
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

12 KASIM 2017 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 mürekkepli 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, fotoğrafl arının 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.
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A
1) Aşağıdaki tablolardan hangisi TMS 1 Finansal 

Tabloların Sunuluşu uyarınca tam bir finansal 
tablolar setinde yer almaz?

A) Önemli muhasebe politikalarını ve diğer 
açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar

B) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 
C) Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosu
D) Yönetimin yıllık faaliyet raporu
E) Döneme ait nakit akış tablosu

2) 

I. İhtiyaca uygun sunum
II. Gerçeğe uygun sunum
III. İşletmenin sürekliliği
IV. Tahakkuk esası
V. Tahsil esası 
Yukarıdakilerden hangileri Finansal 
Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca genel amaçlı finansal 
tabloların hazırlanmasına ilişkin temel 
varsayımlardandır?

A) II-IV
B) III-IV
C) IV-V
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV-V

3) Sigma İşletmesi (Sigma) 1 Temmuz 2014 
tarihinde 400.000 TL karşılığında bir bina 
satın almıştır. Sigma, 1 Ocak 2017 tarihinde, 
söz konusu binayı 10.000 payı karşılığında 
Zeta İşletmesine (Zeta) satmıştır. Bu tarihte 
Zeta’nın pay fiyatı 44 TL ve binanın gerçeğe 
uygun değeri 432.000 TL’dir. TFRS 2 Hisse 
Bazlı Ödemeler uyarınca aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Zeta binayı ilk kez finansal tablolarına alırken 
400.000 TL üzerinden kaydetmelidir.

B) Zeta binayı ilk kez finansal tablolarına alırken 
432.000 TL üzerinden kaydetmelidir.

C) Zeta binayı ilk kez finansal tablolarına alırken 
440.000 TL üzerinden kaydetmelidir.

D) Zeta özkaynaklarını 440.000 TL azaltmalıdır.
E) Zeta finansal tablolarına 40.000 TL zarar 

kaydetmelidir.

4) 

I. Ekim 2016’da gerçekleşen ve fabrikanın 
kapanmasına yol açan yangından 
kaynaklanan kayıp

II. Haziran 2016’da ekipman ve makinelere 
ait faydalı ömür tahminlerinin yeniden 
değerlendirilmesi

III. 14 Ocak 2017’de yabancı para alacakları 
tutarını etkileyen döviz kurlarındaki önemli 
değişim

IV. 2016 yılı finansal tablolarında yer alan 
değersiz alacaklara ilişkin tahminin 
değiştirilmesi

Oskar İşletmesi (Oskar), 31 Aralık 2016 
tarihinde sonra eren dönem için finansal 
tablolarını hazırlarken yukarıdaki tespitlerde 
bulunmuştur. TMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu, TMS 8 Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar ve TMS 10 Raporlama Döneminden 
Sonraki Olaylar uyarınca yukarıdakilerden 
hangileri vergi sonrası kârın tespitinde dikkate 
alınmalıdır?

A) I-II
B) I-IV
C) II-IV
D) I-II-IV
E) I-II-III-IV

5) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 
Tablosuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Yeniden değerlenen bir maddi duran varlık 
kalemi satıldığında diğer kapsamlı gelirde 
yeniden sınıfl andırma düzeltmesi yapılır.

B) Diğer kapsamlı gelir kalemleri, kalemlere 
ilişkin gelir vergilerinin toplam tutarını ayrı 
olarak tek bir kalemde göstermek suretiyle, 
ilgili vergisel etkiler dikkate alınmadan önceki 
tutarı ile sunulabilir.

C) İşletmenin olağan faaliyetlerinden 
kaynaklanmayan gelir ve giderler diğer 
kapsamlı gelire dahil edilir.

D) Bir işletmenin bağlı ortaklık yatırımı 
bulunduğu durumlarda, söz konusu bağlı 
ortaklıktan işletmeye düşen kâr “bağlı 
ortaklığın kâr veya zarar ve diğer kapsamlı 
kârından paylar” alt kaleminde sunulur.

E) Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların diğer 
kapsamlı gelire ilişkin ayrı bir raporlama 
yapması ihtiyaridir.  
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A
6) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 

aşağıdaki ifadelerden hangisi bir varlığın 
değer düşüklüğüne uğramış olabileceğinin 
göstergelerindendir?

A) Varlığın fiziksel hasara uğradığına ilişkin kanıt 
bulunmaktadır.

B) Varlığın ekonomik performansının 
beklenenden daha iyi olduğu veya olacağına 
ilişkin kanıt mevcuttur.

C) Varlığın kullanım değeri defter değerine 
eşittir.

D) Varlığın piyasa değeri artmıştır.
E) İşletmenin piyasa değeri varlıklarının defter 

değerinden daha yüksektir.

7) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 
bir varlığın değer düşüklüğü açısından test 
edilmesi için defter değeriyle geri kazanılabilir 
tutarının karşılaştırılması gerekmektedir. Geri 
kazanılabilir tutar ise tanımında yer alan iki 
unsurdan yükseği olarak tanımlanmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir 
tutarın tanımında yer alan unsurlardır?

A) Varlığın gerçeğe uygun değeri ve varlıktan 
elde edilecek gelecekteki nakit akışları

B) Varlığın gerçeğe uygun değeri ve varlıktan 
elde edilecek gelecek nakit akışlarının 
bugünkü değeri

C) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 
uygun değeri ve varlıktan elde edilecek nakit 
akışlarının toplamı

D) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 
uygun değeri ile gelecekteki nakit akışlarının 
bugünkü değeri

E) Varlığın birikmiş amortismanı ile birikmiş 
değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki 
tutarı ve varlığın gerçeğe uygun değeri

8) Bir lunapark işletmesi varlıklarından birini 
değer düşüklüğü açısından test etmektedir. 
Varlığın defter değeri 255.000 TL’dir. İşletme 
varlığa ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri 
toplamıştır.

(TL)
Varlığın tahmini gerçeğe uygun değeri 240.000
Varlıktan gelecekte elde edilmesi beklenen 
nakit akışlarının bugünkü değeri 180.000
Varlığın elden çıkarılma maliyeti 6.000

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 
varlığın geri kazanılabilir tutarı kaç TL’dir? 

A) 180.000
B) 234.000
C) 240.000
D) 300.000
E) 294.000

9) 

I. Çalışanlara ödenen satış komisyonları
II. Sözleşme yapmak için katlanılan yasal 

ücretler
III. Teklifi iletmek için katlanılan seyahat 

masrafl arı
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
uyarınca bir müşteriyle sözleşme yapılması 
için katlanılan ek maliyetlerin geri kazanılması 
bekleniyorsa, bu maliyetleri varlık olarak 
finansal tablolara almak mümkündür. Bu 
kapsamda sözleşme yapılması için katlanılan 
yukarıdaki ek maliyetlerden hangisi veya 
hangileri varlık olarak finansal tablolara 
alınmalıdır?

A) Yalnızca I
B) Yalnızca II
C) Yalnızca III
D) I-II
E) I-III

10) Aşağıdakilerden hangisi Finansal 
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 
uyarınca faydalı finansal bilginin niteliksel 
özelliklerinden değildir? 

A) İhtiyaca uygunluk
B) Gerçeğe uygun şekilde sunum
C) Doğrulanabilirlik 
D) Zamanında sunum
E) Yönetimin teyidi
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A
11) 

I. İhtiyaca uygunluk temel niteliksel 
özelliklerdendir.

II. İhtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun 
şekilde sunum niteliklerinin her ikisini de 
karşılamayan bilgi faydalı olamaz.

III. İhtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun 
şekilde sunum niteliklerinin her ikisini 
de karşılamayan bilgi karşılaştırılabilir, 
doğrulanabilir, zamanında ve anlaşılabilir 
şekilde sunularak faydalı hale getirilemez.

IV. Destekleyici niteliksel özellikleri 
karşılamasa bile ihtiyaca uygun ve 
gerçeğe uygun şekilde sunum sağlayan 
bilgi faydalı olabilir.

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca yukarıdaki ifadelerden 
hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnızca IV
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-IV 
E) I-II-III-IV

12) Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum 
Tablosunun unsurlarından biri değildir?

A) Geri alınmış paylar
B) Ertelenmiş vergi 
C) Satışların maliyeti
D) Nakit ve nakit benzerleri
E) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

13) Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca 
“maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük 
olanı ile değerlenen” varlıklar aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Maddi Duran Varlıklar 
B) Finansal Araçlar
C) Stoklar
D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
E) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14) 

I. İdari amaçlarla kullanılan varlıklar
II. İşin normal akışı içinde satılmak için elde 

tutulan varlıklar 
III. Satılmak üzere üretilmekte olan varlıklar
IV. Üretim sürecinde ya da hizmet 

sunumunda kullanılacak ilk madde ve 
malzemeler 

V. Uzun vadede sermaye kazancı için elde 
tutulan varlıklar

Yukarıdaki varlıklardan hangileri TMS 2 Stoklar 
kapsamındadır?

A) II-III
B) II-V
C) II-III-IV
D) II-III-V
E) I-II-III

15) İşletme stokları için aşağıdaki tespitlerde 
bulunmuştur.

(TL)
Tarihi maliyeti 1.000.000
Cari yenileme maliyeti 700.000
Net gerçekleşebilir değeri 900.000
Normal kâr marjı hariç net 
gerçekleşebilir değeri 850.000
Gerçeğe uygun değeri 950.000

TMS 2 Stoklar uyarınca finansal durum 
tablosunda raporlanacak stok tutarı kaç 
TL’dir?

A) 900.000
B) 700.000
C) 850.000
D) 1.000.000
E) 950.000

16) İnsansız hava aracı üretimi yapan bir işletme, 
10.000 adet pay senedi ihraç etmek suretiyle 
bir makine tedarik etmiştir. Söz konusu işlem 
TMS 7 Nakit Akış Tabloları uyarınca ne şekilde 
raporlanmalıdır?

A) Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak
B) Nakit akışı yaratmayan önemli bir işlem 

olarak dipnotlarda
C) Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak
D) Nakit Akış Tablosunun en altında önemli bir 

nakit çıkışı olarak
E) Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak
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A
17) Efeoğlu Proje İnşaat İşletmesi üretimde 

kullandığı bir makinayı cari dönemde 
satmıştır. Yeniden değerleme metoduna 
göre muhasebeleştirilmekte olan makinanın 
satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

(TL)
Satış fiyatı 300.000
Makinanın net defter değeri 270.000
Yeniden değerleme artışı 60.000

Söz konusu satışa ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kâr veya zararda muhasebeleştirilmesi 
gereken kazanç 90.000 TL’dir.

B) Diğer kapsamlı gelirde raporlanması gereken 
kazanç 30.000 TL’dir.

C) Diğer kapsamlı gelirde raporlanması gereken 
kazanç 90.000 TL’dir.

D) 60.000 TL’lik yeniden değerleme artışı dönem 
zararında muhasebeleştirilmelidir.

E) 30.000 TL’lik kazanç kâr veya zararda, 
60.000 TL’lik yeniden değerleme artışı 
geçmiş yıl kârlarında muhasebeleştirilmelidir.

18) Bir ana ortaklık ofis binasını bağlı ortaklığına 
kiralamıştır. Söz konusu bina TMS 40 Yatırım 
Amaçlı Gayrimenkuller uyarınca aşağıdaki 
finansal tabloların hangisinde yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak sunulacaktır?

A) Ana ortaklığın bireysel finansal tablolarında
B) Bağlı ortaklığın finansal tablolarında
C) Gruba ait konsolide finansal tablolarda
D) Bağlı ortaklığın konsolide finansal 

tablolarında
E) Ana ortaklık veya bağlı ortaklığın konsolide 

veya bireysel finansal tablolarda yatırım 
amaçlı gayrimenkul olarak sunulamaz.

19) Aşağıdaki varlıklardan hangisi TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri uyarınca kesinlikle 
“özellikli varlık” olarak nitelendirilemez?

A) Enerji üretim tesisleri
B) Gemi üretim tesisleri
C) Seri olarak üretilen stoklar
D) Maddi olmayan duran varlıklar
E) Yatırım amaçlı gayrimenkuller

20) Türkiye Muhasebe Standartlarında “finansal 
tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında 
işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, 
esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalar” 
olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Muhasebe tahminleri
B) Ticari örf ve adet
C) Geriye dönük uygulama
D) Muhasebe politikaları
E) Doğrulanabilirlik

21) Uygar İşletmesi (Uygar), Lidya İşletmesinin 
(Lidya) 400.000 adet payının 120.000 adetini 
pay başına 12 TL’den 1 Temmuz 2016 tarihinde 
satın almıştır. Lidya’nın 31 Aralık 2016’da sona 
eren döneme ilişkin kârı 2.000.000 TL ve 20 
Aralık 2016 tarihinde dağıttığı temettü tutarı 
ise 1.000.000 TL’dir.

Lidya’nın, Uygar’ın iştiraki olduğu 
varsayımıyla; Uygar’ın 31 Aralık 2016 tarihli 
konsolide finansal tablolarında Lidya’ya 
yapılan yatırımın defter değeri kaç TL olarak 
raporlanacaktır? 

A) 1.740.000
B) 2.040.000
C) 1.440.000
D) 300.000
E) 1.000.000
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A
22) 

I. Karaman İşletmesinin %60’ı 1 Mart 
2016 tarihinde satın alınmıştır. Karaman 
İşletmesinin faaliyetleri Osmanlı 
İşletmesine (Osmanlı) ait diğer grup 
işletmelerinin faaliyetlerinden önemli 
ölçüde farklıdır.

II. 1 Kasım 2016 tarihinde Fethiye 
İşletmesinin sermayesinin% 70’inin 
satın alınmasına ilişkin teklif verilmiştir. 
Müzakereler Mart 2017 tarihinde resmen 
tamamlanmıştır.

III. 31 Aralık 2016 tarihinde Kıpçak 
İşletmesinin (Kıpçak) %45’i satın 
alınmıştır. Osmanlı, Kıpçak’ın Yönetim 
Kurulu üyelerinin onundan üç tanesini 
atayabilmektedir.

Yukarıdaki yatırımların hangisi veya 
hangileri Osmanlı’nın 31 Aralık 2016 tarihli 
finansal tablolarında bağlı ortaklığı olarak 
değerlendirilecektir?

A) Yalnızca I
B) Yalnızca III
C) I-II
D) I-III
E) II-III

23) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde “Pazarlıklı bir 
satın alımda kazancı muhasebeleştirmeden 
önce, edinen işletme, edindiği varlıkları ve 
üstlendiği borçları doğru bir şekilde belirleyip 
belirlemediğini yeniden değerlendirir” ifadesi 
yer almaktadır.

Pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç 
kesinleştiğinde söz konusu kazanç ne şekilde 
finansal tablolara alınmaktadır?

A) Kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
B) Maddi olmayan duran varlıklarda izlenir.
C) Geçmiş yıl kârlarına kaydedilir.
D) Pozitif şerefiyeden düşülür.
E) Özkaynaklarda takip edilir.

24) Bir işletme, 1 Ekim 2016 tarihinde üretimine 
başlanan yeni bir makinanın finansmanında 
kullanmak üzere bu tarihte 1 yıllığına 12 
milyon TL kredi kullanmıştır. Kredinin faiz 
oranı %6’dır. Ancak işçilerin grev yapması 
nedeniyle tam 3 ay boyunca herhangi bir 
çalışma yapılamamıştır. Söz konusu varlık, 12 
milyon TL maliyetle 30 Eylül 2017 tarihinde 
kullanıma hazır hale gelmiştir. 

Söz konusu makinanın 30 Eylül 2017 
tarihindeki defter değeri kaç TL’dir?

A) 24.540.000
B) 12.540.000
C) 12.660.000
D) 12.720.000
E) 12.000.000

25) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede 
satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye 
kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 
arsalar aşağıdaki standartlardan hangisinin 
kapsamındadır?

A) TMS 17 Kiralama İşlemleri 
B) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 
C) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 
D) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
E) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

26)  

I. Finansal tabloların bir yıldan daha uzun 
bir dönemi kapsamasının nedeni

II. Finansal tablolarda sunulan tutarların 
tümüyle karşılaştırılabilir olmadığı

III. Aynı sektördeki işletmelerin de raporlama 
dönemini değiştirdiğine ilişkin açıklama

IV. Finansal tabloların kapsadığı dönem
XYZ işletmesi, 12 aylık dönemler şeklinde 
raporlama yapmaktadır. XYZ işletmesi, 12 ay 
olan raporlama dönemini değiştirerek, 15 aylık 
dönemler şeklinde raporlama yapma kararı 
almıştır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 
uyarınca işletmenin, yapmış olduğu raporlama 
dönemi değişikliğiyle ilgili olarak yukarıdaki 
bilgilerin hangisini açıklaması gereklidir?

A) I-II-III
B) I-II-IV
C) I-III-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV
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A
27)   

I. Maddi duran varlıklar
II. Canlı varlıklar
III. Karşılıklar
IV. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca, 
yukarıdaki hesap kalemlerinden hangisinin 
finansal durum tablosunda yer alması 
gerekmektedir?

A) I-II
B) II-IV
C) III-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV

28) ABC işletmesi paketler halinde kâğıt zarf 
üretimi ve satışı yapan bir işletmedir. 
İşletmenin 31 Aralık 2016 tarihli finansal 
durum tablosunda kâğıt zarf stoku, paket 
başına maliyet bedeli olan 50 TL üzerinden 
değerlenmiştir. Ancak denetçi, denetim 
çalışmaları sırasında 15 Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla söz konusu kâğıt zarfl arın paket 
başına 40 TL’den satıldığını tespit etmiştir. 
Bununla birlikte denetçi, yapmış olduğu stok 
sayımında işletme depolarında meydana gelen 
su baskını nedeniyle zarfl arın kâğıt ve tutkallı 
bölümlerinde hasar oluştuğunu ve işletmenin 
zarfl arı eski satılabilir durumuna getirmek 
için paket başına ekstra 15 TL’lik bir harcama 
yaptığını tespit etmiştir. Bu bilgiler ışığında 
zarfl arın paket başına net gerçekleşebilir 
değeri ve paket başına oluşan kayıp (zarar) 
tutarı kaç TL’dir?

A) 40 TL- 10 TL
B) 45 TL- 10 TL
C) 25 TL- 25 TL
D) 35 TL- 25 TL
E) 30 TL- 15 TL

29) XYZ İşletmesi stoklar için uyguladığı ağırlıklı 
ortalama maliyet yöntemini değiştirmeye ve 
FIFO yöntemini uygulamaya karar vermiştir. 
XYZ işletmesinin yapmış olduğu bu değişikliği 
nasıl muhasebeleştirmesi gerekir?

A) Yapılan değişiklik bir muhasebe tahmini 
değişikliğidir ve geleceğe yönelik olarak 
muhasebeleştirilmesi gerekir.

B) Yapılan değişiklik bir muhasebe politikası 
değişikliğidir ve geleceğe yönelik olarak 
muhasebeleştirilmesi gerekir.

C) Yapılan değişiklik bir muhasebe politikası 
değişikliğidir ve geçmişe dönük olarak 
muhasebeleştirilmesi gerekir.

D) Yapılan değişiklik bir hata düzeltmesidir ve 
geçmişe dönük olarak muhasebeleştirilmesi 
gerekir. 

E) Yapılan değişiklik için herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek yoktur. 

30)  

I. Maddi duran varlık sınıfının tamamının 
yeniden değerlenmesi gerekir.

II. Maddi duran varlık sınıfının tamamını 
yeniden değerlemeye göre daha kolay 
olacağından maddi duran varlık sınıfının 
yarısı yeniden değerlenebilir. 

III. Gemilerin tamamını yeniden değerlemeye 
göre daha kolay olacağından gemilerin 
yalnızca bir tanesi yeniden değerlenebilir.

IV. Varlıklar düzenli olarak yeniden 
değerleneceği için amortisman ayırmaya 
gerek yoktur.

Sermaye yoğun bir sektörde faaliyet gösteren 
ABC İşletmesinin 100 adet araç ve 20 adet 
gemiden oluşan bir filosu ve bunların dışında 
çok sayıda maddi duran varlığı bulunmaktadır. 
Maddi duran varlıklarını yeniden değerlemek 
isteyen işletmeye, muhasebecisi yukarıdaki 
seçenekleri sunmuştur. TMS 16 Maddi 
Duran Varlıklar uyarınca işletme yukarıdaki 
seçeneklerden hangilerini seçebilir?

A) Yalnızca I
B) Yalnızca IV
C) I-II
D) III-IV
E) II-III-IV
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31) TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri uyarınca 

aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamalara 
ilişkin olarak işletmelerin finansal tablolarında 
açıklanması gereken hususlar arasında
yer almaz? 

A) Önemli kiralama işlemlerine ilişkin genel 
nitelikler 

B) Dönem içerisinde gider olarak 
muhasebeleştirilen koşullu kira tutarları

C) Kiralama konusu varlığın piyasa değeri
D) Gelecekteki asgari kira ödemelerinin 

raporlama dönemi sonu itibariyle toplamları 
ile bugünkü değerlerinin birbirleriyle 
mutabakatı

E) Kiralama konusu her bir varlık için raporlama 
dönemi sonundaki net defter değeri

32) Aşağıdakilerden hangisi bir kiralamanın 
finansal kiralama olduğuna ilişkin 
göstergelerden biri değildir? 

A) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük 
değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece 
kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir 
yapıda olması

B) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı 
itibarıyla, asgari kira ödemelerinin bugünkü 
değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe 
uygun değerine eşit olması

C) Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın 
mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya 
daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi

D) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir 
bedelle bir dönem daha kiralamayı sürdürme 
hakkının bulunması

E) Kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik 
ömrünün küçük bir bölümünü kapsaması

33) Aşağıdakilerden hangisi, TMS 21 Kur 
Değişiminin Etkileri uyarınca geçerli para 
biriminin tespitinde dikkate alınabilecek 
faktörler arasında değildir?

A) Para biriminin, mal ve hizmetlerin satış 
fiyatlarını en çok etkileyen para birimi olması

B) Para biriminin, rekabet unsurları ve yasal 
düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış 
fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimi 
olması

C) Para biriminin, mal ve hizmetlere ilişkin 
işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok 
etkileyen para birimi olması

D) Para biriminin, işletme faaliyetlerine ilişkin 
tahsilatların tutulduğu para birimi olması

E) Para biriminin, uluslararası ticarette en çok 
kabul gören para birimi olması

34) ABC İşletmesi, nakit yaratan birimlerinden 
birinin 50.000 TL tutarında değer düşüklüğüne 
uğradığını tespit etmiştir. Söz konusu nakit 
yaratan birimde yer alan varlıkların defter 
değeri aşağıdaki şekildedir:

1. Varlık: 150.000 TL
2. Varlık: 200.000 TL
3. Varlık: 50.000 TL
Toplam: 400.000 TL

2’nci varlığın elden çıkarma maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değeri 190.000 TL 
olup, bu değer söz konusu varlığın kullanım 
değerinden daha büyüktür.

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 
değer düşüklüğü zararının nakit yaratan 
birimdeki varlıklara hangi tutarlarla dağıtılması 
gerekir?

1. Varlık 2. Varlık 3. Varlık Toplam

A) 16.667 16.667 16.666 50.000 

B) 18.750 25.000 6.250 50.000 

C) 20.000 10.000 20.000 50.000 

D) 30.000 10.000 10.000 50.000 

E) 10.000 15.000 25.000 50.000 

35) 

I. Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut 
bir yükümlülüğün bulunması

II. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
ekonomik fayda içeren kaynakların 
işletmeden çıkmalarının muhtemel olması 

III. Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde 
tahmin edilebiliyor olması

Yukarıda yer alan koşulların hangisinin varlığı 
halinde, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve 
Koşullu Varlıklar uyarınca finansal tablolara 
bir karşılık yansıtılır?

A) Yalnızca I
B) I-II
C) I-III
D) II-III
E) I-II-III
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36) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, tarımsal 

faaliyetlere ilişkin muhasebeleştirme 
yöntemlerini ve açıklamaları belirlemektir. 

I. Canlı varlıkların muhasebeleştirilmesinde
II. Hasat zamanındaki tarımsal ürünlerin 

muhasebeleştirilmesinde
III. Hasat sonrası tarımsal ürünlerin 

işlenmesinde
IV. Canlı varlıklara ilişkin devlet teşviklerinin 

muhasebeleştirilmesinde
V. Tarımsal faaliyetle ilgili arsanın 

muhasebeleştirilmesinde
Yukarıdaki durumların hangisinde TMS 41 
uygulanmaz?

A) Yalnızca II
B) I-II
C) I-IV
D) II-IV
E) III-V

37) TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarının İlk Uygulaması uyarınca 
TFRS’lere geçiş tarihi, TFRS’lerin ilk kez 
uygulandığı finansal tablolarda, TFRS’ler 
çerçevesinde tam karşılaştırmalı bilgi sunulan 
en erken dönemin başlangıcıdır.

ABC işletmesi, TFRS 1 uyarınca TFRS’leri ilk 
kez uygulayan bir işletme olup, 31 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla finansal tablolarını TFRS’lere 
uygun olarak sunmayı planlamaktadır. 
ABC işletmesinin TFRS’lere geçiş tarihi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Aralık 2017
B) 1 Ocak 2017
C) 31 Aralık 2016
D) 1 Ocak 2016
E) 1 Ocak 2018

38) Aşağıdakilerden hangisi TFRS 3 İşletme 
Birleşmeleri uyarınca satın alma yönteminin 
aşamalarından biri değildir?

A) Edinen işletmenin belirlenmesi
B) Birleşme tarihinin belirlenmesi
C) Şerefiyenin itfa edilmesi
D) Edinilen tanımlanabilir varlıkların, üstlenilen 

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

E) Şerefiye veya pazarlıklı satın alma 
sonucunda oluşabilecek kazancın 
muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi

39) TFRS 9 Finansal Araçlar (Son Sürüm) uyarınca 
aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? 

A) İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü 
yeniden sınıfl andırmaz.

B) İşletme, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın 
finansal varlıklarını yeniden sınıfl andırabilir.

C) İşletme, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen 
bir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer 
üzerinden ölçülen bir finansal varlık olarak 
yeniden sınıfl andıramaz.

D) İşletme, gerçeğe uygun değer üzerinden 
ölçülen bir finansal varlığı, itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülen bir finansal varlık olarak 
yeniden sınıfl andıramaz.

E) Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya 
zarara yansıtılanlar dışındaki finansal 
varlık ve yükümlülüklerin ilk ölçümünde, 
bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri dikkate 
alınmaz.

40) 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla bir işletmenin 
defter değeri 100.000 TL, vergiye esas değeri 
80.000 TL olan bir varlığı bulunmakta olup, söz 
konusu döneme ilişkin vergi oranı %30’dur. Bu 
durumda işletmenin söz konusu varlığa ilişkin 
olarak muhasebeleştirmesi gereken vergi 
varlığı veya yükümlülüğü tutarı ne kadardır?

A) 6.000 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı
B) 6.000 TL tutarında ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü
C) 24.000 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı
D) 24.000 TL tutarında ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü
E) 4.000 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A
1) 

I. Halka açık olmayan ortaklıkların 
ortaklarının mevcut paylarının halka arzı

II. Halka açık ortaklıklarca sermaye artırımı 
suretiyle çıkarılacak payların halka arzı

III. Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı 
suretiyle çıkarılacak paylarının halka arz 
edilmeksizin satışı

IV. Halka açık ortaklıkların şarta bağlı 
sermaye artırımı

V. Halka açık ortaklıkların sermaye azaltımı
Ortaklıkların ve/veya halka arz edenlerin 
yukarıda belirtilen işlemlerden hangisi için 
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurması 
zorunludur?

A) II, III
B) I, II, III
C) II, III, IV
D) II, III, IV, V
E) I,II, III, IV, V,

2) Halka açık ortaklıklarda nominal değerin 
altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nominal değerin altında pay ihracı 
durumunda ortaklığın tescil edilen sermayesi, 
nominal değer üzerinden tespit olunur.

B) Payları borsada işlem görmeyen halka açık 
ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç 
edebilirler. 

C) Nominal değerinin altında pay ihracı, payların 
halka arz edilerek veya edilmeksizin satılması 
suretiyle gerçekleştirilebilir. 

D) İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım 
kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki 
otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı 
ortalama fiyatların ortalamasından aşağı 
olamaz.

E) Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek 
ihraçlarda nominal değerin altında pay 
ihracı yoluyla sermaye artırımı yapılabilmesi 
için yetkili organ kararı ile yeni pay alma 
haklarının tamamen kısıtlanması gerekir. 

3) Ortak sayısı nedeniyle payları halka 
arz olunmuş sayılan ortaklıklar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pay sahibi sayısı ikiyüzelliyi aşan ortaklıkların 
payları halka arz olunmuş sayılır. 

B) Bu ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü 
kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde 
paylarının işlem görmesi için borsaya 
başvurmak zorundadırlar. 

C) Bu ortaklıkların paylarının borsada işlem 
görmesi için izahname düzenlenmesi 
zorunludur. 

D) Bu ortaklıkların paylarının borsada işlem 
görmeye başlamasına ilişkin referans fiyatın 
belirlenmesinde borsa düzenlemelerine 
uyulur.

E) Bu ortaklıklardan paylarının borsada işlem 
görmesini istemeyenlerin Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun kapsamından çıkarılması 
mümkündür. 

4) Katılma intifa senetlerine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Katılma intifa senetleri ihraç edilebilmesi 
için esas sözleşmede buna imkan veren bir 
hüküm bulunması gerekmez. 

B) Katılma intifa senetleri ihracı için sadece 
yönetim kurulu tarafından karar alınması 
yeterli ve zorunludur.

C) Katılma intifa senetleri net kardan pay alma 
hakkını içerecek şekilde ihraç edilemez.

D) Katılma intifa senetleri sahiplerinin, ortaklıkta 
oy hakkına sahip diğer ortaklar gibi, Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bilgi 
alma ve inceleme hakları vardır. 

E) Katılma intifa senetleri tasfiye sonucunda 
kalan tutara katılma hakkını içerecek şekilde 
ihraç edilemez.
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A
5) Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası 

araçlarının izahnamenin geçerlilik süresi 
boyunca veya halka arz edilmeksizin yapılacak 
satışlarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun karar 
tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde 
satışı yapılabilecek azami nominal değerine ne 
ad verilir? 

A) Arz sınırı
B) Azami sermaye ihracı
C) İhraç tavanı
D) Kayıtlı ihraç düzeyi
E) Sermaye artırım limiti

6) İzahname veya ihraç belgesi hazırlama 
yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Sermaye piyasası araçlarının sadece 
nitelikli yatırımcılara satışında izahname 
hazırlanması gerekmez.

B) Sermaye piyasası araçlarının tahsisli 
satışında izahname hazırlanması gerekir.

C) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 
edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda ihraç 
belgesinin hazırlanması gerekir.

D) Kar payının pay olarak dağıtımı da dahil 
olmak üzere bedelsiz paylar çıkarılması 
durumunda izahname hazırlanması 
gerekmez.

E) Sermaye Piyasası araçlarının halka arz 
edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi 
için izahname hazırlanması zorunludur.

7) Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar 
tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya 
halka arz edilmeksizin satışına ne ad verilir? 

A) İhraç
B) Piyasa
C) Borsa
D) Fon
E) Kredi 

8) Sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt 
dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere 
borsada toptan satılmasına ne ad verilir?

A) Tertipli ihraç
B) Yatırımcı gruba sunum
C) Tahsisli satış
D) Nitelikli yatırımcıya satış
E) Kurumsal yatırımcıya ihraç

9) Sermaye piyasası araçlarının satışı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sermaye piyasası araçları halka arz edilmek 
suretiyle satılabilir.

B) Sermaye piyasası araçları halka arz 
edilmeksizin tahsisli olarak satılabilir.

C) Sermaye piyasası araçları halka arz 
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilir.

D) Sermaye piyasası araçlarının nitelikli 
yatırımcılara satışında, yatırımcı sayısı 
yönünden kısıtlama yapılabilir.

E) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç 
edilen sermaye piyasası araçları, borsa 
düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli 
yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere 
borsada işlem görebilir. 

10) Tahviller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon 
ödemeli olarak satılabilir. 

B) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme 
koşullarına ilişkin esaslar ihraççılar tarafından 
belirlenir. 

C) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir 
defada ödenebilir.

D) Tahvillerin nominal değeri, vade içinde 
taksitler halinde ödenebilir.

E) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri 
alınamaz. 

11) Tahvillerin erken itfa edilebilmesi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahvillerin ihraççının talebine bağlı olarak 
erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi 
mümkündür.

B) Tahviller yatırımcının talebine bağlı olarak da 
erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilebilir. 

C) Tahviller kısmen erken itfa edilebilir nitelikte 
ihraç edilemez. 

D) Yurt içinde gerçekleştirilen ihraçlarda erken 
itfaya ilişkin esaslara izahname veya ihraç 
belgesinde yer verilir. 

E) Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda erken 
itfaya ilişkin esaslar, ihracın gerçekleştirildiği 
ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla 
ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe 
belirlenebilir.
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12) Tahvillere kardan pay verilmesi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya özel 
mevzuatlarında hüküm bulunmasa da 
yönetim kurulu kararı ile tahvillere kardan pay 
verebilirler.

B) İhraççılar tahvile, faize ek olarak kardan pay 
verebilirler. 

C) Bir faiz öngörülmeksizin de tahvile kardan 
pay verilmesi mümkündür.

D) Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere 
ödenecek kar payı, ihraççıların esas 
sözleşmesinde veya kar dağıtım politikasında 
pay sahipleri için belirlenen kar payı miktarını 
azaltamaz.

E) Aynı koşullara sahip tahvillere ödenecek kar 
payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut tahvillerin 
tümüne, bunların ihraç ve vade tarihleri 
dikkate alınmadan dağıtılır.

13) Değiştirilebilir tahvillerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Değiştirilebilir tahvillerin vadesi 365 günden 
çok olamaz.

B) İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak 
yerine getirilmesine rağmen değiştirme 
hakkını kullanmayan değiştirilebilir tahvillerin 
sahiplerinin değiştirme hakları ortadan 
kalkar.

C) İhraççı önceden belirlenmeksizin, 
değiştirilebilir tahvillerin dönüştürme tarihinde 
ödenecek olan faiz tutarını da nominal değere 
ekleyerek dönüştürme işlemine tabi tutabilir.

D) Değiştirilebilir tahvillerin paylara 
dönüştürülmesi, değiştirilebilir tahvillerin 
tasarruf bedeli veya borsa rayicinden düşük 
olanı üzerinden gerçekleştirilir. 

E) Dönüştürme giderlerinin tamamı tahvil 
sahiplerine aittir.

14) Finansman bonoları ve kıymetli maden 
bonoları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Finansman bonolarının kupon ödemeli olarak 
ihracı mümkündür.

B) Kıymetli maden bonolarının satış bedeli, 
Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden olarak 
tahsil edilir.

C) Kıymetli maden bonoları, nominal değerinin 
vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi 
taahhüdünü içerir. 

D) Kıymetli maden bonolarının vadesi 30 
günden az 364 günden fazla olamaz. 

E) Finansman bonolarının iskontolu ihracı 
mümkün değildir. 

15) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payına 
ilişkin düzenlemeleri kapsamında payları 
borsada işlem görmeyen ortaklıkların kâr 
dağıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar 
yasal bir dağıtım sınırı olmaksızın kâr payı 
dağıtım oranını serbestçe belirleyebilirler. 

B) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların 
kâr payını tam olarak dağıtmaları zorunludur. 

C) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların 
kâr payını nakden dağıtmaları zorunludur. 

D) Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun 
ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır. 

E) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar 
taksitle kâr dağıtımı uygulamasından 
yararlanamazlar.

16) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kira 
Sertifikalarına ilişkin düzenlemeleri 
kapsamında aşağıdakilerden hangileri 
yanlıştır?

A) Kira sertifikası sahipleri, ihraca dayanak varlık 
ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde 
payları oranında hak sahibidirler. 

B) Kira sertifikaları halka arz edilerek veya 
halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç 
edilebilir. 

C) Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, 
nitelikli yatırımcıya satış şeklinde yapılamaz.

D) İhraç edilecek kira sertifikaları Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ihraç 
tavanı içinde tertipler halinde satılabilir. 

E) Halka arz edilecek kira sertifikalarının 
borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya 
başvurulması zorunludur.
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17) Bankanın, emtia fiyatlarındaki hareketler 

nedeniyle, emtiaya ve emtiaya dayalı türev 
finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna 
bağlı olarak maruz kalabileceği zarar 
olasılığına ne ad verilir? 

A) Faiz oranı riski
B) Genel piyasa riski
C) Kur riski
D) Emtia riski
E) Operasyonel risk

18) Finansal varlıkların fiyat veya oranlarındaki 
dalgalanmaların büyüklük ve sıklık derecesinin 
ölçüsüne ne ad verilir?

A) Rantabilite
B) Volatilite
C) Konvertibilite  
D) Fizibilite
E) Derecelendirme

19) Bankalar tarafından gerçekleştirilen repo ve 
ters repo işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yurt dışında yerleşiklerle yapılacak repo 
ve ters repo işlemlerinde yurt dışındaki 
borsalarda işlem gören finansal araçlar da 
işleme konu edilebilir.

B) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit veya 
teminat Türk Lirası veya yabancı para birimi 
cinsinden olabilir. 

C) Bankaların toplam repo tutarı bakiyesi ile 
ters repo tutarı bakiyesi arasındaki fark, 
özkaynaklarının 20 katını aşamaz.

D) Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak 
faiz oranı/getiri oranı tarafl arca belirlenir.

E) Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili 
finansal aracın itfa tarihini aşabilir. 

20) Finansal araçların geri satma taahhüdü ile 
alımına ne ad verilir?

A) Türev alım
B) Ters Repo
C) Özel netleştirme
D) Takas
E) İhraç

21) Bankalarda çekirdek sermayenin 
hesaplanmasında aşağıdaki kalemlerden 
hangisi indirim olarak dikkate alınır? 

A) Menkul kıymetleştirme işlemlerinden 
kaynaklanan kazançlar

B) Yedek akçeler 
C) Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca 

özkaynaklara yansıtılan kazançlar 
D) Dönem net kârı ile geçmiş yıllar kârı
E) İştiraklerden bedelsiz olarak edinilen ve 

dönem karı içerisinde muhasebeleştirilmeyen 
hisseler

22) 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

23) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Grup 
- Standart Nitelikli Krediler ve Diğer 
Alacaklardan değildir? 

A) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına 
sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan 
krediler ve diğer alacaklar

B) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun 
ödeme gücüne ve nakit akımına göre 
yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar

C) Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de 
geri ödeme sorunları beklenmeyen, tamamen 
tahsil edilebilecek nitelikte olan krediler ve 
diğer alacaklar

D) Anapara veya faizin ya da her ikisinin 
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten 
itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü 
geçen, ancak bir yılı geçmeyen krediler ve 
diğer alacaklar

E) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıfl ama 
tespit edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi 
bulunmayan krediler ve diğer alacaklar 
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24) Kredi yeniden yapılandırması ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Kredi borçlusunun ödemelerinde karşılaştığı 
veya karşılaşması muhtemel olan finansal 
güçlükler nedeniyle borçluya tanınan ve 
geri ödeme sıkıntısı çekmeyen bir borçluya 
tanınmayacak olan imtiyazları ifade eder. 

B) Borçluya sağlanan imtiyazlar, kredi 
sözleşmesi koşullarının değiştirilmesi 
şeklinde olabilir. 

C) Kredinin kısmen veya tamamen yeniden 
finanse edilmesi de borçluya sağlanan bir 
imtiyazdır.

D) Kredi sözleşmesinde yer alan ve finansal 
güçlük yaşayan borçluya imtiyaz tanınmasını 
sağlayan hükümlerin uygulanması da yeniden 
yapılandırma olarak kabul edilir.

E) Sadece donuk alacaklar için uygulanabilir. 

25) Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri 
varlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri 
gayrimenkulleri, ilgili Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre muhasebeleştirir. 

B) Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri 
emtiayı ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına 
göre muhasebeleştirir. 

C) Bankalar alacaklarından dolayı edindikleri 
emtia ve gayrimenkulleri edinim tarihinden 
itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarırlar. 

D) Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri 
gayrimenkulleri, hiçbir suretle kendi 
kullanımları için tahsis edemezler. 

E) Bankalar, bankacılık faaliyetlerini 
yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve 
nitelikte olması koşuluyla alacaklarından 
dolayı edindikleri emtiayı, kendi 
kullanımlarına tahsis edebilir.

26) Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kişi alıcıların 
doğrudan satıcılardan aldıkları mal veya 
hizmet bedelinin, katılım bankası tarafından 
satıcıya ödenmesi koşuluyla alıcının 
borçlandırılması işlemine ne ad verilir?

A) Kurumsal Finansman Desteği
B) Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı
C) Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı
D) Bireysel Finansman Desteği
E) Ortak Yatırımlar

27) Bankalarda kredi açma yetkisi esas itibariyle 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Yönetim kuruluna 
B) Genel kurula
C) Denetim komitesine
D) İç denetim komitesine
E) Teftiş kuruluna

28) Bankaların iradi tasfiyeleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’nun izni olmaksızın bankalarca 
kendiliğinden faaliyet sona erdirilemez ve 
iradi tasfiye işlemlerine başlanılamaz. 

B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’nun faaliyetin sona erdirilmesine ve 
iradi tasfiyeye ilişkin iznini takip eden üç 
ay içinde, ilgili bankanın kanunen yetkili 
organlarınca tasfiye işlemlerine başlanması 
kararı alınır.

C) Tasfiye kararı alan bankalar, faaliyet izni 
kapsamındaki tüm bankacılık işlemlerini 
tasfiye süreci ile sınırlı olmak üzere 
yapabilirler. 

D) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde tasfiye 
kararı alınmadığı takdirde verilen izin 
geçersiz olur.

E) Tasfiye kararı verildikten sonra en geç onbeş 
gün içinde tasfiye işlemlerine başlanır.

29) Bankaların birleşme, devir, bölünme ve 
hisse değişimi işlemleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse 
değişimi işlemleri Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu’nun iznine tabidir.

B) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili 
kuruluşların genel kurullarında karar almaları 
suretiyle birleşme, devir, bölünme ve hisse 
değişimi işlemlerine geçilmediği takdirde 
verilen izin geçersiz olur. 

C) Genel kurulların, imtiyazlı pay sahiplerinin 
haklarını etkileyebilecek kararlarının imtiyazlı 
pay sahipleri genel kurulunca da onaylanması 
zorunludur.

D) Yapılmış sözleşmelerde aksine bir hüküm 
bulunmadığı sürece birleşme, devir, bölünme 
ve hisse değişimi sebebiyle borçlar veya 
alacaklar muacceliyet kesbetmez.

E) Birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi 
işlemlerinin kesinleşmesi için devrolunan, 
birleşmeye katılan, bölünen ya da hisse 
değişiminde yer alan banka ve/veya finansal 
kuruluşların borçlarının ödenmiş veya teminat 
altına alınmış olması zorunludur.



14

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A
30) Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu hükümlerine tâbi değildir?

A) Türkiye’de kurulu mevduat bankaları 
B) Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans 

şirketleri 
C) Türkiye’de kurulu finansal holding şirketleri
D) Türkiye Katılım Bankaları Birliği
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

31) Kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması 
zorunludur.

B) Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması 
gerekir.

C) Yöneticilerine, genel kurul kararı ile ayrıcalık 
verilebilir. 

D) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta 
sözleşmesi yapabilmesi, bu hususun ana 
sözleşmelerinde açıkça yer alması şartıyla 
Hazine Müsteşarlığı’nın iznine tâbidir.

E) Kooperatif üyeleri dışındaki kişilerle sigorta 
sözleşmesi yapılabilmesi için kooperatifl erin 
sermayelerini, Hazine Müsteşarlığı’nca 
belirlenecek miktara yükseltmesi zorunludur.

32) Bir sigorta veya reasürans şirketinin 
hisselerinin edinimi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta veya 
reasürans şirketinin sermayesinin yüzde 
onunu bulacak ya da aşacak şekildeki hisse 
edinimleri Hazine Müsteşarlığı’nın iznine 
tâbidir.

B) Şirketin denetim ve yönetime etkili 
olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye 
belirleme imtiyazını veren hisse devri, 
oransal sınırlamalara bakılmaksızın Hazine 
Müsteşarlığı’nın iznine tâbidir.

C) İzin alınmaksızın yapılan hisse devirleri pay 
defterine kaydolunmaz.

D) İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesi hiçbir 
durumda izne tabi değildir.

E) Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin ya 
da oy ve intifa haklarının yüzde on ve daha 
fazlasına sahip olan ortakların, sigorta şirketi 
ve reasürans şirketi kurucularında aranan 
nitelikleri taşıması şarttır. 

33) Sigorta sözleşmeleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, 
Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanan ve sigorta 
şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan 
genel şartlara uygun olarak düzenlenir. 

B) Sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun 
olarak özel şartlar tesis edilebilir. 

C) Özel şartlar, sigorta sözleşmesi üzerinde 
ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir 
yanılgıya neden olmayacak şekilde açık 
olarak belirtilmelidir.

D) Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin 
yapılmasına dair teklifnamenin sigorta 
şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz 
gün içinde sigorta şirketi tarafından 
reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi 
yapılmış olur.

E) Sigorta sözleşmelerinde açıkça kapsam dışı 
bırakılmış riskler de teminat kapsamında 
sayılır. 

34) Takip eden hesap dönemlerinde meydana 
gelebilecek tazminat oranlarındaki 
dalgalanmaları dengelemek ve Hazine 
Müsteşarlığı’nca belirlenen özel rizikoları 
karşılamak üzere ayrılan karşılıklara ne ad 
verilir?

A) Kazanılmamış primler karşılığı
B) Devam eden riskler karşılığı
C) Dengeleme karşılığı
D) Muallâk tazminat karşılığı
E) İkramiyeler ve indirimler karşılığı

35) Türk Ticaret Kanununun sigortaya ilişkin 
hükümleri kapsamında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun 
emredici hükümlerine, ahlâka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden 
doğabilecek bir zararını teminat altına almak 
amacıyla sigorta yapılamaz.

B) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden 
herhangi birinin, belli bir rizikonun 
gerçekleşmesi durumunda doğacak 
zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları 
reasüranstır.

C) Sigortacının, sigorta ettiği menfaati tekrar 
sigorta ettirmesi yasaktır.

D) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen 
sigorta sözleşmesi yapamaz. 

E) Reasürans, sigorta ettirene, tekrar sigorta 
yapana karşı, doğrudan dava açma ve 
istemde bulunma haklarını verir.
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36) Sigorta poliçesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?

A) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya 
acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin 
yapılmasından itibaren yirmidört saat 
içinde poliçeyi sigorta ettirene vermekle 
yükümlüdür. 

B) Sigortacı, poliçenin geç verilmesinden doğan 
zarardan sorumludur. 

C) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri 
kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe 
verilmesini sigortacıdan isteyebilir. 

D) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşme 
kesin hükümsüz olur. 

E) Sigorta poliçesi, tarafl arın haklarını, 
temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa 
özel şartları içerir. 

37) Bireysel emeklilik politikalarını belirlemek 
ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması 
gerekli önlemler konusunda önerilerde 
bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi 
kurulmuştur?

A) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
B) Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
C) Sigorta Tahkim Komisyonu
D) Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 

Şirketleri Birliği
E) Emeklilik Gözetim Kurulu

38) Bireysel emeklilik sistemine katılmak için 
emeklilik şirketi ile akdedilen sözleşmeye ne 
ad verilir?

A) Aşkın sözleşme
B) Veraset sözleşmesi
C) Emeklilik sözleşmesi
D) Bakım sözleşmesi
E) Bireysel yatırım sözleşmesi

39) Türk Ticaret Kanunu’nun 1459’uncu 
maddesine göre sigortacı tarafından, 
sigortalının sadece uğradığı gerçek zararı 
tazmin edilir. Söz konusu hükme esas teşkil 
eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menfaat yokluğu ilkesi
B) Sigorta birliği ilkesi
C) Taraf menfaati ilkesi
D) Zenginleşme yasağı ilkesi
E) Zorunlu ödeme ilkesi

40) Sigortacının, sigorta tazminatını ödediğinde, 
hukuken sigortalının yerine geçmesine ve 
sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı 
sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu 
hakkının tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya 
intikal etmesine ne ad verilir? 

A) Halefiyet
B) İhbar Külfeti
C) Reasürans
D) Riziko
E) Menfaat
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1) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin 

evrensel kabul ve geçerliliği olan ana 
ilkelerinden birisi değildir?

A) Adillik
B) Hesap verebilirlik
C) Katılımcılık
D) Şeffafl ık 
E) Sorumluluk

2) Önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek 
için, işletmenin geleceğe ait bir dönemde 
izleyeceği politikayı ve yapacağı işleri parasal 
ve sayısal terimlerle açıklayan bir rapor veya 
raporlar dizisine ne ad verilir?

A) Gelir tablosu
B) Bütçe
C) Kapsamlı eğilim analizi
D) Finansal beyanname
E) İzahname

3) Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim 
fonksiyonlarından birisi değildir?

A) Planlama
B) Kontrol
C) Örgütleme
D) Koordinasyon
E) Üretim

4) Aşağıdaki dönen varlık kalemlerinden 
hangisinin diğerlerine kıyasla daha az likiditeye 
sahip olduğu kabul edilir?

A) Nakit
B) Nakit benzerleri
C) Senetli alacaklar
D) Peşin ödenmiş giderler
E) Menkul kıymetler

5) İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İndirgenmiş nakit akımları yöntemi, yeniden 
yapılandırma içerisindeki işletmelerin 
hisse senedi değerlemelerinde daha doğru 
sonuçlar verir.

B) İfl as durumundaki işletmelerde nakit 
akımları negatif olarak tahmin edileceğinden 
İndirgenmiş nakit akımları yöntemi uygun 
olmayabilir.

C) Dönemsel ve konjonktürel özellik gösteren 
işletmelerin hisselerinin değerlemesinde 
indirgenmiş nakit akımları yönteminin 
uygulanması zorlaşmaktadır.

D) İndirgenmiş nakit akımları yönteminin 
başarısı, beklenen nakit akımları ve iskonto 
oranı hakkında doğru tahminlerin yapılmasına 
bağlıdır.

E) İndirgenmiş nakit akımları yönteminde 
varlıkların değerini risk özellikleri ve nakit 
akımlarına bağlı olarak tespit etmek 
amaçlanır.

6) Yöneticilerin her zaman hissedarların 
amaçları doğrultusunda olmayan ve kendi 
bireysel çıkarlarını tatmin etmeye yönelik 
stratejileri benimseyebileceğini belirten teori 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asimetrik bilgi teorisi
B) Vekalet teorisi
C) Eldeki kuş teorisi
D) Hakim ortak teorisi
E) Kümeleme teorisi

7) Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin 
performansının izlenmesinden, stratejilerinin 
belirlenmesinden, şirketin hissedarlarıyla etkin 
iletişimden sorumlu kurumsal yönetimin odağı 
organdır?

A) Risk yönetimi ve iç kontrol komitesi
B) Denetimden sorumlu komitesi
C) Yönetim kurulu
D) Yatırımcı ilişkileri kurulu
E) Bağımsız yönetici üyeler kurulu 
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8) 

I. Finansal tablolar
II. Yönetim kurulu faaliyet raporları
III. Sorumluluk beyanları
IV. Kurumsal yönetim derecelendirmeleri

Kurumsal Yönetim Tebliğine göre finansal 
raporlar yukarıdaki hususlardan hangisini veya 
hangilerini kapsamaktadır?

A) Yalnız I ve II
B) Yalnız I, II ve III
C) Yalnız I, II, III ve IV
D) Yalnız IV
E) Yalnız I ve III

9) Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nin faaliyet raporlarında yer almasını 
gerektirdiği bilgilerden birisi değildir?

A) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilgi

B) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i 
aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

C) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı 
sayısı

D) Yönetim kurulu üyelerinin yıl içerisindeki 
yönetim kurulu toplantılarına katılım durumu 

E) Genel kurul toplantılarının gündemleri ile 
katılanlar cetveli

10) Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp 
uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna 
ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam 
olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 
çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın 
yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler 
çerçevesinde bir değişiklik yapma planının 
olup olmadığına ilişkin açıklamalara aşağıda 
yer alanların hangisinde yer verilir?

A) Konsolide finansal tablolarda
B) SPK bülteninde 
C) Yıllık faaliyet raporlarında
D) Yatırımcı ilişkileri raporunda
E) Bağımsız denetçi raporunda

11) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Denetimden sorumlu komitenin en az bir 
üyesinin bağımsız yönetim kurulu üyesi 
niteliğinde olması gerekir.

B) Komitelerin görev alanları, çalışma esasları 
ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 
tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

C) Komitelerin en az iki üyeden oluşması 
gerekir.

D) İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev 
alamaz.

E) Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi 
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 
alabilir.

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

A) Yatırımcı ilişkileri bölümü
B) Azınlık hakları komitesi
C) Denetimden sorumlu komite 
D) Kurumsal yönetim komitesi
E) Hukuki danışmanlık komitesi

13) ABC şirketinin finans yöneticisi; borcun ve 
öz kaynağın maliyetinin farklı borçlanma 
düzeylerinde değişmediğini, borç maliyetinin 
özsermaye maliyetinden düşük olduğunu; 
dolayısıyla sermaye yapısında ne kadar 
fazla borca yer verilirse ortalama sermaye 
maliyeti düşeceği için işletmenin değerinin 
de o ölçüde artacağını belirtmektedir. 
Söz konusu finans yöneticisinin sermaye 
yapısının belirlenmesiyle ilgili düşünceleri 
aşağıdaki finans yaklaşımlarından hangisini 
yansıtmaktadır?

A) Sermaye piyasasının etkinliği yaklaşımı
B) Paranın zaman değeri yaklaşımı
C) Net faaliyet geliri yaklaşımı
D) Net gelir yaklaşımı
E) Modigliani-Miller yaklaşımı
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14) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, denetimden 

sorumlu komite ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin 
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini de yapar.

B) Yönetim kurulunca belirlenen şirketin hizmet 
alacağı bağımsız denetim kuruluşunun 
denetimden sorumlu komitece onaylanması 
gerekir. 

C) Bağımsız denetim sürecinin başlatılması 
ve bağımsız denetim kuruluşunun her 
aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu 
komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

D) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda 
bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.

E) Denetimden sorumlu komitenin hesap 
dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez 
yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet 
raporunda belirtilir.

15) Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasa 
hipotezinin varsayımlarından birisi değildir? 

A) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının olması
B) Hiçbir alıcının ve satıcının piyasayı 

etkileyecek güce sahip olmaması
C) Yatırımcıların bilgilere kolayca ulaşabilmesi
D) Yatırımcıların rasyonel davranmaları 
E) Yatırımcıların piyasa ortalamasının üzerinde 

gelir elde etmesi

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

17) İşletme bünyesinde stratejinin etkin olarak 
uygulanabilmesiyle ilgili olarak Kurumsal 
Karne yaklaşımını geliştiren R. Kaplan ve D. 
Norton şirket performans metriklerinin en az 
dört boyutta dengeli olarak ortaya konulması 
gerektiğini vurgulamışlardır. Aşağıdakilerden 
hangisi Kurumsal Karnenin bu dört boyutundan 
birisi değildir?

A) Finansal boyut
B) Müşteri boyutu
C) Yatay iletişim ve kalite boyutu
D) İç süreçler (Operasyonel) boyutu
E) Öğrenme ve gelişme boyutu

18) Finansal piyasalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı 
piyasalar para piyasasıdır. 

B) Bir Türk şirketinin ABD’de ABD doları 
üzerinden ihraç ettiği tahviller Euro tahvildir.

C) Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı 
piyasalar sermaye piyasasıdır.

D) Daha önce piyasaya sunulmuş olan menkul 
kıymetlerin el değiştirmesi ikincil piyasa 
işlemidir.

E) Tahviller genellikle teminatsız olarak ihraç 
edilirler.

19) Aşağıdaki şekil bir yatırımcının her bir birim 
ilave getiri karşısında elde edeceği faydayı 
göstermektedir. Bu şekle göre söz konusu 
yatırımcının risk karşısındaki davranış biçimi 
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 
gösterilmiştir?

Fayda

Getiri (verimlilik)

A) Risk karşısında kayıtsız yatırımcı
B) Riskten kaçınan yatırımcı
C) Risk arzulayan yatırımcı
D) Genç ve risk isteyen yatırımcı 
E) Bilgili ve risk almayan yatırımcı

20) ABC Bankası, bir ihracatçı şirketin mal veya 
hizmet ihracatından kaynaklanan ve vadesi 
3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın 
alarak o şirkete orta vadeli ihracat finansmanı 
sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu 
finansman yöntemini belirtmektedir?

A) Rotatif krediler
B) Swap
C) Forfaiting 
D) Forward sözleşmesi
E) Tevsi kredileri
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21) Aşağıdakilerden hangisi sistematik riskin 

kaynakları arasında yer almamaktadır?

A) Kur riski
B) Faiz oranı riski
C) Endüstri riski
D) Politik risk
E) Satın alma gücü riski (enfl asyon riski)

22) Elindeki hisse senedini aldığı bedelden daha 
yüksek bir bedelle satmak isteyen bir kişinin 
kazancı hangi tür getiri olarak ifade edilir?

A) Faiz 
B) Sermaye kazancı
C) Temettü
D) Kambiyo kazancı 
E) Vade farkı 

23) Pazarda menkul kıymetlerin yönü ile 
firmanın menkul kıymetlerinin yönü aynı 
ve değişmelerinin derecesi eşit olduğunda 
Beta (β) katsayısının değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Beta =(1) 
B) Beta = (0) 
C) Beta = (-1) 
D) Beta = (2)
E) Beta = (0,5)

24) Piyasaların genel nitelikleri incelendiğinde 
yüksek likiditeye sahip ve riskin düşük olduğu 
finansal araçlara yatırım yapmak isteyen bir 
kişinin aşağıdaki alt piyasalardan hangisinde 
yatırım yapması beklenir? 

A) Para piyasası
B) Sermaye piyasası
C) Hisse senedi piyasası
D) Tahvil piyasası
E) Kredi riski swapı piyasası (CDS piyasası)

25) Rasyonel yatırımcıların bulunduğu, her türlü 
bilgiye ulaşılması mümkün olan serbest ve 
rekabetçi etkin bir piyasada varlıkların değerine 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varlığın piyasa değeri gerçek değerinden 
küçüktür.

B) Varlığın defter değeri piyasa değerinden 
küçüktür.

C) Varlığın defter değeri tasfiye değerinin iki 
katıdır.

D) Varlığın tasfiye değeri sıfırdır.
E) Varlığın piyasa değeri gerçek değerine eşittir.

26) Black ve Scholes modeli ile Binomial model 
olarak adlandırılan değerleme yöntemleri 
aşağıdaki varlıklardan hangisinin değerinin 
tespitinde diğerlerine kıyasla daha fazla 
kullanılmaktadır?

A) Opsiyon
B) Adi hisse senedi
C) Leasing
D) Euro tahvil
E) Gelire endeksli hazine tahvili

27) ABC işletmesinin yıllık üretim kapasitesi 50.000 
birim olup birim başına 100 TL değişken gider 
gerçekleşmektedir. Üretim ve satış hacmine 
bağlı olarak değişmeyen giderler toplamı 
1.440.000 TL ve birim satış fiyatı 180 TL 
olduğuna göre ABC işletmesinin 220.000 TL kâr  
beklediği üretim düzeyindeki kapasite kullanım 
oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 41,5
B) % 40
C) % 43,5
D) % 39
E) % 38

28) Satışlardaki değişime karşı faiz ve vergi öncesi 
kârın göstereceği değişim seviyesini ifade eden 
ve faiz ve vergi öncesi kârdaki yüzde değişimin 
satışlardaki yüzde değişime oranlanması 
olarak formüle edilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nakit oranı
B) Varlık devir hızı
C) Faaliyet Kaldıraç derecesi
D) Brüt kâr marjı
E) Öz sermaye kârlılığı

29) ABC işletmesinin alacak tahsil süresi 65 gün, 
stok tutma süresi 45 gün ve borç ödeme süresi 
80 gün ise faaliyet döngüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 125
B) 145
C) 25
D) 110 
E) 70
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30) Sabit bir şekilde öz kaynak kârlılığı 0,20 olan 

ve kârının 0.75’ ini dağıtan ABC işletmesinin 
cari yılda dağıttığı hisse başına kâr payı 10 
TL’dir. Yatırımcının beklediği asgari getiri oranı 
0,19 olduğuna göre, büyüme oranı da dikkate 
alınarak hesaplanan hisse senedinin değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 88
B) 93,60
C) 65
D) 75
E) 68,20

31) 

I. Ödememe riski
II. Likidite riski
III. Enfl asyon riski
IV. Yeniden yatırım riski

Yukarıda yer alan risklerden hangisi veya 
hangileri tahvile sahip olmanın içerdiği 
risklerdendir?

A) Yalnız I ve II 
B) Yalnız I ve III
C) Yalnız I ve IV
D) Yalnız II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV

32) Bir firmanın kendine özgü özelliklerinden 
ve içinde bulunduğu spesifik şartlarından 
kaynaklanan riski aşağıdakilerden hangisi 
belirtmektedir?

A) Sistematik risk
B) Politik risk
C) Sistematik olmayan risk
D) Forward riski
E) Yönetim riski

33) Aşağıda yer alan proje değerlendirme 
yöntemlerinden hangisi paranın zaman değerini 
dikkate almamaktadır?

A) Geri ödeme süresi
B) Kârlılık endeksi
C) İç kârlılık oranı
D) Net bugünkü değer yöntemi
E) Yıllık eşdeğer gider yöntemi

34) Durasyonla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Durasyon tahvil faizlerinin ağırlıklı 
ortalamasını gösteren getiri oranıdır.

B) Kupon ödemesiz tahvillerde durasyon vadeye 
eşittir.

C) Kupon ödemeli tahvillerde durasyon anapara 
ödemesine eşittir.

D) Tahvile ilişkin likidite riskini ölçer.
E) İşletmenin dönem kârı ile tahvilin piyasa 

değeri arasındaki ilişkiyi ölçer.

35) ABC AŞ cari yılda 2.000.000 TL temettü 
dağıtmıştır. İşletmenin ödeyeceği temettünün 
her yıl % 3 artacağı tahmin edilmektedir. 
Yatırımcıların hisse senedi yatırımından 
beklediği asgari verimlilik oranı % 23’ tür. Buna 
göre bu adi hisse senedinin bugünkü değeri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
gösterilmiştir? 

A) 10.300.000 TL
B)   9.800.000 TL
C)   8.600.000 TL
D)   7.700.000 TL
E) 11.500.000 TL

36) ABC işletmesinin betası (β) 0.60, risksiz faiz 
oranı % 11 ve pazar getiri (faiz) oranı % 15’tir. 
Sermaye varlıklarını fiyatlama yöntemine 
(CAPM) göre bu işletmenin sermaye maliyeti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.134
B) 0,125
C) 0.232
D) 0.0161
E) 0.153

37) Bir hisse senedinin cari piyasa değerinin 600 TL, 
tam bir yıl sonra beklenen kâr payı ödemesinin 
40 TL ve yine aynı tarihte hisse senedinin satış 
fiyatının 680 TL olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu durumda, hisse senedinin beklenen getirisi 
yüzde (%) kaç olur? 

A) 18 
B) 22 
C) 24 
D) 20
E) 26
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38) Kiraya vermek amacıyla bugün 200.000 TL’ye 

bir dükkan satın alan yatırımcı, önümüzdeki 
10 yıllık süre içerisinde bu yatırımının geri 
dönüşünü hedefl emektedir. Yıllık faiz oranının 
% 10 olması durumunda, yatırımcı, dükkanını 
yıllık kaç TL’den kiraya vermelidir? (Kira 
gelirleri her yılın sonunda elde edilmektedir.) 

A) 28.026 TL 
B) 29.565 TL
C) 32.549 TL
D) 30.144 TL 
E) 30.257 TL

39) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye 
maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Uzun vadeli borçlar
B) Satın alınan menkul kıymetler
C) Dağıtılmayan kârlar
D) İhraç edilen hisse senetleri
E) Tahviller

40) ABC işletmesi yılda bir kez % 15 faiz ödemeli ve 
vade sonunda 2.000 TL anapara ödemesi olan 2 
yıllık tahvil çıkaracaktır. İstenen getiri oranı % 15 
olduğuna göre tahvilin değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 2.000
B) 2.150
C) 2.200
D) 2.300
E) 2.600
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1) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların 

önemli bir yanlışlık içermesine rağmen, 
denetçinin duruma uygun olmayan bir denetim 
görüşü vermesi riskini ifade eder?

A) Denetim riski
B) Makul güvence riski
C) Finansal risk
D) Yapısal risk
E) Kontrol riski

2) Yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlık 
riskinin bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde 
tam ve eksiksiz olarak ifade edilmiştir.

A) Denetim riski ve yapısal risk
B) Finansal risk ve denetim riski
C) Yapısal risk ve kontrol riski 
D) Kontrol riski
E) Finansal risk

3) 

I. Finansal raporlamanın niteliği 
II. Etik kuralların soyutluğu
III. Denetim prosedürlerinin niteliği
IV. Denetimin makul bir sürede ve makul bir 

maliyetle yürütülmesi gerekliliği
V. Denetim prosedürlerinin miktarı
Bir denetimin yapısal kısıtlamaları 
aşağıdakilerden hangisinde tam ve eksiksiz 
olarak belirtilmiştir?

A) I, III, IV
B) I, II, III
C) II, IV, V
D) II, III ve V
E) III, IV ve V

4) Aşağıdakilerden hangisi, finansal tabloların 
hazırlanmasında kullanılacak olan finansal 
raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup 
olmadığını belirlerken denetçinin dikkate 
alacağı faktörlerden değildir?

A) İşletmenin niteliği
B) Finansal tabloların amacı
C) Finansal tabloların niteliği
D) Denetimin kapsadığı dönem 
E) Mevzuatın geçerli finansal raporlama 

çerçevesini belirleyip belirlemediği

5) BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin 
Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması 
Standardına göre, yetkili veya kabul görmüş 
bir standart belirleyici kuruluşun bulunmadığı 
veya finansal raporlama çerçevesi 
kullanımının mevzuatla belirlenmediği 
ülkelerde, finansal raporlama çerçevesini 
aşağıdakilerden hangisi belirler.

A) İşletme üst yönetimi
B) Sorumlu denetçi
C) Denetim ekibi
D) Kurumsal yönetim komitesi
E) İşletme yönetimi 

6) Yönetim tarafından finansal tabloların 
hazırlanmasında kabul edilebilir bir finansal 
raporlama çerçevesinin kullanılması ve 
yönetimin ve –uygun hâllerde- üst yönetimden 
sorumlu olanların yürütülecek denetime ilişkin 
ön kabullerde mutabık olması, aşağıdakilerden 
hangisinin varlığını en iyi ifade eder?

A) İç kontrol sisteminin
B) Denetçi ve yönetim arasındaki ortak çıkar 

çatışmasının
C) Denetimin ön şartlarının
D) Denetim sözleşmesinin
E) Yazılı açıklamaların

7) BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 
İlişkin Sorumlulukları Standardına göre hilenin 
önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin esas 
sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sorumlu denetçiye
B) Yönetime ve üst yönetimden sorumlu 

olanlara
C) Denetim ekibine
D) Kamu otoritesine
E) Sermaye Piyasası Kuruluna

8) İşletmeye ait teknolojik verilerin, işletme 
personeli tarafından rakip işletmelerle gizli 
anlaşmalar yapılarak menfaat karşılığı 
verilmesi, aşağıdakilerden hangisine 
diğerlerine göre daha iyi bir örnektir?

A) Önemli yanlışlık
B) Hata 
C) Varlıkların kötüye kullanılması
D) Üst yönetimin kontrolleri ihlal etmesi
E) Kazanç yönetimi
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9) 

I. Piyasa fiyatının önemli derecede altındaki 
veya üstündeki fiyatlardan alım yapılması.

II. Vergi cenneti olarak bilinen yerlerde 
kayıtlı olan şirketlerle olağandışı işlemler 
yapılması. 

III. Mal veya hizmetlere ilişkin ödemelerin, bu 
mal veya hizmetlerin satın alındığı ülkeden 
farklı bir ülkeye yapılması.

IV. İşlemlerin uygun olmayan biçimde 
kaydedilmesi veya yetkisiz işlemlerin 
bulunması.

V. Olumsuz medya yorumlarının bulunması.
BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması 
Standardına göre, denetçinin yukarıda 
belirtilen hususların hangilerinin varlığından 
haberdar olması veya bu hususlar hakkında 
bilgi sahibi olması hâlinde bu durum, 
mevzuata aykırılığın göstergesi olabilir?

A) I, II ve IV
B) II, III ve V
C) I, II ve III
D) I, II, III, IV ve V
E) II, III, IV ve V

10) 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 çevresi
D) Kontrollerin izlenmesi
E) Yönetim faaliyetleri

11) İşletmenin üst yönetim ve yönetim 
fonksiyonları ile üst yönetimden sorumlu 
olanların ve yönetimin, işletmenin iç kontrolü 
ve iç kontrolün işletmedeki önemine ilişkin 
farkındalık, tutum ve faaliyetlerini içeren iç 
kontrolün bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin risk değerlendirme süreci
B) Yönetim faaliyetleri
C) Üst yönetimin izlenmesi
D) Kontrol çevresi
E) Denetim planı

12) 

I. Sorgulama
II. Aşama değerlendirme formu
III. Analitik prosedürler
IV. İç kontrol sorgu formu
V. Gözlem ve tetkik
Finansal tablolardaki önemli yanlışlık risklerini 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında 
denetçinin kullanması beklenen risk 
değerlendirme prosedürleri aşağıdakilerden 
hangisinde eksiksiz olarak belirtilmiştir? 

A) II ve III
B) I, III, ve V
C) I ve II
D) I, II, ve III
E) II, III ve V

13) Denetim kanıtı elde etmek için denetçinin 
denetim yaptığı işletmede işletmenin denetim 
yapılan hesap dönemindeki satışlarının ticari 
alacaklarına oranını sektör ortalamalarıyla 
veya sektörde faaliyet gösteren diğer şirket 
ortalamalarıyla karşılaştırması aşağıdaki kanıt 
toplama yöntemlerinden hangisine en iyi 
örnek olabilir?

A) Gözlem
B) Yeniden hesaplama 
C) Yeniden uygulama
D) Tetkik
E) Analitik prosedürler

14) 

I. İşletmenin faaliyetleri
II. İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı
III. Özel amaçlı işletmelerdeki yatırımları 

dâhil, işletmenin yaptığı ve yapmayı 
planladığı yatırımların türleri

IV. İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl 
finanse edildiği

BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak 
Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardına 
göre denetçinin, işletme ve çevresinin 
tanınmasında yukarıdaki hususlardan 
hangilerini anlaması gerekebilir?

A) I, II, ve III
B) II, III ve IV
C) I ve II
D) I, II, III ve IV
E) II ve III
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15) Ciddi (Önemli) riskler ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ciddi riskler, rutin olmayan önemli işlemlerle 
ilgili olabilir.

B) Ciddi riskler önemli muhakeme gerektiren 
hususlarla ilgili olabilir.

C) Sistematik olarak gerçekleştirilen ve karmaşık 
olmayan rutin işlemlerin ciddi risklere sebep 
olma ihtimâli daha fazladır.

D) Rutin olmayan işlemler, büyüklüğü veya 
niteliği sebebiyle olağan olmayan ve 
bu sebeple istisnai olarak gerçekleşen 
olaylardır. 

E) Muhakeme gerektiren hususlar, önemli 
ölçüm belirsizliğinin bulunduğu muhasebe 
tahminlerinin geliştirilmesini içerebilir. 

16) Aşağıdakilerden hangisinin varlığı durumunda 
iç kontroldeki manuel unsurların kullanılması 
diğerlerine göre daha az uygun olabilir?

A) Yüksek hacimli veya yinelenen işlemlerin 
söz konusu olduğu ve öngörülebilen veya 
tahmin edilebilen hataların otomatik kontrol 
parametreleri sayesinde önlenebileceği veya 
tespit edilip düzeltilebileceği durumlar

B) Mevcut bir otomatik kontrolün kapsamı 
dışındaki bir kontrolle karşılık verilmesi 
gereken değişen şartlar

C) Büyük, olağan dışı veya tekrar etmeyen 
işlemler

D) Hataların tanımlanmasının, tahmin 
edilmesinin veya öngörülmesinin zor olduğu 
durumlar

E) Otomatik kontrollerin etkinliğinin izlenmesi

17) Denetlenen döneme ilişkin işlem sınıfl arı 
ve olaylar hakkında “Doğruluk” açısından 
yönetim tarafından yapılan yönetim beyanı 
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Kaydedilmiş olması gereken tüm işlem 
ve olaylar uygun iç kontrol bileşenine 
kaydedilmiştir.

B) Tüm işlem ve olaylar nazım hesaplarda 
izlenmiştir.

C) Kaydedilmiş işlem ve olaylara ilişkin 
tutarlar ve diğer veriler uygun bir şekilde 
kaydedilmiştir.

D) İşlem ve olaylar doğru hesap döneminde 
kaydedilmiştir.

E) İşlem ve olaylar maliyet yöntemine uygun 
olarak hesaplara kaydedilmiştir.

18) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonundaki 
hesap bakiyelerine ilişkin yönetim 
beyanlarından biri değildir?

A) Hak ve yükümlülükler
B) Sınıfl andırma
C) Tamlık
D) Değerleme ve dağıtım
E) Var olma

19) Yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlıkları 
tespit etmek üzere tasarlanmış denetim 
prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol testi
B) Analiz prosedürü
C) Beyan prosedürü
D) Açıklama testi
E) Maddi doğrulama prosedürü

20) Denetim yapılan işletmede ticari mal satın 
alma sürecindeki belgelerin çift imza ile 
gerçekleştirilmesine yönelik bir iç kontrol 
sisteminin kurulmuş olduğu, ancak 
yapılan kontrol testlerinde bu kontrollerin 
uygulanmadığı belirlenmiş ise denetçinin 
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?

A) Kontrol riski seviyesinin artırılması
B) Kontrol riski seviyesinin düşürülmesi
C) Aynı kontrol riski seviyesi ile devam edilmesi
D) Daha az kontrol testi uygulanması
E) Kontrol testi uygulamaması

21) Bağımsız denetim standartlarında, 
“raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı, 
sınıfl andırılması, sunumu veya açıklaması 
ile aynı kalemin geçerli finansal raporlama 
çerçevesine göre olması gereken tutarı, 
sınıfl andırılması, sunumu veya açıklaması 
arasındaki fark” aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilmektedir?

A) İç kontrol eksikliği
B) Yanlışlık
C) Hata
D) Risk
E) Beyanda hata
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22) Bağımsız denetim standartlarında, “hakkında 

hiçbir şüphenin bulunmadığı yanlışlıklar” 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade 
edilmektedir?

A) Muhakeme yanlışlıkları
B) Tesadüfi yanlışlık
C) Öngörülen yanlışlık
D) Fiili yanlışlık
E) Öngörülemeyen yanlışlık

23) 

I. Olay veya şartların önemli bir belirsizlik 
oluşturup oluşturmadığı

II. Finansal tabloların hazırlanmasında 
yönetim tarafından işletmenin sürekliliği 
esasının kullanılmasının uygun olup 
olmadığı

III. Konuyla ilgili olarak finansal tablolardaki 
ilgili açıklamaların yeterliliği

IV. Varsa, olay veya şartların denetçi raporu 
üzerindeki etkileri

Aşağıdakilerden hangisinde denetçinin, 
işletmenin sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabileceğini belirlediği olay veya şartlar 
hakkında üst yönetimden sorumlu olanlarla 
kuracağı iletişimin içereceği hususlar eksiksiz 
olarak belirtilmiştir.

A) I ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

24) Bağımsız denetim standartlarında “finansal 
tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi 
arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar ile 
denetçinin, denetçi raporu tarihinden sonra 
haberdar olduğu durumlar” aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
B) Denetim sırasındaki olaylar
C) Denetim sözleşmesinden sonraki olaylar
D) Müteakip olaylar
E) Rapor dışı olaylar

25) BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş 
Oluşturma ve Raporlama Standardına göre 
aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim 
raporunun unsurlarından biri değildir?

A) Başlık
B) Muhatap
C) Düzenleyici ve denetleyici kurum
D) Denetçi görüşü
E) Görüşün dayanağı

26) BDS 705 uyarınca olumlu görüş dışında bir 
görüşün verilmesine sebep olan konunun 
denetim raporunda bildirimine ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kilit Denetim Konuları bölümünde bildirir.
B) Kilit Denetim Konuları bölümünde bildirmez.
C) Kilit Denetim Konuları bölümünde de 

Görüşün Dayanağı bölümünde de bildirmez.
D) Kilit Denetim Konuları bölümünde de 

Görüşün Dayanağı bölümünde de bildirir.
E) Kilit Denetim Konuları bölümünde bildirip 

bildirmemekte özgürdür.

27) Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli 
ve uygun denetim kanıtı elde edememekle 
birlikte -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların 
finansal tablolar üzerindeki muhtemel 
etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın 
olmayabileceği sonucuna varırsa, bağımsız 
denetçinin vereceği görüş aşağıdakilerden 
hangisi olacaktır?

A) O lumlu görüş
B) Olumsuz görüş
C) Sınırlı olumlu görüş
D) Görüş vermekten kaçınma
E) Hiçbiri

28) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  uyarınca 
yapılan bağımsız denetimlerde, finansal 
tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması 
durumunda denetçi, raporunda aşağıdaki 
bölümlerden hangisine yer vermez? 

A) Görüş bölümü
B) Görüş vermekten kaçınmanın dayanağı 

bölümü
C) Muhatap
D) Kilit denetim konuları bölümü
E) Bağımsız Denetçinin finansal tabloların 

bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları
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29) Denetçi raporuna eklenen, denetçinin 

muhakemesine göre, kullanıcıların finansal 
tabloları anlamaları açısından temel teşkil 
edecek derecede öneme sahip olan, finansal 
tablolarda uygun bir şekilde sunulan veya 
açıklanan bir hususa atıfta bulunan paragraf 
aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A) Diğer hususlar paragrafı
B) Önemli eksiklikler paragrafı
C) Kilit denetim konuları paragrafı
D) Hedef kullanıcılara sunulan bilgiler paragrafı
E) Dikkat çekilen hususlar paragrafı

30) Geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca 
önceki bir veya daha fazla döneme ilişkin 
olarak finansal tablolarda yer alan tutar 
ve açıklamalar, aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Karşılaştırmalı bilgiler
B) Dipnotlar
C) Özet finansal tablolar
D) Diğer hususlar
E) Dikkat çekilen hususlar

31) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin uygunluk 
sağlaması gereken temel ilkelerden biri 
değildir?

A) Dürüstlük
B) İhtiyatlılık
C) Tarafsızlık
D) Sır saklama (gizlilik)
E) Mesleğe uygun davranış

32) Finansal ya da finansal olmayan bir çıkarın, 
denetçinin yargısını veya davranışını uygun 
olmayan bir şekilde etkilemesi aşağıda 
belirtilen tehdit türlerinden hangisini 
oluşturur?

A) Kendi kendini denetleme tehdidi
B) Taraf tutma tehdidi
C) Kişisel çıkar tehdidi
D) Yakınlık tehdidi
E) Yıldırma tehdidi

33) Bağımsız denetçi A, bir güvence denetimiyle 
ilgili olarak hiçbir araştırma yapmadan işi 
kabul etmiştir. Bu durumun temel ilkelerden 
hangisine yönelik bir tehdit oluşturması 
öncelikle beklenir? 

A) Dürüstlük
B) Sır saklama
C) Tarafsızlık
D) Kendi kendini denetleme tehdidi
E) Mesleki yeterlik ve özen

34) Eğer denetlenen işletmenin faaliyet gösterdiği 
sektör ciddi daralma yaşıyorsa denetçi 
aşağıdakilerden hangisine diğerlerine kıyasla 
daha fazla odaklanacaktır?

A) Tedarikçilere yapılan iadeler
B) Ödenmiş sermaye
C) Dağıtılan kar payları
D) Şüpheli alacak karşılıkları
E) Bağlı ortaklardaki azınlık payları

35) Gerçeğe uygun değerden ölçülen bir varlığın 
denetiminde aşağıdakilerden hangisi 
denetçiye diğerlerine kıyasla en güçlü denetim 
kanıtını sağlar?

A) Aktif piyasası mevcut olan benzer bir varlığın 
fiyatı

B) Gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü 
değere indirgenmesi

C) İşletmede üretilmesi halinde oluşacak 
yönetimce belirlenen maliyetlerin toplanması

D) Varlığın tarihi maliyeti
E) Varlığın enfl asyon muhasebesi uygulanmış 

tarihi maliyeti

36) 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) Satışlar
E) Sigorta gideri
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37) Performans önemliliğinin, belirli bir örnekleme 

prosedürüne uygulanmasına ne denir?

A) Örnekleme birimi
B) Kabul edilebilir yanlışlık
C) Gruplandırma
D) Anakitle
E) Örnekleme riski

38) 

I. Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin 
liderlik sorumlulukları

II. İlgili etik hükümler
III. Müşteri ilişkisinin ve denetim 

sözleşmesinin kabulü ve devam 
ettirilmesi

IV. İnsan kaynakları
V. Denetimin yürütülmesi
VI. İzleme
BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde Kalite Kontrol Standardına göre 
Kalite Kontrol Sistemi yukarıda belirtilen 
unsurlardan hangilerini ele alan politika ve 
prosedürler içerir?

A) Yalnız I ve II
B) Yalnız II, IV, V
C) Yalnız II, III, V
D) Yalnız IV, V ve VI
E) I, II, III, IV, V ve VI

39) BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş 
Oluşturma ve Raporlama Standardına göre 
verilen olumlu görüş içeren bağımsız denetim 
raporunda yer alan “Görüş” bölümü için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Finansal tabloları denetleyen denetçinin 
sorumlulukları belirtilir.

B) Finansal tabloların denetlenmiş olduğu ifade 
edilir.

C) Finansal tabloları oluşturan her bir tablonun 
başlığı belirtilir.

D) Önemli muhasebe politikalarının özeti de 
dâhil olmak üzere, dipnotlara atıfta bulunulur.

E) Finansal tabloları oluşturan her bir finansal 
tablonun tarihi veya dönemi açıkça belirtilir

40) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş 
olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya 
toplu olarak finansal tablolar için önemli 
ve (etkisinin) yaygın olduğu sonucuna 
varırsa, bağımsız denetçinin vereceği görüş 
aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) Sınırlı olumlu görüş
B) Olumsuz görüş
C) Olumlu görüş
D) Görüş vermekten kaçınma
E) Diğer hususları içeren olumlu görüş
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STANDARTLARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
SABAH OTURUMU “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

MUHASEBE
STANDARTLARI

SERMAYE PİYASASI,
BANKACILIK,

SİGORTACILIK VE ÖZEL
EMEKLİLİK MEVZUATI

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ VE FİNANSAL

YÖNETİM
DENETİM

1. D 1. E 1. C 1. A
2. B 2. B 2. B 2. C
3. B 3. A 3. E 3. A
4. D 4. D 4. D 4. D
5. B 5. C 5. A 5. E
6. A 6. B 6. B 6. C
7. D 7. A 7. C 7. B
8. B 8. C 8. B 8. C
9. D 9. D 9. E 9. D

10. E 10. E 10. C 10. E
11. E 11. C 11. A 11. D
12. C 12. A 12. D 12. B
13. C 13. B 13. D 13. E
14. C 14. E 14. B 14. D
15. A 15. A 15. E 15. C
16. B 16. C 16. E 16. A
17. E 17. D 17. C 17. C
18. A 18. B 18. B 18. B
19. C 19. E 19. A 19. E
20. D 20. B 20. C 20. A
21. A 21. A 21. C 21. B
22. A 22. C 22. B 22. D
23. A 23. D 23. A 23. E
24. B 24. E 24. A 24. A
25. D 25. D 25. E 25. C
26. B 26. D 26. A 26. B
27. E 27. A 27. A 27. C
28. C 28. C 28. C 28. D
29. C 29. E 29. D 29. E
30. A 30. B 30. D 30. A
31. C 31. C 31. E 31. B
32. E 32. D 32. C 32. C
33. E 33. E 33. A 33. E
34. D 34. C 34. B 34. D
35. E 35. A 35. A 35. A
36. E 36. D 36. A 36. D
37. D 37. B 37. D 37. B
38. C 38. C 38. C 38. E
39. A 39. D 39. B 39. A
40. B 40. A 40. A 40. B


