kurulu üyeleri 
IV. Garantör 
 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik 
bilgilerden kaynaklanan zararların 
ihraççılardan tazmin edilememesi durumunda 
bu zarardan sorumlu tutulabilecek 
kişilerdendir?  

A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I, III ve IV 

D) Yalnız II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yatırımcıların tazmin talebinde bulunma hakkı 
zamanaşımına ne zaman uğrar?  

A) Tazmin kararının ilanından itibaren 3 ay 

sonra 

B) Tazmin kararının ilanından itibaren 6 ay 

sonra 

C) Tazmin kararının ilanından itibaren 1 yıl 

sonra 

D) Zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl sonra 

E) Zararın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl sonra 

4) Sermaye piyasası araçlarının satışı ve 
kaydileştirilmesine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen 

ve nakden ödenmesi şarttır. 

B) Sermaye piyasası araçlarının satış 

esnasında alıcıya teslimi şarttır. 

C) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin 

haklar, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından 

izlenir. 

D) Sermaye piyasası araçlarının senede 

bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden 

ihracı esastır. 

E) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya 

hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın 

isme açılmış hesaplarda izlenir. 

5) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
"Payları borsada işlem görmeyen anonim 
ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü 
kazandıktan sonra en geç ......... içinde 
paylarının işlem görmesi için borsaya 
başvurmak zorundadırlar."  cümlesinde boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?  

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 9 ay 

D) 1 yıl 

E) 2 yıl 

6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
"bir hesap döneminde verilecek toplam kâr 
payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının 
……… aşamaz."  cümlesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 1/2'sini 

B) 1/3’ünü 

C) 1/4'ünü 

D) 1/5’ini 

E) 2 katını 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

aşağıdakilerden hangisi halka açık 
ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinden 
değildir? 

A) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli 

ölçüde değiştirmesi. 

B) Borsa kotundan çıkması. 

C) İmtiyaz öngörmesi.  

D) Kâr payı dağıtması. 

E) Mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 

değiştirmesi. 

8) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
halka açık ortaklıkların genel kurul 
toplantılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, 

pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş 

nezdinde depo etmesi şartına bağlanabilir. 

B) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını esas 

sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın 

internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca 

belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla 

toplantıya çağırmak zorundadır. 

C) Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç 

hafta önce yapılır. 

D) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında 

gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın 

Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini 

veya ortaklara duyurulmasını istediği 

hususların genel kurul gündemine alınması 

zorunludur. 

E) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy 

kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını 

vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da 

kullanabilir. 

9) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar 
yerlerinde işlem gören sermaye piyasası 
araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve 
bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin 
ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık 
şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz 
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kolektif yatırım kuruluşu 

B) Merkezi takas kuruluşu 

C) Veri depolama kuruluşu 

D) Değerleme kuruluşu 

E) Merkezi saklama kuruluşu 

10) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kayıtlı sermaye sistemine ilişkin aşağıda yer 
alan bilgilerden hangisi doğrudur?  

A) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna 

sermayeyi artırma yetkisi genel kurul 

tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile verilebilir. 

B) Sermayeyi artırmak için yönetim kuruluna 

verilen yetki süresi azami 2 (iki) yıllık 

dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla 

uzatılabilir. 

C) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar 

tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz.  

D) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka 

açık ortaklıklar tarafından pay ile 

değiştirilebilir tahvil veya paya 

dönüştürülebilir bir türev araç çıkarılması 

hâlinde değiştirme veya dönüştürme 

sonucunda verilecek paylar ile ortaklığın 

çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı 

sermayeyi aşabilir. 

E) Yönetim kurulu, esas sözleşme ile yetkili 

kılınmaksızın, imtiyazlı veya nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarının sınırlandırılması konularında karar 

alabilir. 
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11) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununa göre faaliyette 
bulunabilecek sermaye piyasası 
kurumlarından değildir? 

A) Merkezi takas kuruluşları 

B) Varlık kiralama şirketleri 

C) Portföy yönetim şirketleri 

D) Reasürans şirketleri 

E) İpotek finansmanı kuruluşları 

12) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununda düzenlenen sermaye 
piyasası suçlarından değildir?  

A) Piyasa dolandırıcılığı 

B) Bilgi suistimali 

C) Denetimin engellenmesi 

D) Zimmet 

E) Finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük 

13) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yatırım fonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için, 

kurucunun portföy saklama hizmetini 

yürütmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca 

yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşmış 

olması ve fon iç tüzüğünün Sermaye 

Piyasası Kurulunca onaylanması gereklidir. 

B) Fon mal varlığı, kamu alacaklarının tahsili 

amacıyla haczedilebilir veya üzerine ihtiyati 

tedbir konulabilir. 

C) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve 

portföy saklama hizmetini yürütecek 

kuruluşun mal varlığından ayrıdır. 

D) Fon mal varlığı, fon hesabına olması ve fon 

iç tüzüğünde hüküm bulunması şartıyla kredi 

almak, türev araç işlemleri, açığa satış 

işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer 

nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde 

teminat gösterilemez ve rehnedilemez. 

E) Fon mal varlığının tasfiyesi durumunda 

yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme 

yapılabilir. 

14) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında 

kurucu paylarının kuruluştan sonra devri 

veya itfası söz konusu olamaz. 

B) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının 

sermayesi her zaman, varlıkların 

toplamından borçların toplamının düşülmesi 

suretiyle bulunan net aktif değerine eşittir. 

C) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının 

paylarının itibari değeri bulunmaz. 

D) Yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli 

yatırım ortaklıklarına dönüşebilirler. 

E) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, pay 

sahibinin talebi üzerine payları itfa etmek ve 

ortaklık sermayesinde buna karşılık gelen 

pay bedelini geri ödemekle yükümlüdür. 

15)  

I. Portföy yöneticiliği 
II. Yatırım danışmanlığı 
III. Sermaye piyasası araçlarının müşteri 

namına saklanması ve yönetimi ile portföy 
saklanması 

IV. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa 
dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin 
işletilmesi 

 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına 
giren yatırım hizmetleri ve faaliyetlerindendir?  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız III ve IV 

D) Yalnız II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 
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16) Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi değildir?   

A) Katılım Bankaları  

B) Kalkınma ve Yatırım Bankaları  

C) Finansal Holding Şirketleri  

D) Mevduat Kabul Eden Bankalar 

E) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri 

17) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi Mevduat 
Bankalarının gerçekleştirebileceği faaliyetler 
arasında yer almaz? 

A) Gayrinakdi kredi verme 

B) Saklama Hizmetleri 

C) Kıymetli maden ve taşların alımı, satımı 

D) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya 

halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri  

E) Finansal kiralama işlemleri  

18) 5411 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile verilen 
yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, 
mevduatın ve katılım fonlarının sigorta 
edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, malî 
bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden 
yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, 
tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili 
işlemlerinin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının 
idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer 
görevlerin ifası için kamu tüzel kişiliğini haiz, 
idarî ve malî özerkliğe sahip olarak görev 
yapan Kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu  

C) Merkez Bankası 

D) Varlık Fonu  

E) Türkiye Bankalar Birliği  

19) Kredilerin ve diğer alacakların geri 
ödenememesi riskine karşılık banka 
alacağının tamamen veya kısmen güvence 
altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, 
garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan 
haklara ne ad verilir? 

 

A) Diğer Alacaklar 

B) Kredi 

C) Teminat 

D) Karşılık 

E) Tekeffül 

20) Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu’na göre Türkiye’de 
kurulacak bir bankada aranan kuruluş şartları 
arasında yer almaz?  

A) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 

ve tamamının hamiline yazılı olması. 

B) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek 

şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve 

organizasyon şemasına sahip olması.  

C) Bankaların kurucu ortaklarının; 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis 

olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, 

uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma 

başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da 

hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş 

olmaması. 

D) Öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını, 

kuruluşun malî yapısı ile ilgili 

projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de 

içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını 

ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir 

faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve 

iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz 

edilmesi.  

E) Bankaların kurucu ortaklarının gerekli malî 

güç ve itibara sahip bulunması. 
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21) Bankacılık Kanununun uygulanmasında 

maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 
zararlara karşı yeterli özkaynak 
bulundurulmasına ne ad verilir? 

A) Likidite Yeterliliği  

B) Rantabilite Yeterliliği  

C) Sermaye Yeterliliği   

D) Varlık Yeterliliği   

E) Kaldıraç Yeterliliği 

22) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun uygun görüşü aranır.  

B) Bankaların sermaye artırımlarının, her türlü 

muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla ilâve 

edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç 

kaynaklara başvurulmadan nakden 

ödenmesi şarttır.  

C) Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve 

tasfiyeleri Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunun iznine ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 

denetimine tâbidir.  

D) Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak 

internet sayfalarında yayınlar.  

E) Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı 

pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde 

beşini temsil eden payları edinmesi 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulunun iznine tâbidir.  

23) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre, 
bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî 
olarak ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış ve 
ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı 
düşüldükten sonra kalan tutara ne ad verilir? 

A) Çekirdek sermaye 

B) Ödenmiş sermaye 

C) Kayıtlı sermaye 

D) Katkı Sermaye 

E) Sermaye Yedekleri 

24)  

I. Genel bilgileri ihtiva edecek sunuş bölümü.   
II. Yönetime ve kurumsal yönetim 

uygulamalarına ilişkin bilgilerin yer alacağı 
ikinci bölüm. 

III. Finansal bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin 
değerlendirmelerin verileceği üçüncü bölüm. 

IV. Finansal tabloların ve bağımsız denetçilerin 
görüşlerinin yer alacağı dördüncü bölüm  

 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
“Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun 
Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
düzenlemelerine göre Yıllık Faaliyet 
Raporunda bulunması gereken bölümlerden 
değildir?  

A) Yalnız II 

B) Yalnız IV 

C) Yalnız II ve III 

D) Yalnız II ve IV 

E) Yalnız II, III ve IV 

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

A) Konsolide döviz yükümlülüğü 

B)  Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler  

C) Yabancı para özkaynak standart açığı  

D) Yabancı para net genel pozisyon   

E) Döviz finansman endeksi 
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26) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre 

bankaların denetim komitesi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Denetim komitesi üyeleri icraî görevi 

bulunmayan yönetim kurulu üyeleri 

arasından seçilir ve en az iki üyeden oluşur.  

B) Yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, 

risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin 

etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile 

muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu 

Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 

işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü 

gözetmek, denetim komitesinin görev ve 

sorumlulukları arasındadır. 

C) Denetim komitesi, bir yılı aşmamak kaydıyla 

icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada 

alınması gereken önlemlere, yapılmasına 

ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 

faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi 

bakımından önemli gördüğü diğer hususlara 

ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna 

bildirmekle yükümlüdür.  

D) Bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim 

kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön 

değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu 

tarafından seçilen bağımsız denetim 

kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak 

izlemek denetim komitesinin görev ve 

sorumlulukları arasındadır.  

E) Denetim komitesi, bankanın tüm 

birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti 

kuruluşları ve bağımsız denetim 

kuruluşlarından bilgi ve belge almaya 

yetkilidir.  

27) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
bankaların sermaye yeterliliği oranı en az 
yüzde kaç olmalıdır? 

A) % 8 

B) % 10 

C) % 12 

D) % 15 

E) % 20 

28) Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya 
bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin 
toplamı özkaynakların yüzde kaçını aşamaz?  

A) % 10  

B) % 15 

C) % 20 

D) % 25 

E) % 30 

29) Bankaların hesap dönemi sonuna ilişkin 
konsolide ve konsolide olmayan bağımsız 
denetim raporları banka tarafından Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ne 
zamana kadar gönderilir?  

A) Genel kurul toplantısından en az onbeş gün 

önce gönderilir.  

B) Mart ayı sonuna kadar gönderilir. 

C) Nisan ayı sonuna kadar gönderilir.  

D) Mayıs ayı sonuna kadar gönderilir.  

E) Haziran ayı sonuna kadar gönderilir. 
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30) Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununa göre Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yaptığı 
denetimler neticesinde ortaya çıkan 
tespitlerle ilgili olarak bankaların önlem 
almasını gerektiren hâllerden biri değildir?  

 

A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulunun aldığı kararlara aykırı nitelikte 

karar, işlem ve uygulamalarının bulunması.  

B) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim 

sistemlerini kurmaması. 

C) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle 5411 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış 

risklerin önemli ölçüde artması. 

D) Kredi devir hızının sektör ortalamasının 

üzerinde olması.  

E) Özkaynaklarının sermaye yeterliliğine ilişkin 

düzenlemelere göre yetersiz olması. 

31) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, 
finansman ve demografi konularında olasılık 
ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal 
düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr 
paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları 
hazırlayan kişiye ne ad verilir? 

A) Broker 

B) Aktüer 

C) Komisyoncu 

D) Sigorta eksperi 

E) Sigorta raportörü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta 
şirketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve 

bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler 

dışında başka işle iştigal edemez. 

B) Sigorta şirketlerinin yönetim kurulları genel 

müdür dâhil beş kişiden az olamaz. 

C) Sigorta şirketlerinde genel müdür, yönetim 

kurulunun doğal üyesidir. 

D) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta 

şirketlerinin anonim şirket veya limited şirket 

şeklinde kurulmuş olması şarttır.  

E) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta 

gruplarından sadece birinde faaliyet 

gösterebilir. 

33) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre, hayat 
sigortalarına ilişkin sözleşmelerin 
yapılmasına dair teklifnamenin sigorta 
şirketine ulaştığı tarihten itibaren kaç gün 
içinde sigorta şirketi tarafından 
reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi 
yapılmış olur?  

A) 5 (beş) gün. 

B) 10 (on) gün. 

C) 30 (otuz) gün. 

D) 45 (kırk beş) gün. 

E) 60 (altmış) gün. 
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34)  

I. Güvence hesabı Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde 
oluşturulur. 

II. Sigortalının tespit edilememesi durumunda 
kişiye gelen bedensel zararlar için güvence 
hesabına başvurulabilir. 

III. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın 
karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu 
uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı 
hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için 
güvence hesabına başvurulamaz. 

IV. Gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek 
zararların kısmen veya tamamen güvence 
hesabından karşılanmasına karar vermeye 
Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. 

 
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
Güvence Hesabına ilişkin yukarıdaki 
ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I ve IV 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız II ve IV 

D) Yalnız I, II ve IV  

E) I, II, III ve IV 

 
35) Kazanılmamış primler karşılığının sigorta 

şirketinin taşıdığı risk ve beklenen masraf 
düzeyine göre yetersiz kalması durumunda 
ayrılan karşılığa ne ad verilir? 

A) Eksik prim karşılığı 

B) Reasürör payı karşılığı 

C) Dengeleme karşılığı 

D) Muallak tazminat karşılığı 

E) Devam eden riskler karşılığı 

36) Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu’nda yer alan teknik 
karşılıklardan biri değildir?  

A) Matematik Karşılık 

B) Dengeleme Karşılığı 

C) Değer Düşüklüğü Karşılığı 

D) Devam Eden Riskler Karşılığı 

E) Muallak Tazminat Karşılığı  

37) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Cumhurbaşkanı, kamu yararı açısından 

gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar 

ihdas edebilir.  

B) Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki 

sigortalanabilir menfaatlerini, yurtdışında 

faaliyette bulunan sigorta şirketlerine de 

yaptırabilirler.  

C) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin 

varlıkları, teknik karşılıkları karşılayacak 

düzeyde olmalıdır.  

D) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri kendi 

borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar 

hariç olmak üzere personeli, ortakları, 

iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine 

mal varlığını teminat olarak gösteremez, kefil 

olamaz ve kredi sağlayamaz. 

E) Kişilerin Türkiye haricinde bulunacakları süre 

için bu süre ile sınırlı olmak kaydıyla veya 

geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada 

yaptırabilecekleri ferdî kaza, hastalık, sağlık 

ve motorlu taşıt sigortaları, yurt dışında da 

yaptırılabilir.  

38) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, 
reasürans şirketleri, özel kanunlarına göre 
sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, 
sigorta ve reasürans aracıları, sigorta 
eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık 
işlemi yapan veya sigortacılık alanında 
faaliyet gösteren diğer kişilerin her türlü 
sigortacılık işlemlerinin denetimi hangi merci 
tarafından yapılır? 

A) Sigorta Denetleme Kurulu 

B) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu 

C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

D) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 

E) Vergi Denetim Kurulu 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
39) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden 

herhangi birinin, belli bir rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda doğacak 

zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları 

karşılıklı sigortadır.  

B) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun 

emredici hükümlerine, ahlâka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden 

doğabilecek bir zararını teminat altına almak 

amacıyla sigorta yapılamaz.  

C) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen 

sigorta sözleşmesi yapabilir; temsilci yetkisiz 

ise ilk sigorta döneminin primlerinden 

sorumlu olur. 

D) Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, 

sigortalanan menfaat mevcut değilse, sigorta 

sözleşmesi geçersizdir.  

E) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi 

birinin veya bazılarının sigorta teminatı 

dışında kaldığını ispat yükü sigortalıya aittir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

A) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile 

sınırlıdır.  

B) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 

hâlinde, sigorta ilişkisi kendiliğinden devam 

eder.  

C) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu 

takdirde, sigorta edilmiş menfaatin bir 

kısmının zarara uğraması hâlinde sigortacı, 

aksine sözleşme yoksa, sigorta bedelinin 

sigorta değerine olan oranına göre tazminat 

öder.  

D) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin 

değerinin üstünde ise, aşan kısım 

geçersizdir.  

E) Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, 

hukuken sigortalının yerine geçer.  

TEST BİTTİ 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
1) Türk Ticaret Kanununa göre finansal tablolar 

ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile 
denetçi raporları, genel kurulun 
toplantısından en az kaç gün önce şirketin 
merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin 
incelemesine hazır bulundurulmalıdır? 

A) 15  

B) 45 

C) 60 

D) 90 

E) 120 

2) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin 
faydalarından birisi olarak nitelendirilemez? 

A) Dış finansmana erişim olanağını 

kolaylaştırması 

B) Sermaye maliyetini düşürmesi 

C) Operasyonel verimliliği artırması 

D) Şirket marka değerini artırması 

E) Hisse değerini azaltması 

3) Azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar dahil 
olmak üzere bütün hissedar haklarının 
korunmasını ifade eden kurumsal yönetimin 
ana ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adillik 

B) Hesap verebilirlik 

C) Şeffaflık 

D) Sorumluluk 

E) Kolay erişilebilirlik 

4)  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin 5 temel 
fonksiyonundan birisidir? 

A) Muhasebe  

B) İnsan Kaynakları 

C) Pazarlama ve Genel Yönetim 

D) Organizasyon (örgütlenme) 

E) Halkla İlişkiler 

5) Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, yönetim 
kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday 
gösterme komitesi ve ücret komitesi 
oluşturulamaması durumunda 
aşağıdakilerden hangisi bu komitelerin 
görevlerini yerine getirir? 

A) Riskin erken saptanması komitesi 

B) Yatırımcı ilişkileri bölümü 

C) İnsan kaynakları direktörü 

D) Denetim komitesi 

E) Kurumsal yönetim komitesi 

6) İleri bir iş bölümü, otoritenin merkezileşmesi, 
kayıtlı ve ayrıntılı bir dosyalama sistemi, yetki 
ve görevlerin önceden belirlenmesi aşağıda 
belirtilen organizasyon yapılarından 
hangisinin temel özelliklerindendir? 

A) Bürokrasi yaklaşımı 

B) Davranışsal yönetim yaklaşımı 

C) X ve Y teorileri yaklaşımı 

D) Sistem 4 modeli yaklaşımı 

E) Olgunlaşma yaklaşımı 

7) “Miktarından bağımsız olarak şirketin 
hisselerinden bir kısmını elinde bulunduran 
herkes o şirket için pay sahibidir” Bu ifade 
hangi kurumsal yönetim ilkesine işaret 
etmektedir?  

A) Sosyallik 

B) Bilgi paylaşımı 

C) Eşitlik 

D) Şeffaflık 

E) Doğruluk 

8) Aşağıdakilerden hangisi şirket yönetim 
kurulunun hakim hissedarların elinde 
bulunmasının doğurabileceği olumsuz 
sonuçlardan biri değildir?   

A) Bilgi asimetrisine neden olması 

B) Diğer paydaşların menfaatlerinin yeterince 

gözetilmemesi 

C) Şirketin daha fazla sahiplenilmesi 

D) Azınlık hissedarlarının aleyhine sonuçlar 

doğurması 

E) Özel çıkar gözetiminin artması 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
9) Aşağıdaki kişilerden hangisi yönetim kurulu 

bünyesinde oluşturulan komitelerde görev 
alamaz? 

A) İcra başkanı/genel müdür 

B) Finans alanında uzmanlığa sahip kişiler  

C) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi 

D) Daha önce işletmede çalışmış bir kişi 

E) Finans ve muhasebe alanında uzmanlığı 

olmayan kişiler 

10) Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, hangi 
komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim 
kurulu üyesi niteliğinde olmalıdır? 

A) Denetim komitesi 

B) Riskin erken saptanması komitesi 

C) Ücret komitesi 

D) Aday gösterme komitesi 

E) İnsan kaynakları komitesi 

11) Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, 12 üyeden 
oluşan bir yönetim kurulunda bağımsız üye 
sayısı asgari ne kadar olmalıdır? 

A) 1  

B) 2  

C) 4  

D) 6  

E) 8  

12) Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi borsada 
işlem gören işletmelerce; iç denetim 
sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında 
aşağıdaki belgelerin hangisinde bilgi 
verilmesi gerekir? 

A) Finansal tabloların dipnotlarında 

B) İç denetim koordinasyon kurulu raporunda 

C) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda 

D) Ücret belirleme komitesi raporunda 

E) Finansal tablolara ilişkin denetçi raporunda 

13) Kurumsal Yönetim İlkelerine göre yönetim 
kuruluyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk 

yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini 

gözden geçirir. 

B) Yönetim kurulu üyeleri arasında görev 

dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin 

görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. 

C) Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini 

tanımlar. 

D) Şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal 

kaynaklarını belirler, yönetimin performansını 

denetler. 

E) Şirketin icra başkanı/genel müdürü, yönetim 

kurulunun üyesi olarak atanamaz. 

14) Yatırım yapılan varlıktan elde edilen / edilmesi 
beklenen getiri ile kısa vadeli hazine 
bonolarının faiz oranı arasındaki fark 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A) Risk primi 

B) Sermaye maliyeti 

C) Kupon faiz oranı 

D) Güvenceli tahvil getirisi 

E) Reel faiz oranı 

15) Aşağıdakilerden hangisinin orta veya uzun 
vadeli fon kaynakları arasında 
sınıflandırılmaması beklenir? 

A) Tahvil ihracı 

B) Finansal kiralama 

C) Hisse senedi ihracı 

D) Oto finansman 

E) Faktoring 

16) Aşağıdaki kararlardan hangisi sermaye 
bütçelemesi kapsamında yer alır? 

A) Yabancı para mevduatının artırılması  

B) Satışlara ilişkin kredi politikasının 

değiştirilmesi  

C) Bono ihraç edilmesi  

D) Hisse senedi ihraç edilmesi 

E) Uzun vadeli varlık alımı 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
17) Muhasebe-verim oranı (yatırım karlılığı) 

yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Paranın zaman değerini ve projenin riskini 

dikkate alan dinamik bir yöntemdir. 

B) Yatırım maliyetini en kısa sürede ödeyen 

projenin seçilmesine dayanır. 

C) Nakit akışlarının bugüne indirgenmesinde 

regresyon modeline dayanması 

karmaşıklığını artırmaktadır. 

D) Projenin sağlayacağı net kar toplamı, 

projenin toplam tutarına bölünerek 

hesaplanmaktadır. 

E) Nakit akışlarının bugünkü değerinin 

hesaplanmasında, işletmenin yatırımcısının 

beklediği getiri oranı kullanılmaktadır. 

18) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi paranın 
zaman değerini dikkate almamaktadır? 

A) Geri ödeme süresi 

B) Net bugünkü değer 

C) İç verim oranı 

D) Yıllık eşdeğer gider 

E) Ekonomik katma değer 

19) Kredili mal ihracatından doğan, gelecekte 
tahsil edilecek, orta vadeli ve garantör banka 
taahhüdü içeren senetli veya senetsiz 
alacağın vadesinden önce satılarak tahsil 
edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Forfaiting 

B) Swap 

C) Opsiyon sözleşmesi 

D) Rüçhan hakkı kullanımı 

E) Forward sözleşmesi 

20)  Tahvil ve adi hisse senedi arasındaki farklara 
ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Tahvil bir borç senedidir ve vade içerir. 

B) Hisse senedi sahibi, hisse senedini ihraç 

eden şirketin ortağıdır. 

C) Temettü hisse senedi sahibinin elde edeceği 

gelirler arasındadır. 

D) Bedelsiz sermaye artışı tahvil sahiplerine 

ilave bir getiri sağlar. 

E) Hisse senetlerinde prensip olarak itfa söz 

konusu değildir. 

21) Finansal varlıkların anında teslim prensibi ve 
piyasa fiyatı üzerinden el değiştirdiği piyasa 
ortamı için kullanılan terim aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Para piyasası 

B) Sermaye piyasayı 

C) Bono piyasası 

D) İkincil pazarlar 

E) Spot piyasası 

22) Bir işletmenin kısa vadeli nakit ihtiyacını 
karşılamak amacıyla ihraç ettiği ve vadesi 
genellikle 270 günden az olan borç senetleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansman bonosu 

B) Tahvil 

C) Depo sertifikası 

D) Kira sertifikası 

E) Mevduat  

 

23) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerce 
kullanılan bir türev ürün değildir? 

A) Future sözleşmeleri 

B) Swap 

C) Opsiyon sözleşmeleri 

D) Forward sözleşmeleri 

E) Tahvil 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
24) Aşağıdaki giderlerden hangisinin bir üretim 

işletmesinde sabit gider olarak 
sınıflandırılmaması öncelikle beklenir? 

A) Makine amortisman maliyeti 

B) Fabrika yönetimi gideri 

C) Üretim alanı kira maliyeti 

D) Üretim müdürü aylık ücret gideri 

E) Hammadde maliyeti 

25) Finansal yönetimin temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Firmanın piyasa değerinin maksimize 

edilmesidir. 

B) Belirli düzeydeki bir nakit akımına 

ulaşılmasıdır. 

C) İhtiyaç duyulan yabancı sermaye tutarının 

sağlanmasıdır. 

D) Firmanın likit varlık yapısının korunmasıdır. 

E) Uygun koşullarda finansman temin 

edilmesidir. 

26)  Borçlanmanın işletmeye olan olumlu 
etkisinin finansal sıkıntı ve temsil maliyetleri 
yüzünden olumsuza dönüştüğünü iddia eden 
finans teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net gelir yaklaşımı 

B) Riskten kaçınma ilkesi 

C) Çeşitlendirme yaklaşımı 

D) Modigliani-Miller yaklaşımı 

E) Artan yararlar ve borçlar yaklaşımı 

27) İşletmenin kar payı dağıtım politikasının 
işletmenin sermaye maliyetini etkilemediğini 
iddia eden birisi aşağıdaki yaklaşımlardan 
hangisini dile getirmektedir? 

A) Eldeki kuş politikası 

B) Vergi tercihleri politikası 

C) Kalan kar payları politikası 

D) Kar paylarının ilgisizliği politikası 

E) Kar paylarının işaret verme politikası 

28) 600.000 TL’lik net satışlar temel alınarak ABC 
işletmesinin öz kaynak devir hızı 3, aktif devir 
hızı 2 olduğuna göre ABC işletmesinin toplam 
borç tutarı ne kadardır? 

A) 50.000 

B) 100.000 

C) 120.000 

D) 200.000 

E) 220.000 

29)  ABC işletmesi birim fiyatı 100 TL olan makine 
parçası üretmektedir. Söz konusu makine 
parçaları için birim başına 20 TL’lik 
hammadde ile 15 TL’lik işçilik gideri 
gerçekleşmektedir. Ayrıca değişken genel 
üretim giderleri birim başına 5 TL olarak 
gerçekleşmektedir. Toplam sabit maliyet 
46.000 TL olduğuna göre ABC işletmesi 
20.000 TL kâr elde etmesi için asgari kaç birim 
ürün satması gerekmektedir? 

A) 1.000 

B) 1.100 

C) 2.000 

D) 2.330 

E) 2.600 

30) Aşağıdaki finansal oranlardan hangisi, bir 
işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini 
karşılama kabiliyetini diğerlerine kıyasla daha 
iyi gösterir? 

A) Finansman gideri/maddi duran varlıklar   

B) Stok devir hızı 

C) Brüt kar yüzdesi 

D) Aktif devir hızı 

E)  Asit–test Oranı ve cari oran 

31) Aşağıdaki finansal oranlardan hangisi, 
işletmenin tüm giderleri dikkate alındıktan 
sonra işletmenin kârlılığını ölçer? 

A) Stoklar/net çalışma sermayesi 

B) Finansman giderlerini karşılama oranı 

C) Brüt kâr oranı 

D) Faaliyet kârı oranı 

E) Net kâr oranı 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
32) Yıllık enflasyon oranının % 8 olduğu bir 

durumda bankadaki mevduata yıllık % 24 faiz 
ödenmişse reel faiz oranı yaklaşık olarak 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 12 

B) % 13 

C) % 15 

D) % 18 

E) % 19 

33) Basit faiz yöntemi kullanılarak yıllık yüzde 24 
faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 150.000 
TL için 48 günde kaç lira faiz geliri elde edilir? 
(1 yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.)   

A) 3.700 

B) 3.800 

C) 4.800 

D) 5.200 

E) 6.300 

34) Bir işletmenin nakit akışları ve nakit akış 
tablosuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Firmanın net nakit akışı genellikle muhasebe 

karından farklıdır. 

B) Amortisman ve tükenme payları nakdi 

olmayan giderdir. 

C) Duran varlık alımı işletmenin nakit 

pozisyonunu etkileyebilir. 

D) İşletme sermayesi kalemlerine yapılan 

ilaveler işletmenin nakit pozisyonunu 

etkilemez. 

E) İşletmenin dönem içinde uzun vadeli kredi 

kullanması, tahvil ihraç etmesi nakit 

pozisyonu artıracaktır. 

35) Modern portföy yaklaşımı çerçevesinde pay 
senetlerinden oluşan bir portföyün riski 
aşağıdakilerden hangisi yoluyla 
düşürülebilir? 

A) Portföy aynı sektördeki işletmelerin pay 

senetlerinden oluşursa sistematik risk 

düşürülebilir. 

B) Farklı sektördeki ancak aynı betaya sahip 

pay senetlerinden oluşan bir portföy pazar 

riskini sıfırlayabilir. 

C) Portföydeki paylar seçilme şansları eşit 

olacak şekilde borsada işlem gören 

paylardan seçilirse portföyün riski 

düşürülebilir. 

D) Portföy; perakende, çimento ve gıda sektörü 

gibi olgunlaşmış sektörlerin paylarından 

oluşursa piyasanın betası sıfırlanır. 

E) Portföyün riski; birbirleriyle yüksek pozitif 

korelasyonu olmayan paylar bir araya 

getirilmekle düşürülebilir. 

36)  İşletme sermayesi kavramı ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kapasite artırımı çerçevesinde duran 

varlıkların alınması için gerekli olan 

sermayeyi ifade eder. 

B) Nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluk 

işletme sermayesi ihtiyacını doğuran 

nedenlerdendir. 

C) İşletme sermayesi ihtiyacı belirsizlik ve risk 

koşullarında artar. 

D) İşletme sermayesi öncelikle likidite 

sıkıntısına düşmemek amacıyla 

bulundurulmaktadır. 

E) İşletme sermayesi işlem yapma ve 

spekülasyon amaçları ile de 

bulundurulmaktadır. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
37) ABC işletmesi yatırımın yapıldığı yılsonunda 

15.000 TL, takip eden yılsonunda 20.000 TL ve 
3. yılın sonunda 30.000 TL nakit akışı sağlayan 
bir projeye yatırım yapmıştır. Faiz oranı % 10 
olduğuna göre nakit akışlarının bugünkü 
değeri yaklaşık kaç TL’dir? 

A) 48.835 

B) 50.000 

C) 52.704 

D) 63.347 

E) 65.000 

38) Her yıl sabit 2 TL temettü dağıtan bir şirketin 
sermaye maliyeti % 12,5 olduğuna göre hisse 
senedinin bugünkü değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 8 

B) 11 

C) 16 

D) 25 

E) 50 

39) Nominal değeri 1000 TL, yıllık faiz oranı 
(kupon oranı) % 10 olan ve vadesi 2 yıl olan 
bir tahvilin % 12 getiri oranı üzerinden 
bugünkü değeri yaklaşık kaç TL’dir? 

A) 923 

B) 966 

C) 975 

D) 985 

E) 990 

40) 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) Temettü oranları 

C) Alacak veya stok devir oranları 

D) Piyasa değeri oranları 

E) Kaldıraç oranları 

 

TEST BİTTİ 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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DENETİM B 
1) Rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin 

vardığı önemli yargıların ve raporu 
oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış süreç, Bağımsız Denetim 
Standardı 220’ye göre aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 

A) Teftiş 

B) Bağımsız denetim 

C) Alternatif prosedürler 

D) Kalite çemberleri 

E) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme 

2) Aşağıdakilerden hangisi hileli finansal 
raporlamadan ziyade varlıkların kötüye 
kullanılmasına daha iyi bir örnektir? 

A) Kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen 

tahsilatın kişisel banka hesaplarına 

aktarılması. 

B) Faaliyet sonuçlarını manipüle etmek 

amacıyla, özellikle muhasebe döneminin 

sonuna doğru gerçek olmayan yevmiye 

kayıtları yapmak. 

C) Raporlama döneminde meydana gelen olay 

ve işlemleri finansal tablolara yansıtmamak 

veya zamanından önce ya da sonra 

yansıtmak. 

D) Finansal tablolarda yer alan tutarları 

etkileyebilecek hususların gizlenmesi. 

E) Önemli ve olağan dışı işlemlerin şartlarını ve 

bunlarla ilgili kayıtları değiştirmek. 

3) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonundaki 
hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin 
yönetim beyanlarından değildir? 

A) Hak ve yükümlülükler 

B) Hesap kesimi 

C) Tamlık 

D) Doğruluk 

E) Sınıflandırma 

4) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 315’te belirtilen risk değerlendirme 
prosedürlerinden biri değildir? 

A) Sorgulama  

B) Belirleme 

C) Analitik prosedürler  

D) Gözlem   

E) Tetkik  

5) Bağımsız Denetim Standardı 315’e göre 
aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün 
bileşenlerinden değildir? 

A) İşletmenin risk değerlendirme süreci 

B) Finansal raporlamaya ilişkin ilgili iş süreçleri 

dâhil, bilgi sistemi ve iletişim 

C) Kontrol faaliyetleri 

D) Yapısal risk 

E) Kontrollerin izlenmesi 

6) İç kontrol performansının zaman içindeki 
etkinliğinin değerlendirilmesi süreci, iç 
kontrol bileşenlerinden hangisini ifade 
etmektedir? 

A) Kontrollerin izlenmesi 

B) Kontrol çevresi 

C) İşletmenin risk değerlendirme süreci 

D) Finansal raporlamaya ilişkin ilgili iş süreçleri 

dâhil, bilgi sistemi ve iletişim 

E) Mali alan 

7) “Kaydedilmiş işlem ve olaylara ilişkin tutarlar 
ve diğer veriler uygun bir şekilde kaydedilmiş 
ve ilgili açıklamalar uygun bir şekilde 
ölçülmüş ve ifade edilmiştir.” Şeklinde ki 
denetlenen döneme ilişkin işlem sınıfları ve 
olaylar ile ilgili açıklamalar hakkındaki 
yönetim beyanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gerçekleşme 

B) Tamlık 

C) Sınıflandırma 

D) Sunum 

E) Doğruluk 

    26



DENETİM B 
8) Düzeltilmemiş yanlışlıklar ile tespit edilmemiş 

yanlışlıkların toplamının, bir bütün olarak 
finansal tablolar için belirlenen önemliliği 
aşması ihtimalini uygun bir seviyeye indirmek 
amacıyla belirlenen önemlilik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Genel önemlilik 

B) Öz önemlilik 

C) Performans önemliliği 

D) Küçük önemlilik 

E) Standart önemlilik 

9) “Önemli yanlışlık riski ile denetçinin maddi 
doğrulama prosedürlerini daha erken bir tarih 
yerine dönem sonuna yakın veya dönem 
sonunda uygulamanın daha etkin olduğuna 
karar verme ihtimali” arasındaki ilişkiye 
yönelik olarak aşağıdakilerden hangisinin 
söylenmesi en uygun olur? 

A) Aynı yönlü bir ilişki vardır. 

B) Ters yönlü bir ilişki vardır. 

C) Bir ilişki yoktur. 

D) Belirli bir önemli yanlışlık riski düzeyine kadar 

aynı yönlü, bu risk düzeyinden sonra ise ters 

yönlü bir ilişki vardır. 

E) Belirli bir önemli yanlışlık riski düzeyine kadar 

ters yönlü, bu risk düzeyinden sonra ise aynı 

yönlü bir ilişki vardır. 

10) Etik Kurallara göre aşağıdakilerden hangisi 
mesleki etik ilkelerden değildir? 

 

A) Dürüstlük 

B) Tarafsızlık 

C) Mesleğe Uygun Davranış 

D) Mesleki Yeterlik ve Özen 

E) Samimiyet 

11) Bağımsız Denetim Standardı 330’a göre ciddi 
riske karşı yalnızca maddi doğrulama 
prosedürlerinin uygulanacak olması hâlinde, 
bu prosedürlerin aşağıdakilerden hangisini 
içermesi gerekir? 

A) Kontrol testleri 

B) Detay testleri 

C) Sorgulama  

D) Reaktif testler 

E) Araştırma testleri 

12) Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre 
denetim örnekleminde belirlenen 
yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin 
tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin 
ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık 
tahmini aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Fiili yanlışlıklar 

B) Muhakeme yanlışlıkları 

C) Rassal örneklem yanlışlığı 

D) Öngörülen yanlışlıklar 

E) Tahmin 

13) Denetim kanıtları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Denetim kanıtının yeterliliği, denetim 

kanıtının miktarının değil kalitesinin 

ölçütüdür. 

B) Denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu 

birbiriyle ilişkilidir. 

C) Denetim kanıtının uygunluğu, denetim 

kanıtının kalitesinin ölçütüdür. 

D) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı, 

denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 

değerlendirmesinden ve ilgili denetim 

kanıtının kalitesinden etkilenir. 

E) Denetim kanıtının uygunluğu, denetçi 

görüşünün dayanağını oluşturan sonuçların 

desteklenmesi bakımından denetim kanıtının 

ihtiyaca uygunluğu ve güvenilirliğidir. 
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14) İşletme içinden veya dışından elde edilen, 

basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir 
depolama ortamında bulunan kayıt veya 
belgelerin incelenmesi ya da varlıkların fiziki 
olarak incelenmesi, denetim kanıtı elde 
edilmesine ilişkin denetim prosedürlerinden 
hangisini ifade etmektedir? 

A) Kontrol testleri 

B) Analitik maddi doğrulama prosedürleri 

C) Tetkik 

D) Sorgulama 

E) Gözlem 

15) Denetçi, denetim sırasında ihtiyaca uygun ve 
güvenilir denetim kanıtı elde etmek için 
üçüncü bir kişiden dış teyit talebinde 
bulunmuştur. Ancak yapılan bu dış teyit 
talebine herhangi bir yanıt alınamamıştır. Bu 
durumda denetçinin aşağıdakilerden 
hangisini yapması en uygun olur? 

A) Denetimden çekilmesi 

B) Olumsuz görüş içeren bağımsız denetim 

raporu düzenlemesi 

C) Görüş vermekten kaçınma içeren bağımsız 

denetim raporu düzenlemesi 

D) Kamu Gözetim Kurumuna şikayette 

bulunması 

E) Alternatif denetim prosedürlerini uygulaması 

16) Bağımsız Denetim Standardı 510’a göre 
denetçinin açılış bakiyelerine ilişkin yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde edememesi 
durumunda denetçi raporunda, içinde 
bulunulan şartlara uygun olarak yer alacak 
görüşler aşağıdakilerden hangisinde tam ve 
eksiksiz olarak verilmiştir? 

A) Olumlu görüş veya sınırlı olumlu görüş 

B) Sınırlı olumlu görüş veya görüş vermekten 

kaçınma 

C) Olumsuz görüş 

D) Olumsuz görüş veya görüş vermekten 

kaçınma 

E) Olumlu görüş 

17) Denetçinin, anakitlenin tamamı hakkında 
sonuçlara varması için makul bir dayanak 
oluşturmak üzere, tüm örnekleme birimlerine 
seçilme şansı sağlayacak şekilde, denetimle 
ilgili anakitle içindeki kalemlerin %100’ünden 
daha azına denetim prosedürlerinin 
uygulanması aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir? 

A) Maddi doğrulama prosedürleri 

B) Gruplandırma 

C) Anomali 

D) Denetim örneklemesi 

E) Anakitle 

18) Bir örneklemi tasarlarken denetçinin, tek 
başına önemli olmayan yanlışlıklar toplamının 
finansal tablolarda önemli bir yanlışlığa sebep 
olabilme riskini ele almak ve muhtemel tespit 
edilmemiş yanlışlıklar için bir marj sağlamak 
üzere belirlediği tutar aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 

A) Örneklem dışı sapma 

B) Öngörü yanlışlığı 

C) Kontrol yanlışlığı 

D) Performans yanlışlığı 

E) Kabul edilebilir yanlışlık 

19) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 530’da belirtilen örneklem seçimine 
ilişkin temel yöntemlerden biri değildir? 

A) Rastgele seçim 

B) Ardışık seçim 

C) Tesadüfi seçim 

D) Sistematik seçim  

E) Gelişigüzel seçim 
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20) Detay testleri açısından örneklem 

büyüklüğünü etkileyen faktörler dikkate 
alındığında örneklem sonuçlarının, fiili olarak 
anakitledeki yanlışlığın gerçek tutarını 
yansıttığına ilişkin denetçinin gerek duyduğu 
güvence seviyesi arttıkça, örneklem 
büyüklüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisinin söylenmesi en uygun olur? 

A) Örneklem büyüklüğünün her hal ve takdirde 

değişmemesi beklenir. 

B) Daha küçük bir örneklem büyüklüğü gerekir. 

C) Örneklem büyüklüğünün değişip 

değişmemesi yönünde bir belirlemede 

bulunulamaz. 

D) Daha geniş bir örneklem büyüklüğü gerekir. 

E) Örneklem büyüklüğü detay testleri açısından 

değerlendirildiğinden örneklem 

büyüklüğünün değişmemesi gerekmektedir. 

21) Bir muhasebe tahmininin ve ilgili 
açıklamaların, tahminin ölçümündeki 
kesinlikten yapısal olarak yoksun olmaya 
açıklığı aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir?  

A) Yanlışlık 

B) Tahmin 

C) Tahmin belirsizliği 

D) Denetçinin nokta tahmini  

E) Denetçinin tahmin aralığı 

22) Bağımsız Denetim Standardı 560’a göre 
finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu 
tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen 
olaylar ile denetçinin, denetçi raporu 
tarihinden sonra haberdar olduğu durumlar 
aşağıdakilerden hangisini en iyi ifade 
etmektedir? 

A) Denetim tarihinden sonraki olaylar 

B) Örnekleme 

C) Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

D) Finansal tablolara ilişkin olaylar 

E) Denetim süreci 

23) Yönetimin işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmasının uygunluğuna ilişkin olarak 
denetçinin yeterli ve uygun denetim kanıtı 
elde etmiş olmasıyla birlikte, önemli bir 
belirsizliğin mevcut olduğu ve finansal 
tablolarda bu belirsizliğe yönelik yeterli 
açıklamaya yer verildiği durumlarda, bu 
durumun denetçi raporunda aşağıdaki 
bölümlerden hangisinde bildirilmesi en 
uygundur? 

A) Görüş bölümü 

B) Görüşün dayanağı bölümü 

C) Kilit denetim konuları bölümü 

D) Diğer bilgiler bölümü 

E) İşletmenin sürekliliği bölümü 

24) İşletmenin sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetine ilişkin yönetimin yaptığı 
değerlendirmenin, Bağımsız Denetim 
Standardı 560’ta tanımlanan finansal 
tabloların tarihinden itibaren on iki aydan 
daha kısa bir süreyi kapsaması durumunda 
Bağımsız Denetim Standardı 570’e göre 
denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması 
gerekir? 

A) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi finansal 

tablo tarihinden itibaren en az on iki aylık 

dönemi kapsayacak şekilde genişletmesini 

talep eder. 

B) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi finansal 

tablo tarihinden itibaren en az yirmi dört aylık 

dönemi kapsayacak şekilde genişletmesini 

talep eder. 

C) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi daha 

uzun veya kısa dönemi kapsayacak şekilde 

genişletmesini talep etmez ve sadece bu 

dönem için yapılan değerlendirmeyi inceler. 

D) Konu ile ilgili olarak ilgili makamlara suç 

duyurusunda bulunur. 

E) Yönetimin işletmenin sürekliliğini devam 

ettirme kabiliyetine ilişkin değerlendirmesinin 

dokuz aylık dönemi kapsaması yeterli 

olduğundan, bu dönemi kapsıyorsa söz 

konusu değerlendirmeyi inceler.  
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25) 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 
varması durumunda denetçinin, aşağıdaki 
görüşlerden hangisini içeren bağımsız 
denetim raporu düzenlemesi gereklidir? 

A) Sınırlı olumlu görüş 

B) Olumsuz görüş 

C) Görüş vermekten kaçınma 

D) Olumlu görüş 

E) Olumlu görüş veya sınırlı olumlu görüş 

26) Stoklar dışında kalan dönen varlıkların kısa 
vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi 
sonucunda bulunan oran aşağıdakilerden 
hangisini ifade etmektedir? 

A) Cari oran 

B) Asit-test oranı 

C) Nakit oranı 

D) Faaliyet oranları 

E) Alacak devir hızı 

27)  

I. Olumlu görüş 
II. Görüş vermekten kaçınma 
III. Sınırlı olumlu görüş 
IV. Olumsuz görüş 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan 
bağımsız denetimlerde, finansal tablolar 
hakkında “Sınırlı olumlu görüş” içeren 
bağımsız denetim raporu düzenleyen denetçi, 
içinde bulunulan şartlara göre “diğer 
bilgiler”e ilişkin yukarıdaki görüşlerden 
yalnızca hangisini/hangilerini verebilir? 

A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I ve III 

C) Yalnız II ve IV 

D) Yalnız II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

28) Teklif verilen ücretin düşüklüğü nedeniyle söz 
konusu işi, uygulamadaki teknik ve mesleki 
standartlara uygun olarak yürütmenin zor 
olabileceğini düşünen bir denetçinin, Etik 
Kurallarda yer alan sırasıyla hangi temel 
ilkeye karşı hangi tür tehdidin oluşabileceğini 
düşündüğünü aşağıdakilerden hangisi en iyi 
ifade eder? 

                        Temel İlke                          Tehdit 

A) Mesleki yeterlik ve özen ilkesi   / Kişisel çıkar tehdidi 

B) Tarafsızlık                                 / Taraf tutma tehdidi 

C) Dürüstlük                                  /  Yakınlık tehdidi 

D) Tarafsızlık                                   /  Kişisel çıkar tehdidi 

E) Mesleki yeterlik ve özen ilkesi  /  Yakınlık tehdidi 

 
29) Denetçinin; kendisi veya çalıştığı denetim 

şirketindeki bir başka kişi tarafından varılmış 
bir yargının veya gerçekleştirilmiş bir 
hizmetin sonuçlarını cari dönemde yürüttüğü 
hizmetin parçası olan bir yargıya varırken 
dayanak olarak kullanması durumunda, söz 
konusu sonuçları uygun şekilde 
değerlendiremeyecek olması, Etik Kurallar’a 
göre aşağıdaki tehditlerden hangisini en iyi 
ifade etmektedir? 

A) Kişisel çıkar tehdidi 

B) Taraf tutma tehdidi 

C) Yakınlık tehdidi 

D) Yıldırma tehdidi 

E) Kendi kendini denetleme tehdidi 

30) Denetim ekibinin bir üyesinin, istihdam 
edilmek üzere denetim müşterisiyle 
görüşmelerde bulunması durumunda, Etik 
Kurallar’a göre oluşacak tehdit 
aşağıdakilerden hangisinde en iyi ifade 
edilmektedir? 

A) Kendi kendini denetleme tehdidi 

B) Kişisel çıkar tehdidi 

C) Taraf tutma tehdidi 

D) Yakınlık tehdidi 

E) Yıldırma tehdidi 
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31) Bağımsız Denetim Standardı 240’a göre, 

hilenin tespit edilmesine ilişkin esas 
sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Bağımsız denetim ekibine 

B) Finansal tabloların hazırlayan ilgili birimin 

yöneticisine 

C) Yönetime ve üst yönetimden sorumlu 

olanlara 

D) Bağımsız denetçiye 

E) Bağımsız denetim şirketine 

32) Denetlenen işletmenin stok sayımı, stok 
miktarının işletmenin kayıtlarında 
gözükenden daha az olduğunu gösteriyorsa, 
aşağıda verilen kaydedilmemiş işlemlerden 
hangisi denetçi tarafından bu durumun sebebi 
olarak değerlendirilebilir? 

A) Satış iadeleri 

B) Stok satın alma 

C) Tedarikçi erken ödeme indirimleri 

D) Sigorta giderleri 

E) Satışlar 

33) Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre 
denetçiler çalışma kağıtlarını asgari olarak 
kaç yıl saklamak mecburiyetindedirler? 

 
A) 1 B) 2 C) 5 

D) 10 E) 15  

34)  

I. Mevzuata göre geçerli finansal raporlama 
çerçevesinin belirlenmesini 

II. Finansal tabloların belirlenen finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak 
hazırlanmasını 

III. Finansal tablolarda, esas alınan finansal 
raporlama çerçevesini belirten yeterli bir 
açıklamanın yer almasını 

Finansal tabloların yönetim ve -uygun 
hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanlar 
tarafından hazırlanması yukarıdakilerden 
hangilerini zorunlu kılar? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız I ve II 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

35)  

 
Yukarıdaki şekilde yer alan boşluklara; 

I. Denetimin yürütülmesi sırasında azami 
düzeyde dikkat etmesini gerektiren konular, 

II. Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen 
konular, 

III. Cari döneme ait finansal tabloların 
denetiminde en çok önem arz eden konular, 

ifadeleri yerleştirilmek istenirse, kilit denetim 
konularının seçim sürecini yansıtacak en 
uygun yerleşim aşağıdakilerden hangisi olur? 

 
            1. Boşluk    /     2. Boşluk   /   3. Boşluk        

A)         III          /          I            /       II 

B)         III          /          II           /        I 

C)         II           /          III          /        I 

D)         I            /          II           /       III 

E)         II           /          I            /       III 

3- ......

2- ......

1- ......
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36) Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200’e göre 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) BDS’ler yönetime veya üst yönetimden 

sorumlu olanlara sorumluluk yükler ve bu 

kişilerin sorumluluklarını düzenleyen 

mevzuatı geçersiz kılabilir.  

B) Denetimin amacı, hedef kullanıcıların 

finansal tablolara duyduğu güven seviyesini 

artırmaktır. 

C) Denetime tabi olan finansal tablolar, üst 

yönetimden sorumlu olanların gözetiminde 

işletme yönetimi tarafından hazırlanan 

finansal tablolardır.  

D) BDS’lere uygun bir denetim, yönetimin ve            

-uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu 

olanların, denetimin yürütülmesi için gerekli 

olan belirli sorumlulukları üstlendikleri ön 

kabulüne dayalı olarak yürütülür. 

E) Finansal tabloların denetlenmiş olması, 

yönetimin veya üst yönetimden sorumlu 

olanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 
37) Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya 

açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanında 
ortaya çıkabilecek ve tek başına veya diğer 
yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir 
yanlışlığın, işletmenin iç kontrolü tarafından 
zamanında önlenememesi veya tespit 
edilerek düzeltilememesi riski 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Yapısal risk 

B) Kontrol riski 

C) Denetim riski 

D) Tespit edememe riski 

E) Genel risk 

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

A) Belirliyse, belirsiz 

B) Yüksekse, yüksek 

C) Düşükse, düşük 

D) Yüksekse, düşük 

E) Belirsizse, yüksek 

39) …………, yönetim beyanı düzeyinde yapısal 
risk ve kontrol riski gibi iki bileşenden oluşur” 
ifadesinde boş bırakılan yere Bağımsız 
Denetim Standardı 200’e göre 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en 
uygun olur? 

A) Risk 

B) Tespit edememe riski 

C) Önemli yanlışlık riski 

D) Denetim 

E) Mesleki şüphecilik 

40) “Durum: Gelişen yeni teknolojiler nedeniyle 
işletmenin stoklarında bulunan bazı ürünlerin 
değeri azalmıştır. Bu nedenle işletmenin 
finansal tablosunda gözüken stoklar gerçekte 
olduğundan daha yüksek bir değerle 
görünmektedir.” 
 
Yukarıda belirtilen durum, aşağıdakilerden 
hangisine daha uygun bir örnek teşkil eder? 

A) Kontrol riski 

B) Tespit edememe riski 

C) Değer riski 

D) Yapısal risk 

E) Değerlendirme riski 
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