T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

B

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
11 HAZİRAN 2022 Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Sınav Salon No :

Sıra No :
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

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 kullanılması 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 kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa veya üzerindeki kodlamalarda hata varsa salon görevlilerinden yedek 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 çözümleriniz 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.

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

3) A işletmesi, İngiltere ve ABD’de faaliyetlerini
yürütmekte
ve
bu
ülkelerin
vergi
düzenlemelerine göre vergi beyannamesi
hazırlamaktadır. A işletmesinin yasal olarak
döneme ait vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirme
hakkı
bulunmaktadır.
A
işletmesinin 31 Aralık 2021 itibarıyla vergi
varlık ve yükümlülükleri ile bunların ortaya
çıktığı ülkelere ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:
• Ertelenmiş vergi yükümlülüğü: 10.000 $,
İngiltere
• Ertelenmiş vergi varlığı: 25.000 $, ABD
• Ertelenmiş vergi yükümlülüğü: 15.000 $,
ABD
Yukarıdaki veriler çerçevesinde, TMS 12 Gelir
Vergileri’ne göre A işletmesinin 31 Aralık 2021
itibarıyla finansal tablolarında sunulacak
ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi
yükümlülüğü kaç Dolar’dır?

1) Geçerli para birimi Dolar olan A işletmesi,
döviz kurunun 1$ = 1,6€ olduğu 31 Ekim 2021
tarihinde yabancı bir tedarikçiden 8 milyon
€’ya makine satın almıştır. A işletmesi, 31
Aralık 2021 yıl sonu itibarıyla söz konusu
satın alımla ilgili herhangi bir ödeme
yapmamış olup, bu tarih itibarıyla kapanış
kuru 1$ = 1,25 €’dur. Bu bilgiler çerçevesinde,
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri’ne göre
makinenin maliyeti, döviz kuru kazancı/kaybı
ve ticari borç tutarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A)
B)

Makinenin
Maliyeti
6,4 milyon $
6,4 milyon $

C)
D)

5 milyon $
5 milyon $

E)

1,4 milyon $

Döviz Kuru
Kazancı/Kaybı
0
1,4 milyon $
döviz kuru
kazancı
0
1,4 milyon $
döviz kuru
kaybı
5 milyon $
döviz kuru
kaybı

B

Ticari Borç
Tutarı
6,4 milyon $
5 milyon $

5 milyon $
6,4 milyon $

A) 0 $ ertelenmiş vergi varlığı ve 0 $ ertelenmiş
vergi yükümlülüğü
B) 10.000 $ ertelenmiş vergi varlığı ve 10.000 $
ertelenmiş vergi yükümlülüğü

6,4 milyon $

C) 15.000 $ ertelenmiş vergi varlığı ve 15.000 $
ertelenmiş vergi yükümlülüğü

2) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, TFRS
5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler’e göre bir faaliyetin
durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılması
için karşılaması gereken kriterler arasında yer
alır?
I- Faaliyet, yıl sonuna kadar üç ay içinde
satılmalıdır.
II- Faaliyet, ayrı bir ana iş kolunu veya
faaliyetlerin yürütüldüğü coğrafi bölgeyi
temsil etmelidir.
III- Faaliyetin net gerçekleşebilir değeri
güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir.
IV- Faaliyet, işletmenin diğer bölümlerine
tamamlayıcı bir hizmet sunmamalıdır.

D) 25.000 $ ertelenmiş vergi varlığı ve 25.000 $
ertelenmiş vergi yükümlülüğü
E) 25.000 $ ertelenmiş vergi varlığı ve 30.000 $
ertelenmiş vergi yükümlülüğü
4) TFRS kapsamında raporlama yapan A
işletmesi, B işletmesinin 100.000 TL
değerindeki adi paylarının %70’ini 800.000
TL’ye
satın
almıştır.
B
işletmesinin
dağıtılmamış kârlar bakiyesi 570.000 TL,
yeniden değerleme fazlası 150.000 TL olup,
90.000
TL
değerinde
işletme
içinde
geliştirilmiş bir müşteri listesi bulunmaktadır.
Bununla birlikte, satın alma tarihinde B
işletmesinde kontrol gücü olmayan payların
gerçeğe uygun değeri 220.000 TL’dir. Buna
göre, söz konusu satın almadan kaynaklanan
şerefiye tutarı kaç TL’dir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III

A) 110.000 TL

E) III-IV

B) 163.000 TL
C) 200.000 TL
D) 226.000 TL
E) 232.000 TL
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5) A işletmesinin raporlama tarihi 31 Mart
2021’dir. Aşağıdaki olayların her biri
işletmenin raporlama tarihinden sonra, ancak
finansal
tabloların
yayımlanması
için
onaylandığı tarihten önce meydana gelmiştir.
Buna göre, BOBİ FRS Bölüm 4 Raporlama
Döneminden Sonraki Olaylar uyarınca
aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri
düzeltme
gerektirmeyen
olay
olarak
değerlendirilir?
I- İşletmenin önemli bir bağlı ortaklığının
elden çıkarılması
II- Önemli bir üretim tesisinin yangın sonucu
tahrip olması
III- 31 Mart 2021 tarihli finansal durum
tablosunda raporlanan stoklarda değer
düşüklüğü
olduğuna
dair
ciddi
göstergelerin bulunması

B

7) Tek bir nakit yaratan birimden oluşan A
işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:
3.000.000 TL
• Şerefiye
5.000.000 TL
• Patent
10.000.000 TL
• Binalar
15.000.000 TL
• Tesis,
makine
ve
cihazlar
Yapılan değer düşüklüğü değerlendirmesinin
ardından patentin değerinin 2.000.000 TL ve
işletmenin
geri
kazanılabilir
tutarının
22.000.000 TL olduğu tahmin edilmektedir.
Buna göre, TMS 36 Varlıklarda Değer
Düşüklüğü uyarınca yapılan değer düşüklüğü
değerlendirmesinin ardından binanın değeri
kaç TL’dir?
A) 5.000.000 TL
B) 7.000.000 TL
C) 8.000.000 TL

A) Yalnız I

D) 9.000.000 TL

B) Yalnız II

E) 10.000.000 TL

C) I-II
D) II-III

8) A işletmesi, 1 Ekim 2021 tarihinde yeni bir ofis
binası satın almıştır. Binanın ilk defter
değerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
20.000.000 TL
• Arsa
10.000.000 TL
• Bina
4.000.000 TL
• Havalandırma sistemi
34.000.000 TL
• Toplam

E) I-II-III
6) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları’na göre
finansal tabloların kapsadığı dönem zarfında
işletmenin ilişkili taraf işlemlerinde bulunması
durumunda, söz konusu işlemler hakkındaki
bilgilere ve taahhütler dahil olmak üzere
mevcut bakiyelere ek olarak, finansal tablo
kullanıcılarının ilişkinin finansal tablolar
üzerindeki potansiyel etkisini anlamaları
açısından gerekli olan ilişkili taraf ilişkisinin
niteliğinin, belirli ilişkili taraf kategorileri için
ayrı ayrı açıklanması gerekir. Buna göre,
aşağıdakilerden
hangisi
söz
konusu
kategoriler arasında yer almaz?

Binanın ve havalandırma sisteminin tahmini
ömürleri sırasıyla 25 yıl ve 10 yıldır.
Havalandırma sisteminin değiştirilme zamanı
geldiğinde, eski sistemin sökülüp 500.000
TL’ye satılacağı tahmin edilmektedir. İşletme,
doğrusal
amortisman
yöntemi
kullanmaktadır.
Buna göre, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
uyarınca ofis binasının A işletmesinin 31 Mart
2022 tarihli finansal durum tablosunda yer
alacak değeri kaç TL’dir?

A) İşletme üzerinde müşterek kontrole veya
önemli etkiye sahip olan işletmeler

A) 33.250.000 TL

B) İşletmenin ana ortaklığı

B) 33.585.000 TL

C) İşletmenin ya da ana ortaklığının kilit yönetici

C) 33.600.000 TL

personeli

D) 33.625.000 TL

D) İşletmenin katılımcı konumunda olduğu iş

E) 33.765.000 TL

ortaklıkları
E) İşletmeye hammadde sağlayan en büyük
tedarikçisi
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9) TFRS kapsamında raporlama yapan A
işletmesi, 1 Mayıs 2021’de dağıtılmamış kârlar
bakiyesi 5.300.000 TL olan B işletmesinin
%30’unu 2.500.000 TL karşılığında satın
almıştır. B işletmesinin dağıtılmamış kârlar
bakiyesi, raporlama tarihi olan 31 Ekim 2021
itibarıyla 6.400.000 TL olmuştur. 30 Eylül
2021’de A işletmesi, B işletmesine 700.000
TL’lik mal satmış ve bunun üzerinden %30 kâr
elde etmiştir. B işletmesi, 31 Ekim 2021
itibarıyla bu malların hiçbirini yeniden
satamamıştır.
Buna göre, A işletmesi 31 Ekim 2021 tarihli
konsolide finansal durum tablosuna B
işletmesindeki yatırımını kaç TL üzerinden
kaydedecektir?

B

11) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal
Çerçeve
uyarınca
yükümlülük
olarak
sınıflandırılır?
I- 12 ay içinde süresi dolacak olan ve
yenilenmesi için 100.000 TL ödenmesi
gereken bir üretim lisansı
II- 9 ay önce 120.000 TL’ye satın alınan ve
piyasa fiyatı 90.000 TL’ye düşen yatırımlar
III- Henüz sona eren yıla ait kâr için tahmin
edilen 165.000 TL tutarındaki vergi yükü
IV- Satın alınması planlanan 570.000 TL
değerindeki yeni makina
A) Yalnız I
B) Yalnız III

A) 2.530.000 TL

C) I-II

B) 2.620.000 TL

D) II-IV

C) 2.767.000 TL

E) III-IV

D) 2.830.000 TL

12) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’e göre
yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili olarak
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi veya
hangileri yanlıştır?
I- Yatırım
amaçlı
gayrimenkuller
ilk
muhasebeleştirmede işlem maliyetleri
dahil olmak üzere maliyet bedeli
üzerinden ölçülür.
II- Yatırım amaçlı gayrimenkuller sonraki
muhasebeleştirmede
maliyet
veya
gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür.
III- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uyun
değerinde
meydana
gelen
değişiklikten kaynaklanan kazanç veya
kayıp
diğer
kapsamlı
gelirde
muhasebeleştirilir.

E) 2.900.000 TL
10) Elektronik ürün ticareti yapan A işletmesi,
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama’ya
göre üçer aylık ara dönemler itibarıyla
finansal tablo hazırlamaktadır. Normal
koşullarda
müşterilerin
%5’i
garanti
kapsamında işletmeye başvurmaktadır. Bu
kapsamda
A
işletmesi
ilk
çeyrekte
gerçekleşen 10.000.000 TL’lik satış tutarının
%5’i kadar karşılık ayırmıştır. Ancak A
işletmesi, ikinci çeyrekte tespit edilen bir
tasarım hatası nedeniyle garanti kapsamında
yapılacak başvuruların, yıl boyunca yapılacak
satışların %10’una karşılık geleceğini tahmin
etmektedir. İkinci çeyrekte gerçekleşen satış
toplamı 15.000.000 TL olduğuna göre A
işletmesinin ikinci çeyrek ara dönem finansal
tablolarında raporlanacak karşılık tutarı kaç
TL’dir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-III

A) 750.000 TL

E) II-III

B) 1.250.000 TL
C) 1.500.000 TL
D) 2.000.000 TL
E) 2.250.000 TL
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13) A işletmesi, altı aylık garanti kapsamında
dekoratif ev eşyası satışı yapmakta ve garanti
süresi içinde ortaya çıkan herhangi bir
kusurlu ürünün ücretsiz olarak onarımını
yapmaktadır. A işletmesi, yılın son altı ayında
satılan tüm ürünlerin onarım gerektirmesi
durumunda onarım maliyetinin 2.000.000 TL,
değişim gerektirmesi durumunda değişim
maliyetinin 6.000.000 TL olacağını tahmin
etmektedir. Normal şartlar altında, satılan
ürünlerin %80’inde herhangi bir kusur
meydana
gelmemekte,
%15’i
onarım
gerektirmekte ve %5’inin ise değiştirilmesi
gerekmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde, A
işletmesinin TMS 37 Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklar’a göre ayırması
gereken karşılık tutarı kaç TL’dir?

15) BOBİ FRS Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu
uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Esas

faaliyetlerden

kaynaklanan

nakit

akışları, doğrudan ya da dolaylı yöntemden
biri kullanılarak sunulur.
B) Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıkların ve
nakit benzerlerine dâhil edilmeyen diğer
yatırımların edinimi ve elden çıkarılmasıdır.
C) Finansman

faaliyetleri,

özkaynaklarının

ve

işletmenin

yükümlülüklerinin

tutarında ve içeriğinde değişikliğe neden olan
faaliyetlerdir.
D) Döviz

A) 400.000 TL

kurlarındaki

değişimler

nedeniyle

B) 600.000 TL

değerlemeden ortaya çıkan kazanç ve kayıp

C) 1.600.000 TL

tutarları, nakit hareketine neden olduğundan

D) 2.000.000 TL

nakit akışı olarak nitelendirilir.
E) Nakit akış tablosunda alınan faizler, ödenen

E) 6.000.000 TL

faizler, alınan kâr payları ve ödenen kâr

14) A işletmesi, iki yıl içinde tamamlanması
beklenen bir fabrika binasının inşaatını
finanse etmek için 1 Ocak 2020’de 2.400.000
TL tutarında kredi kullanmış ve aynı tarihte
inşaata başlamıştır. Kredinin 1.000.000 TL’lik
kısmı 1 Temmuz 2020 tarihine kadar
kullanılmamış olup, A işletmesi söz konusu
tutarı ihtiyaç duyulana kadar vadeli mevduat
hesabına aktarmıştır. Kullanılan kredinin faiz
oranı %8, vadeli mevduat faiz oranı %6
olduğuna göre, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
uyarınca 31 Aralık 2020 tarihli finansal
tablolarda aktifleştirilecek borçlanma maliyeti
tutarı kaç TL’dir?

payları ayrı bir şekilde gösterilir.
16) BOBİ FRS kapsamında raporlama yapan A
işletmesi,
hazırlayacağı
finansal
tablo
dipnotlarında aşağıda yer alan bilgileri hangi
sırayla sunmalıdır?
I- İşletme hakkında genel bilgi
II- Uygulanan
önemli
muhasebe
politikalarının özeti
III- Finansal tablolar ve bu tablolarda yer alan
kalemler ile aynı sırada sunulmak
kaydıyla, finansal tablo kalemlerine ilişkin
ek açıklamalar
IV- Finansal
tabloların
BOBİ
FRS
hükümleriyle tam olarak uyumlu olduğunu
belirten açıklama
V- Diğer açıklamalar

A) 100.000 TL
B) 130.000 TL
C) 162.000 TL

A) I-II-III-IV-V

D) 157.000 TL

B) I-III-IV-II-V

E) 192.000 TL

C) I-III-II-IV-V
D) I-IV-III-II-V
E) I-IV-II-III-V
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17) A işletmesi, geliştirmekte olduğu bir ürün için
katlandığı
maliyetleri
aktifleştirmeyi
planlamaktadır. TMS 38 Maddi Olmayan
Duran Varlıklar’a göre aşağıdaki durumların
hangisi veya hangilerinin mevcut olması
halinde
söz
konusu
maliyetler
aktifleştirilemez?
I- Ürünün
geliştirilmesinin
henüz
tamamlanmaması
II- Ürünün
geliştirilmesinde
katlanılan
maliyetlerin
güvenilir
bir
şekilde
ölçülememesi
III- Ürünle ilgili olarak henüz bir patent tescil
edilmemesi
IV- Ürünle ilgili henüz bir satış sözleşmesinin
imzalanmaması

20) A işletmesi, 25/9/2021 tarihinde BİST’te işlem
gören B işletmesine ait payların %5’ini 50.000
TL’ye almıştır. A işletmesi pay alımına aracılık
eden bir şirkete 1.000 TL tutarında komisyon
ödemiştir. A işletmesinin B işletmesi üzerinde
herhangi bir önemli etkisi veya kontrolü
bulunmamakta olup, 31/12/2021 tarihinde
payların borsadaki değeri 55.000 TL’dir. Buna
göre, söz konusu işlemle ilgili olarak A
işletmesinin BOBİ FRS uyarınca yapması
gereken kayıtlar aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak gösterilmiştir?
25/9/2021
A) Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Giderler

Borç
50.000
1.000

Bankalar
31/12/2021

A) Yalnız I
B) Yalnız II

Finansal Yatırımlar
Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları

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

25/9/2021
B) Finansal Yatırımlar

18) Aşağıdakilerden hangisi TMS 32 Finansal
Araçlar: Sunum kapsamında finansal varlık
tanımını karşılamaz?
A) Türev araçlar
B) Vadeli satışlardan doğan ticari alacaklar
C) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı
finansal araçlarına yapılan yatırımlar

C)

D) Uzun vadeli tahvil yatırımları

51.000
5.000
5.000
Borç

51.000
5.000

25/9/2021

Borç

5.000

Finansal Yatırımlar
Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları

araçları
19) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kâr
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun
“diğer
kapsamlı
gelir”
bölümünde
gösterilebilir?
I- Bir yatırım amaçlı gayrimenkulün yeniden
değerlenmesinden elde edilen kazanç
II- Bir
fabrika
binasının
yeniden
değerlenmesinden elde edilen kazanç
III- Alınan bir devlet teşviki

25/9/2021
D) Finansal Yatırımlar
Bankalar
31/12/2021
Finansal Yatırımlar
Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları

A) Yalnız I

25/9/2021
E) Finansal Yatırımlar

B) Yalnız II

Bankalar
31/12/2021
Finansal Yatırımlar
Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları

C) Yalnız III
D) I-III
E) II-III
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Alacak

50.000

Bankalar
31/12/2021

E) İşletmenin kendi özkaynağına dayalı finansal

Alacak

51.000

Bankalar
31/12/2021
Finansal Yatırımlar
Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları

Finansal Yatırımlar

Alacak

50.000
5.000
5.000
Borç

Alacak

50.000
50.000
4.000
4.000
Borç

Alacak

49.000
49.000
5.000
5.000
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21) Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak
TFRS ve BOBİ FRS hükümleri arasında
yapılan aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi
yanlıştır?

22) TFRS 9 Finansal Araçlar’a göre finansal
araçların değer düşüklüğünün belirlenmesine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki Standartta da maddi olmayan duran

araçlarının değer düşüklüğünü belirlerken

A) Bir işletme farklı sınıflarda yer alan finansal

varlıklar ilk defa finansal tablolara alınırken

farklı yaklaşımları uygulayabilir.

maliyet bedeli üzerinden ölçülür.

B) Genel yaklaşıma göre değer düşüklüğü 12

B) Her iki Standartta da araştırma safhasında
katlanılan

giderler

kâr

veya

aylık beklenen kredi zararlarına veya ömür

zarara

boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutar

yansıtılırken, geliştirme safhasında katlanılan

üzerinden hesaplanır.

giderler belirli koşulları karşılaması halinde

C) Basitleştirilmiş

varlığın maliyetine eklenir.

yaklaşıma

göre

değer

düşüklüğü yalnızca 12 aylık beklenen kredi

C) Her iki Standartta da maddi olmayan duran

zararlarına eşit tutar üzerinden hesaplanır.

varlığın faydalı ömrü işletme tarafından

D) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’a

belirlenir.

göre önemli finansman bileşeni içermeyen

D) Her iki Standartta da sınırlı yararlı ömre sahip

sözleşme

maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi

varlıkları

için

basitleştirilmiş

yaklaşım kullanılabilir.

tutarı, kalıntı değeri düşüldükten sonra

E) Beklenen kredi zararları, mümkün sonuçlar

belirlenir.

dikkate alınarak belirlenen olasılıklara göre

E) Her iki Standartta da maddi olmayan duran

ağırlıklandırılmış ve tarafsız bir tutarı yansıtır.

varlıkların sonraki ölçümlerinde maliyet ya da

23) BOBİ FRS uyarınca aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

yeniden değerleme yöntemi kullanılabilir.

A) Şerefiye

değer

düşüklüğü

testine

tabi

tutulmaz.
B) Faydalı ömrü belirsiz olan maddi olmayan
duran varlıklar 5 yıldan az 10 yıldan çok
olmayacak

şekilde,

işletme

tarafından

belirlenen sürede itfa edilir.
C) Büyük işletmelerin konsolide ve münferit
finansal

tablolarında

ertelenmiş

vergi

tutarlarını sunmaları zorunludur.
D) Canlı varlıklar gerçeğe uygun değer yöntemi
ya da maliyet yöntemi kullanılarak ölçülür.
E) Stok maliyetinin belirlenmesinde yalnızca
normal maliyet yönteminin kullanılmasına
izin verilmiştir.
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24) A işletmesi, Bursa’da forklift üretimi yapan B
işletmesine, 12 Eylül 2021’de 50 adet forklift
siparişi vermiş ve 1.000.000 TL tutarındaki
depozitoyu B işletmesine ödemiştir. Taraflar,
normalde forklift başına 2.000 TL olan ve
forkliftlerin mülkiyeti karşı tarafa geçtikten 12
ay sonra ücretsiz olarak verilecek bir hizmeti
de içeren 5.000.000 TL’lik bir sözleşme
üzerinde anlaşmıştır. Forkliftlerin kontrolü, 31
Mart 2022’de gemiye yüklendiğinde A
işletmesine geçecektir.
Buna göre, B işletmesinin 31 Aralık 2022
tarihinde sona eren yıla ait finansal
tablolarında muhasebeleştirilecek hasılat
tutarı kaç TL’dir?

B

26) TFRS
16
Kiralamalar’a
göre
kiracı,
kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım
hakkı varlığını hangi değer üzerinden ölçer?
A) Maliyet bedeli
B) Gerçeğe uygun değer
C) Cari değer
D) Kullanım değeri
E) Net gerçekleşebilir değer
27) A işletmesi, daha önce kullanmış olduğu uzun
vadeli bir kredi sözleşmesinin koşullarını ihlal
etmiş ve bunun sonucunda söz konusu kredi
talep halinde ödenmesi gereken bir
yükümlülük haline gelmiştir. A işletmesinin
raporlama tarihi 30 Haziran olup, banka ihlal
nedeniyle 30 Haziran’dan önce ödeme
yapılmasını talep etmemeyi kabul etmiş ve
işletmeye yaptığı sözleme ihlalini düzeltmesi
için 10 ay süre tanımıştır. A işletmesi TMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu’na göre söz
konusu krediyi 30 Haziran tarihli finansal
tablolarında nasıl gösterir?

A) 3.700.000 TL
B) 3.900.000 TL
C) 4.000.000 TL
D) 4.900.000 TL
E) 5.000.000 TL
25) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri TFRS
8 Faaliyet Bölümleri uyarınca ayrı olarak
raporlanabilir bir faaliyet bölümü olamaz?
I- Borsada işlem gören bir şirketin A kısmı,
bu şirketin diğer bölümlerine mal
satmakta ancak üçüncü taraflara herhangi
bir mal veya hizmet satışı yapmamaktadır.
II- B, borsada işlem gören bir şirketin işletme
içi ve dışı müşterilerine parça satan bir
kısmıdır. Toplam hasılatı, tüm faaliyet
bölümlerinin toplam hasılatının %14’ü;
işletme içi hasılatı, işletme içi tüm faaliyet
bölümlerinin toplam hasılatının %12’si,
işletme dışı hasılatı, işletme dışı tüm
faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının
%6’sıdır.
III- C, borsada işlem gören bir şirketin
yönetim merkezi olup, şirketin diğer
bölümlerine yönetim hizmeti sağlamakta
ve bu hizmet karşılığında herhangi bir
gelir elde etmemektedir.

A) Kısa vadeli yükümlülük
B) Uzun vadeli yükümlülük
C) Şarta bağlı yükümlülük
D) Şarta bağlı varlık
E) Yeniden sınıflandırma düzeltmesi
28) A işletmesi, 31 Aralık tarihli stok sayımında
FIFO yöntemine göre değerlenen stoklarının
toplam değerinin 70.000 TL olduğunu tespit
etmiştir. A işletmesi, tamamlama maliyetinin
8.000 TL, stokların satış fiyatının ise 75.000 TL
olacağını tahmin etmektedir. A işletmesinin
normal kâr marjı %30 olduğuna göre, TMS 2
Stoklar uyarınca 31 Aralık tarihli finansal
durum tablosunda muhasebeleştirilecek stok
tutarı kaç TL’dir?
A) 67.000 TL
B) 70.000 TL

A) Yalnız I

C) 75.000 TL

B) Yalnız II

D) 83.000 TL

C) Yalnız III

E) 85.000 TL

D) I-II
E) II-III
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29) A işletmesinin nakit akış tablosuna ilişkin bazı
veriler aşağıdaki gibidir:
8.640.000 TL
• Faaliyet kârı
(2.160.000 TL)
• Amortisman giderleri
(330.000 TL)
• Stoklardaki artış
440.000 TL
• Ticari borçlardaki artış

31) Bir işletmenin TFRS açılış finansal durum
tablosunda kullandığı muhasebe politikaları,
TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe
ilkelerine göre sunulmuş aynı tarihli finansal
durum
tablosundaki
muhasebe
politikalarından farklı olabilir ve bu nedenle
ilgili
kalemlerde
düzeltme
yapılması
gerekebilir. TFRS 1 Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
uyarınca söz konusu düzeltmeler, TFRS’leri
ilk kez uygulayan bir işletmenin TFRS açılış
finansal
durum
tablosunda
nasıl
muhasebeleştirilir?

Yürüttüğü bağımsız denetim sırasında
işletmenin nakit akış tablosunu inceleyen
bağımsız denetçi Z, nakit akış tablosuyla ilgili
olarak aşağıdaki eleştirileri yapmıştır:
I- Amortisman giderlerinin çıkarılması değil
ilave edilmesi gerekir.
II- Stoklardaki artışın çıkarılması değil ilave
edilmesi gerekir.
III- Ticari borçlardaki artışın ilave edilmesi
değil çıkarılması gerekir.
TMS 7 Nakit Akış Tabloları’na göre bağımsız
denetçi Z tarafından yapılan yukarıdaki
eleştirilerden
hangisi
veya
hangileri
doğrudur?

A) Kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
B) Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.
C) Sermaye
düzeltmeler

kâr

veya

zararda

muhasebeleştirilir.
D) Doğrudan dağıtılmamış kârlarda veya uygun

B) Yalnız II

olması

C) Yalnız III

durumunda

farklı

bir

özkaynak

kaleminde muhasebeleştirilir.

D) I-II

E) Düzeltmeler, TFRS’ye geçiş öncesi döneme

E) II-III

ait olduğundan TFRS açılış finansal durum
tablosunda muhasebeleştirilmez.

30) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’e göre canlı
varlıktan kaynaklanan kazanç veya kayıp nasıl
muhasebeleştirilir?
dönemin

kâr

veya

32) A işletmesi bir duran varlık grubunu, satış
amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu varlıkların satış
amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırılmadan önceki defter değeri
35.000.000 TL’dir. Satış amaçlı elde tutulan
duran varlık olarak sınıflandırıldıktan sonra
varlıklar yeniden değerlenmiş ve gerçeğe
uygun değerleri 33.000.000 TL olarak
belirlenmiştir. A işletmesi, söz konusu
varlıkların satışıyla ilgili olarak 3.000.000 TL
maliyete katlanacağını tahmin etmektedir.
Buna göre, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan
Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
uyarınca söz konusu varlıkların finansal
tablolardaki değeri kaç TL’dir?

zararına

yansıtılır.
B) Geçmiş dönem kârlarında düzeltilir.
C) Diğer kapsamlı gelire yansıtılır.
D) Ertelenerek canlı varlığın ömrü boyunca
muhasebeleştirilir.
E) Finansal

düzeltmeler

dağıtılmamış kârlarda, hasılat niteliğindeki

A) Yalnız I

A) Oluştuğu

niteliğindeki

tablolara

karşılamadığından

alınma

kriterlerini

finansal

tablolara

alınmaz.

A) 30.000.000 TL
B) 32.000.000 TL
C) 33.000.000 TL
D) 34.000.000 TL
E) 35.000.000 TL
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33) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal
Çerçeve’ye göre gerçeğe uygun sunum,
faydalı finansal bilginin temel niteliksel
özelliklerindendir.
Finansal
bilginin
kullanıcılara faydalı olabilmesi için sadece
ilgili olayları sunması değil, aynı zamanda
açıklamayı amaçladığı ekonomik olayların
özünü gerçeğe uygun olarak sunması gerekir.
Buna
göre,
aşağıdaki
muhasebe
uygulamalarından hangisi veya hangileri
gerçeğe uygun sunumu destekleyen bir
örnektir?
I- TFRS 16 Kiralamalar kapsamında 5
yıllığına kiralanan bir tesis için yapılacak
kira ödemelerinin kiracı tarafından
doğrudan kâr veya zarara yansıtılması
II- Faaliyetleri grubun geri kalanıyla uyumlu
olmadığı için bir bağlı ortaklığın
konsolidasyon kapsamına alınmaması
III- Yapılan
bir
faktöring
sözleşmesi
kapsamında satıcıya rücu edilmeksizin
satılan ticari alacağın finansal tablo dışı
bırakılması

35) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri TFRS
13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü’ne göre
finansal olmayan bir varlığın gerçeğe uygun
değeri belirlenirken dikkate alınması gereken
faktörlerdendir?
I- Varlığın fiziksel özellikleri
II- Varlığın
kullanımına
ilişkin
yasal
sınırlamalar
III- Varlığın istenen getiriyi sağlayacak
düzeyde gelir veya nakit akışı üretip
üretmediği
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
36) Aşağıdakilerden hangisi BOBİ FRS Bölüm 3
Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar
uyarınca muhasebe politikasındaki bir
değişikliktir?

A) Yalnız I

A) Muhasebe

politikası

ana

ortaklığın

B) Yalnız II

muhasebe politikasından farklı olan bir bağlı

C) Yalnız III

ortaklığın

D) I-II

tablolarının düzeltilmesi

E) II-III

öncesi

finansal

B) Doğrusal amortisman yönteminden azalan
bakiyeler yöntemine geçilmesi

34) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’ne göre pazarlıklı
satın alımdan kaynaklanan bir kazancın
(negatif
şerefiyenin)
ortaya
çıkması
durumunda söz konusu kazanç nasıl
muhasebeleştirilir?
A) Diğer kapsamlı gelire yansıtılır.
B) Aktifleştirilerek

konsolidasyon

duran

varlıklar

C) Raporlama tarihinden sonra meydana gelen
ve düzeltme gerektiren bir olay nedeniyle
stokların maliyet yerine net gerçekleşebilir
değer üzerinden değerlenmesi

altında

D) Maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen maddi

sunulur.

duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutar

C) Aktifleştirilmeden dipnotlarda açıklanır.

üzerinden ölçülmeye başlanması

D) Duran varlıklardan indirilir.

E) Maliyet bedeliyle değerlenen ve ofis binası

E) Kâr veya zarara yansıtılır.

olarak kullanılan bir binanın boşaltılarak
kiraya verilmesi ve binanın gerçeğe uygun
değer üzerinden ölçülmeye başlanması

9

B

MUHASEBE STANDARTLARI
37) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, TMS
20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
ve Devlet Yardımlarının Açıklaması uyarınca
varlıklara
ilişkin
devlet
teşviklerinin
muhasebeleştirilmesi için kabul edilebilir
yöntemlerdendir?
I- Teşvikin ertelenmiş gelir olarak finansal
durum tablosunda gösterilmesi
II- Teşvikin doğrudan gelir olarak kâr veya
zarara yansıtılması
III- Teşvikin varlığın defter değerinden
indirilmesi
IV- Teşvikin
varlığın
defter
değerine
eklenmesi

40) Yüksek enflasyonlu bir ekonomide faaliyet
gösteren ve TMS 29 Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde
Raporlama’yı
ilk
defa
uygulayacak olan A işletmesine ait özkaynak
kalemlerine ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

Sermaye
Yeniden
değerleme yedeği
Geçmiş yıl kârları
Toplam

TMS 29’a göre TMS 29’a göre
düzeltilmemiş düzeltilmiş
100
170
20
30
150

?
?
270

Yukarıdaki veriler çerçevesinde TMS 29’a
göre yapılan düzeltme sonrasında yeniden
değerleme yedeği ve dağıtılmamış kârlar
bakiyesi kaç TL’dir?

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

A) Yeniden değerleme yedeği 0 TL, geçmiş yıl

D) III-IV

kârları 100 TL

E) II-III-IV

B) Yeniden değerleme yedeği 20 TL, geçmiş yıl

38) TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklarındaki
Yatırımlar’a göre yatırımcı işletmenin yatırım
yapılan işletme üzerinde ne tür bir etkisi
bulunduğunda yatırım yapılan işletme iştirak
tanımını karşılar?

kârları 80 TL
C) Yeniden değerleme yedeği 70 TL, geçmiş yıl
kârları 30 TL
D) Yeniden değerleme yedeği 80 TL, geçmiş yıl
kârları 20 TL

A) Kontrol etkisi

E) Yeniden değerleme yedeği 100 TL, geçmiş

B) Müşterek kontrol etkisi

yıl kârları 0 TL

C) Kısmi etki
D) Önemli etki
E) Mutlak etki

Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

39) A işletmesi, kendi kullanımı için bir makine
üretmektedir. 1 Ocak 2021’de başlayan üretim
1 Mart 2021’de tamamlanmış ve makinenin
kurulumu 1 Nisan 2021’de yapılarak kullanıma
hazır hale gelmiştir. A işletmesi 1 Mayıs
2021’e
kadar
makineyi
kullanmaya
başlamamıştır. TMS 16 Maddi Duran
Varlıklar’a göre A işletmesi, söz konusu
makine için ne zaman amortisman ayırmaya
başlamalıdır?
A) 1 Ocak 2021
B) 1 Mart 2021
C) 1 Nisan 2021
D) 1 Mayıs 2021
E) 31 Aralık 2021
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt
Kuruluşunun görevleri arasında sayılmaz?
A) Sermaye

piyasası

kaydileştirilmesine
gerçekleştirmek,

bu

3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre aşağıdakilerden hangisi Sermaye
Piyasası Kurulunun görev ve yetkileri
arasında sayılmamıştır?

araçlarının

ilişkin

işlemleri

araçların

merkezî

A) Sermaye piyasasının gelişmesini teminen
yeni

şirketlerin
olarak

kurumsal

yönetim

uyumunu
şirketler

ile

yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir

ve

sertifika

yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği

esasları

çalışma esasları ile bu Kanun kapsamında

noktada toplanmasını sağlamaya yönelik

Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul

elektronik bir veri bankası oluşturmak

ve esaslarını belirlemek

D) İlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla,

D) Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf

lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün

sahiplerine

senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve

yönelik

olarak

yatırım

tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların

bunlara bağlı hakların elektronik ortamda

uyacakları ilke ve esasları belirlemek

kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek

E) Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye

E) Kurulca hakkında yatırımcıları tazmin kararı

Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim

verilen kuruluşun ödemelerinin durmasına ve

Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak

tüm mal varlığı üzerinde sadece Merkezi
tarafından

ilişkin

C) Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve

C) Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir

Kuruluşu

verilmesine

belirlemek

elektronik bir platform oluşturmak

Kayıt

ve

diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki

yönelik

ortaklarının

kurumlarına

sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve

ilkelerine

sağlamaya

piyasası

B) Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar,

B) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta
alan

sermaye

araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek

saklamasını yapmak
yer

B

tasarruf

4) İhraççının ve varsa garantörün finansal
durum ve performansı ile geleceğe yönelik
beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek
veya borsada işlem görecek sermaye
piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara
bağlı hak ve risklere ilişkin olarak
yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme
yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm
bilgileri
içeren
kamuyu
aydınlatma
belgesine ne ad verilir?

edilebilmesine karar vermek
2) Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul,
girişim sermayesi yatırımları ile Sermaye
Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık
ve haklardan oluşan portföyleri işletmek
amacıyla, paylarını ihraç etmek üzere
kurulan sabit veya değişken sermayeli
anonim ortaklıklarına ne ad verilir?
A) Yatırım ortaklığı

A) İzahname

B) Yatırım fonu

B) Kitle fonlaması

C) Değişken sermayeli yatırım ortaklığı

C) İhraç belgesi

D) Portföy yönetim şirketi

D) Faaliyet raporu

E) İpotek finansmanı ortaklığı

E) Mali rapor
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5) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre halka açık ortaklıklara ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uyarınca yatırım fonlarına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme

A) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için,

işlemlerine taraf olması, tür değiştirmesi,

kurucu portföy saklama hizmetini yürütmek

imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların

üzere Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile

kapsam veya konusunu değiştirmesi gibi

anlaşmış olmalıdır.

yatırımcıların

yatırım

kararlarının

B) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve

değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına

portföy

ilişkin

kuruluşun mal varlığından ayrıdır.

temel

işlemler

uygulanmasında

önemli

bu

Kanunun

nitelikte

işlem

C) Yatırım

sayılır.

saklama
fonu

hizmetini

yürütecek

portföyünde

bulunan

taşınmazlar, taşınmaza dayalı haklar ve

B) Halka açık ortaklıklarda, gönüllü ya da önemli

taşınmaza dayalı senetler tapu kütüğüne fon

nitelikteki işlemler nedeniyle zorunlu pay alım

adına tescil edilir.

teklifi yapılması ile ilgili usul ve esaslar ilgili

D) Fon mal varlığının tasfiyesi durumunda

Bakanlıkça belirlenir.

yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme

C) Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü

yapılabilir.

sağlayan payların veya oy haklarının iktisap

E) Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere

edilmesi hâlinde söz konusu payların veya oy

olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım

haklarının iktisabının kamuya açıklandığı

fonlarının

tarihte pay sahibi olan diğer ortakların

alacakları birbirlerine karşı mahsup edilebilir.

paylarını satın almak üzere teklif yapılması
D) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında
Kurulun

bağlılık

ilkesine

görüşülmesini

uyulmaksızın

veya

üçüncü

kişilerden

olan

8) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi kredi sınırlamasına
tabi olmayan işlemlerden biri değildir?

zorunludur.
gündeme

aynı

A) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve

ortaklara

hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler

duyurulmasını istediği hususların genel kurul

B) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya

gündemine alınması zorunludur.

kanunla

E) Halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve

teşkilatlanmış

diğer

para

piyasalarında yapılan işlemler

oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını

C) Tüm kamu kurumları ile yapılan işlemler ile

herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi

bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi

şartına bağlanamaz.

garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul
kıymetler karşılığı yapılan işlemler

6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre kaydileştirilen sermaye piyasası
araçlarının merkezi saklama kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla
bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık
paylarının

A) Merkezi takas kuruluşları

herhangi

bir

fon

çıkışı

gerektirmeyen değer artışları

B) Merkezi saklama kuruluşu

E) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak

C) Merkezi karşı taraf

dikkate alınan işlemler

D) Veri depolama kuruluşları
E) Merkezi kayıt kuruluşu
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9) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi banka kurucu
ortağı olabilir?

B

12) Hedging aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilebilir?
A) Senet tahsili

A) Konkordato ilan etmiş olanlar

B) Risk derecelendirmesi

B) Hırsızlık suçuna iştirak etmekten hükümlü

C) Riskten kaçınma

olanlar

D) Ödemelere aracılık

C) Taksirle adam yaralamaktan hapis cezası ile

E) Kurumsal finansman desteği

cezalandırılanlar

13) Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun
Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre
bankalar yıllık faaliyet raporlarını elektronik
ortamlarda en geç ne zamana kadar
yayımlamak zorundadır?

D) Nitelikli zimmet suçundan hükümlü olanlar
E) İstihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçundan hükümlü olanlar
10) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
bankalarca maruz kalınan riskler nedeniyle
oluşabilecek zararlara karşı yeterli özkaynak
bulundurulması aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?

A) İlgili hesap dönemi sonunu izleyen yılın
Mayıs ayı sonuna kadar
B) Yıllık genel kurul toplantısından en az on beş

A) Nitelikli pay

gün önce

B) Sermaye yeterliliği

C) İlgili hesap dönemi sonunu izleyen yılın Mart

C) Yedek akçe

ayı sonuna kadar

D) Özkaynak kârlılığı

D) Yıllık genel kurul toplantısından en az kırk

E) Asgari likidite yeterliliği

beş gün önce
E) İlgili hesap dönemi sonunu izleyen yılın

11) “Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî %51’ine
sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması
veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte
imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya
diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara
istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde
tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi
bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas
çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma
gücünün elde bulundurulmasına ………………
denir.”

sonuna kadar
14) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi bir bankanın
kuruluş izninin iptalini gerektiren hallerden
biri değildir?
A) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren
dokuz

ay

içerisinde

faaliyet

izni

için

başvurulmaması
B) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete
geçilinceye kadar kaybedilmesi

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
yukardaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

C) Devrolunan

bankanın

birleşme

veya

bölünme işlemlerinin tamamlanması

A) Ana ortaklık

D) Faaliyet izni alınamamış olması

B) Bağlı ortaklık

E) Faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay

C) Kontrol

içinde faaliyete geçilmemesi

D) Arbitraj
E) Nitelikli pay
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15) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden
hangisi
bankalarda
oluşturulan denetim komitesinin görev ve
yükümlülüklerinden biri değildir?

B

17) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye’de
kurulacak bir banka için aranan şartlardan
değildir?

A) Yönetim kurulunun denetim ve gözetim

A) Anonim şirket şeklinde kurulması

faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı

B) Ana sözleşmesinin Bankacılık Kanununa

olmak

uygun olması

B) Bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim

C) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön

D) Hisse senetlerinin hamiline yazılı olması

değerlendirmeleri yapmak

E) Açık ve şeffaf bir ortaklık yapısının bulunması

C) Yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız

18) “Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk
grubuna özkaynakların yüzde …….. veya daha
fazlası oranında kullandırılan krediler büyük
kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların
…….. katını aşamaz.”

denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli
olarak izlemek
D) Bankanın iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve
yeterliliğini gözetmek
E) Bankanın
bağımsız
hazırlanan
görüşün

finansal
denetim
denetim

tabloları

hakkında

kuruluşları

tarafından

raporlarında

uygunluğu

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
yukardaki cümlede boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi
gelmelidir?

verilen

hakkında

A) 5’i – 2

değerlendirmelerde bulunmak

B) 5’i – 4
C) 10’u – 4

16) “Bankaların gayrimenkullerinin net defter
değerleri toplamı özkaynaklarının yüzde ……
aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya
enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve
gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları
yüzde ….. oranında dikkate alınır.”

D) 10’u – 8
E) 10’u - 10
19) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden
hangisi
mevduat
bankalarının
yapamayacağı
faaliyetlerdendir?

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
yukardaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Finansal kiralama işlemleri

A) 5’ini - 5

B) Saklama hizmetleri

B) 10’unu - 10

C) Yatırım danışmanlığı işlemleri

C) 20’sini - 20

D) Forfaiting işlemleri

D) 25’ini - 25

E) Portföy yönetimi

E) 50’sini – 50

20) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre ana
sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu
toplamdan
sermayeden
indirilecek
değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak
tutara ne ad verilir?
A) Yedek akçe
B) Özkaynak
C) Asgari likidite yeterliliği
D) Sermaye yeterliliği
E) Ödenmiş sermaye
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21) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
merkezi yurt dışında bulunan bankaların
Türkiye’de şube açma şartlarına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre
sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki
faaliyetlerine
ilişkin
tahminlerini
ve
yükümlülüklerini sürekli olarak yerine
getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya
koyan belgeye ne ad verilir?

A) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim
merciinin, bu bankaların Türkiye’de faaliyet
göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün

A) Ekstre

bulunmaması gerekir.

B) Stratejik hedef

B) Merkezinin

bulunduğu

faaliyetlerinde

ülkede

yasaklama

esas

C) İş planı

bulunan

D) Tahmini eylem programı

bankaların ancak Merkez Bankası’nın uygun

E) Taahhütname

görüşü ile Türkiye’de şube açmalarına izin

hangisi
5684
sayılı
24) Aşağıdakilerden
Sigortacılık Kanununda sayılan “Teknik
Karşılıklar” arasında yer almaz?

verilebilir.
C) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim
hükümlerinde belirtilen şartları ve plânlanan
faaliyetleri

gerçekleştirebilecek

B

A) Matematik karşılık

meslekî

B) Dengeleme karşılığı

tecrübeyi haiz olmaları şarttır.

C) Aktüeryal kayıp-kazanç karşılığı

D) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş

D) Kazanılmamış primler karşılığı

plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve

E) Muallâk tazminat karşılığı

yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet

25) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre
sigorta sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

programını ibraz etmesi zorunludur.
E) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf
ve açık olması gerekir.

A) Kanunun

emredici

hükümlerine,

ahlaka,

kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı bir

22) Bankaların
Sermaye
Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğe göre, karşı tarafın temerrüde
düşmesi ya da karşı tarafla ilgili önceden
belirlenmiş
başka
ödeme
şartının
belirlenmesi durumunda; üçüncü bir tarafın
belirli bir tutarı ödemeyi taahhüt etmesinden
kaynaklanan kredi riski azaltım tekniğine ne
ad verilir?

fiilden doğabilecek zararın teminat altına
alınması amacıyla sigorta yapılamaz.
B) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak
isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için
verdiği

teklifname,

teklifname

tarihinden

itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse
sigorta sözleşmesi kurulmuş olur.

A) Dönüştürülebilir menkul kıymet

C) Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun

B) Emtia riski
C) Fonlanmamış kredi koruması

gerçekleşmesinden

D) Hisse senedi pozisyon riski

sorumludur.

doğan

zarardan

D) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta

E) Gelişmiş piyasa yaklaşımı

ettiremez.
E) Kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin
sigortalarda,

sigortacının

sorumluluğu

sözleşmenin yapılmasıyla başlar.
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28) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde
İç Sistemlere Dair Yönetmeliğe göre
aşağıdakilerden hangisi denetim komitesi
üyelerinin aktüerya fonksiyonuna ilişkin
görevlerinden biri değildir?

26) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre
sigorta şirketleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve
bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler

A) Aktüerya birimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde

dışında başka işle iştigal edemez.
B) Türkiye’de

faaliyet

gösterecek

sürdürülebilmesi

sigorta

kontrol

C) Sigorta şirketlerinin yönetim kurulları genel

C) Şirket

D) Sigorta şirketlerinde genel müdür, yönetim

istatistiklerinin

oluşturulması,

ilgili

sistemleri alt yapısının kurulması ile bilgi

faaliyet

işlem desteğinin sağlanmasını temin etmek

gösterebilir.

D) Faaliyetlerin etkin bir şekilde icra edilmesi için
gerekli nitelikleri haiz yeterli sayıda personel

27) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre
sigorta sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

istihdam edilmesini sağlamak
E) Dışarıdan hizmet alınması halinde hizmet

A) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline

alınacak aktüer veya kuruluşla çalışma

alınmış olan riskler haricinde, kapsam dışı

kapsamını ve süresini belirlemek

bırakılmış riskler açıkça belirtilir.
sigortalarına
dair

ilişkin

29) Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye
İlişkin Yönetmeliğe göre bilgilendirme
yükümlülüğü
hakkında
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

sözleşmelerin

teklifnamenin

sigorta

şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
içinde

ilişkin

hesaplamalar yapılabilmesi için gerekli bilgi

E) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta

yapılmasına

yönetmeliğine

personelin erişiminin sağlanması ve uygun

kurulunun doğal üyesidir.

B) Hayat

birimi

değerlendirmelerde bulunmak

müdür dâhil beş kişiden az olamaz.

birinde

kuruluna

B) İç kontrol birimi tarafından hazırlanan iç

şeklinde kurulmuş olması şarttır.

sadece

yönetim

önerilerde bulunmak

şirketlerinin anonim şirket veya limited şirket

gruplarından

için

sigorta

şirketi

tarafından

A) Bilgilendirmenin

reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi

yazılı

olarak

yapılması

yükümlülüğü,

sigorta

esastır.

yapılmış olur.

B) Bilgilendirme

C) Sigorta sözleşmelerinde yabancı kelimelere

sözleşmesinin geçerli olduğu süre içinde

yer verilemez.

devam eder.

D) Sigortacılık Genel Müdürlüğü, kamu yararı

C) Bilgilendirme

açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu

yükümlülüğü,

sigorta

sözleşmesinin kurulmasından sonra başlar.

sigortalar ihdas edebilir.

D) Bilgilendirme yapıldığının ispatı sigortacıya

E) Sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun

aittir.

olarak özel şartlar tesis edilebilir.

E) Tarafların,

fiziki

olarak

karşı

karşıya

gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde
veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda
kalıcı

veri

saklayıcısı

bilgilendirme yapılabilir.
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30) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım
Sistemi
Kanununa
göre
aşağıdakilerden
hangisi
emeklilik
şirketlerinin sorumluluklarından değildir?

32) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununa göre Devlet
katkısına ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon

A) Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve

yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon

Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas

portföyünü yönetmesini sağlamak

teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili

B) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil
edilen

katkıların

fona

takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin

yönlendirilmesini

sona erdiği tarihte geçerli net asgari ücretin

sağlamak

hesaplama dönemine isabet eden toplam

C) Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun

tutarının yarısını aşamaz.

performansı, malî tabloları gibi konularda
katılımcılara

düzenli

bilgi

B) Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı

verilmesini

olarak takip edilir.

sağlamak

C) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı

D) Emeklilik sözleşmesinin taşıdığı risklerin

kazananlar ile sistemden vefat veya malûliyet

tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve

nedeniyle

kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve

hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır.

uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını

D) Vefat

değerlendirmek

veya

sistemden

ayrılanlar

Devlet

malûliyet
emekli

durumları
olmadan

katkısı
hariç,
ayrılan

E) Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik

katılımcıların Devlet katkısı hesabındaki

faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının

varsa hak kazanılmayan tutarları genel

korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve

bütçeye gelir kaydedilir.

varlıkların saklanması konusunda gerekli

E) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı

tedbirleri almak

hesabındaki tutarın yüzde altmışına hak
kazanır.

31)
I.

Emeklilik taahhüt planının tanımlanmış fayda
esaslı taahhütler içermesi
II. Emeklilik taahhüt planı tanımlanmış katkı
esaslı olmakla birlikte aktarım anında
oluşacak ek gelir ya da giderlerin üyeler veya
çalışanlara bölüştürülmesinin gerekmesi
III. Emeklilik taahhüt planındaki pasif üyelerin
birikimlerinin aktarılması

33) 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 kurumlara ne ad
verilir?

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan
Bireysel
Emeklilik
Sistemine
Aktarım
Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden
hangisi/hangileri aktarıma yönelik aktüerya
raporu
düzenlenmesi
gereken
durumlardandır?

A) Merkezi Takas Kuruluşları
B) Merkezi Kayıt Kuruluşları
C) Merkezi Karşı Taraf
D) Veri Depolama Kuruluşları

A) Yalnız I

E) Merkezi Saklama Kuruluşları

B) Yalnız II ve III
C) Yalnız I ve II
D) Yalnız I ve III
E) Hepsi
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34) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre borsalar ve piyasa işleticilerinin
kuruluşuna, faaliyet ve işlemlerine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B

36) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre
sermaye
piyasası
araçlarının
kaydileştirilmesi
ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kuruluş izni verilebilmesi için, borsalar ve

A) Sermaye

piyasası

araçlarının

senede

piyasa işleticilerinin; paylarının tamamının

bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden

nama yazılı olması gerekir.

ihracı esastır.

B) Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna

B) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya

Kurulun uygun görüşü üzerine ilgili Bakan

hamiline

yazılı olmalarına bakılmaksızın

tarafından izin verilir.

isme açılmış hesaplarda izlenir.

C) Kuruluşuna izin verilen borsanın kuruluş

C) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin

izninin alınmasını takiben en geç bir yıl içinde

haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından

Kuruldan faaliyet izni almak üzere başvuruda

izlenir.

bulunulması şarttır.
D) Kurulun

izin

vermediği

D) Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları
esas

sözleşme

kaydileştirilme kararından sonra borsada

değişiklikleri, pay devirleri veya kontrol devri

işlem görür.

sonucunu doğuran işlemler borsa veya

E) Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun

piyasa işleticisi üzerinde idari açıdan hüküm

ilgili

doğurmaz.

tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin

E) Borsalara karşı açılacak davalar adli yargıda

hükümleri

çerçevesinde

ortaklıklar

başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi

görülür.

Kayıt Kuruluşu nezdinde istenen kayıtlar
esas alınır.

35) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliğinin görevleri
arasında sayılmaz?

37) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre aşağıdakilerden hangisi sermaye
piyasası suçları arasında sayılmaz?

A) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul

A) Usulsüz halka arz ve usulsüz sermaye

değerleme

faaliyetlerinin

gelişmesini

piyasası faaliyeti

sağlamak üzere araştırmalar yapmak

B) Bilgi

B) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların

ve

belge

vermeme,

engellenmesi

faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere

C) Sır saklama yükümlülüğünün ihlali

araştırmalar yapmak

D) İrtikap ve görevi kötüye kullanma

C) Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye

E) Bilgi suiistimali

piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve
disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek
kurallarını oluşturmak
D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli
tedbirleri almak
E) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri,
kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu
konuda üyeleri aydınlatmak

18

denetimin

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

B

38) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre halka açık şirketlerde kâr payı
dağıtımına
ilişkin
olarak
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

40) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre idari para cezalarının uygulanmasına
ilişkin
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?

A) Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım

A) İdari para cezalarının uygulanmasından önce

tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,

ilgilinin savunması alınır.

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate

B) Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ

alınarak eşit olarak dağıtılır.

tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma

B) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve

verilmemesi

esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen

artırımlarında

ellisi genel bütçeye gelir kaydedilir, yüzde

ortaklıkların
bedelsiz

savunma

C) Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde

ayrılmasına karar verilemez.
açık

ilgilinin

hakkından feragat ettiği kabul edilir.

kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe
C) Halka

hâlinde,

sermaye

paylar

ellisi gelir kaydedilmek üzere Yatırımcı

artırım

Tazmin Merkezine aktarılır.

tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

D) Bu Kanun uyarınca verilen idari para cezası

D) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr

kararlarına

payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının

karşı

adli

yargı

yoluna

başvurulabilir.

yarısını aşamaz.

E) Bu

Kanunda

tanımlanan

bir

kabahatin

E) Halka açık ortaklıklar tarafından pay sahibi

işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi

dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi

veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde

için esas sözleşmede hüküm bulunması

verilecek idari para cezasının miktarı bu

şarttır.

menfaat veya zararın üç katından az olamaz.

39) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre
onaylı
izahname
yayımlama
yükümlülüğünü
yerine
getirmeksizin
sermaye piyasası araçlarını halka arz
edenler ya da onaylı ihraç belgesi
olmaksızın sermaye piyasası araçlarını
satanlar aşağıda sayılan sermaye piyasası
suçlarından hangisini işlemişlerdir?

Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

A) Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye
piyasası faaliyeti
B) Bilgi

ve

belge

vermeme,

denetimin

engellenmesi
C) Bilgi suiistimali
D) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
E) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve
finansal tablolarda usulsüzlük
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3) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, “Menfaat
Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası” hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1) Kurumsal
Yönetim
Tebliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun
görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde
yerine getirmesini teminen oluşturulan
komitelerden değildir?

A) Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat
sahiplerinin

A) Denetimden sorumlu komite

B) Menfaat

D) Aday gösterme komitesi

sahiplerinin

sözleşmelerle

E) Kamuyu aydınlatma komitesi

karşılıklı

korunan

mevzuat

ve

haklarının

ihlali

halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı
sağlanır.

Yönetim
Tebliğine
göre,
2) Kurumsal
denetimden sorumlu komite ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile
ilgili şirket

politikaları

ve

prosedürleri

sorumlu

komite

iç denetim

hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de

işleyişinin

ve

etkinliğinin

kullanılmak

gözetimini yapar.
B) Bağımsız

ve

altına alır.

C) Kurumsal yönetim komitesi

sisteminin

mevzuat

sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma

B) Riskin erken saptanması komitesi

A) Denetimden

ilgili

suretiyle

yeterli

bir

şekilde

bilgilendirilir.

denetim

kuruluşunun

her

D) Şirket,

menfaat

sahiplerinin şirketin

ilgili

aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu

mevzuata

komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

olmayan işlemlerinin riskin erken saptanması

C) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim
kuruluşu
hizmetler

ile

bu

kuruluşlardan

denetimden

komitesine

alınacak

sorumlu

aykırı ve

etik

iletilmesi

açıdan
için

uygun
gerekli

mekanizmaları oluşturur.

komite

E) Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları

tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun

ortaya çıkması durumunda; sahip olunan

onayına sunulur.

hakların

D) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile

uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden
sorumlu komite tarafından belirlenir.
uygulanıp

yönetim

uygulanmadığını

ve

mümkün

4) İşletmelerin
faaliyetlerini
yürütürken,
dolayısıyla amaçlarına ulaşırken yerine
getirdikleri birçok fonksiyon vardır. Bu
işletme fonksiyonları temel ve destek
fonksiyonlar
olarak
sınıflandırılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi temel işletme
fonksiyonlarından birisidir?

ulaşan şikayetlerin incelenmesi konusunda

kurumsal

açısından

olduğunca dengeli bir politika izlenir.

bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete

E) Şirkette

korunması

ilkelerinin
yatırımcı

ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Araştırma ve geliştirme
D) Halkla ilişkiler
E) Yatırımcı ilişkiler
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5) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulunun yapısı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

7) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulunun
faaliyet
esasları
hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda

A) Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap

beş üyeden az olamaz.

verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

B) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada

B) Yönetim

görevli olmayan üyelerden oluşur.
C) İcrada

görevli

kurulu üyeleri

dağılımı varsa,

olmayan

arasında

yönetim

görev

kurulu üyelerinin

yönetim

görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.

kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir

C) Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk

etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine

yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini

sahip bağımsız üyeler bulunur.

gözden geçirir.

D) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye

D) Yönetim

kurulu

başkanı ve

icra

sayısı toplam üye sayısının dörtte birinden

başkanı/genel müdürlük görevi aynı kişide

az olamaz.

birleşemez.

E) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev

E) Yönetim

kurulu

üyelerinin

görevleri

süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday

esnasındaki kusurları ile şirkette sebep

gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini
aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus
KAP’ta açıklanır.

6) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulunun şirketin faaliyetleri hakkında
kamuoyunun
tam
ve
doğru
bilgiye
ulaşmasını sağlamak üzere hazırlayacağı
belgede aşağıdakilerden hangisine yer
verilmez?

8) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin parasal
finansal amaçları arasında gösterilemez?
A) Belirli bir satış düzeyine ulaşılması
B) İhtiyaç duyulması halinde sermaye fonlarının

A) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket

kullanılabilmesi

dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye

C) Tasfiye değerinin maksimum kılınması

ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına

D) Uygun

ilişkin beyanlarına
B) Yönetim

kurulu

komitelerin

bünyesinde

üyeleri,

çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine
ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine
kurulunun

yıl

içerisindeki

toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin
söz konusu toplantılara katılım durumuna
D) Şirket

faaliyetlerini önemli

etkileyebilecek

mevzuat

sermaye

yapısının

E) Özkaynak kârlılığının maksimum kılınması

sıklığı,

yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde

C) Yönetim

varlık

oluşturulması

oluşturulan

toplanma

bir

derecede
değişiklikleri

hakkında bilgiye
E) Sermayeye doğrudan katılım oranının %10’u
aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye
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9) Kurumsal
Yönetim
Tebliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu
bağımsız üyesi olarak nitelendirilebilmek için
gereken kriterlerden değildir?
A) Bağımsız

yönetim

kurulu

üyesi

11) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?

olması

A) Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve

sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi

finansal

yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve

ulaşamadığına

tecrübeye sahip olması

B) Bağımsız

olarak seçildikten sonra kamu kurum ve

C) Yönetim

üstlendiği

açıklanır. Ancak

takip

idari

kişi bazında açıklama

veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine
borç veremez, kredi kullandıramaz.

olması

E) Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine

10) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden
hangisi
söylenemez?

veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine
verilmiş

olan

borçların

veya

kredilerin

süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez.

A) Komitelerin en az iki üyeden oluşması

12) Aşağıdakilerden hangisi Finansal Yönetimin
Temel İlkeleri arasında gösterilemez?

gerekir.
B) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla

A) Riskten kaçınma ilkesi

komitede görev almamasına özen gösterilir.
komitelerin

ve

D) Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine

ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor

sorumlu

üyelerine

yapılamaz.

görevlerin

gereklerini tam olarak yerine getirebilecek

C) Denetimden

kurulu

yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya

üyeliği yapmamış olması
ve

üyelerinin

ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler,

içerisinde dört yıldan fazla yönetim kurulu

edebilecek

kurulu

sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen

D) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl

işleyişini

yönetim

planları kullanılamaz.

yerleşmiş

sayılması

faaliyetlerinin

ve

veya şirketin performansına dayalı ödeme

C) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

E) Şirket

değerlendirme

ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları

kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
Türkiye’de

ulaşıp

faaliyet raporunda açıklanır.

şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye

göre

ilişkin

hedeflerine

ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık

B) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması

Kanunu’na

performans

B) Risk-getiri değiş tokuşu ilkesi

tüm

C) İki taraflı işlemler ilkesi

üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi

D) Opsiyonlar değerlidir ilkesi

niteliğinde olması gerekir.

E) Kişisel çıkarların önemsizliği ilkesi

D) Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda
uzman kişiler, denetimden sorumlu komite
dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.
E) İcra başkanları/genel müdürlerin komitelerde
görev alması durumunda komite başkanı
olması zorunludur.
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13) Borç özkaynak yapısı ne olursa olsun
işletmenin
değerinin
sabit
kalacağını
öngören finansal yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?

ABC işletmesine ait kapanış bilançosu
aşağıda verilmiştir. 16. ve 17. soruları bu
bilgilere göre cevaplayınız.

A) Net Gelir Yaklaşımı

A

B) Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı

Dönen Varlıklar

C) Geleneksel Yaklaşım

Kasa
Alacaklar
Stoklar

D) Modigliani-Miller Yaklaşımı
E) Brüt Gelir Yaklaşımı
14) Net işletme sermayesi
hangisi ile ifade edilir?
A) (Kısa

Vadeli

aşağıdakilerden

Yabancı

Kaynaklar)

+

Yabancı

Kaynaklar)

+

(Özkaynak)
B) (Uzun

Vadeli

ABC A.Ş. 31.12.2021 Tarihli Kapanış Bilançosu

C) (Dönen Varlıklar) – (Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar)

Duran Varlıklar

200.000

Aktif Toplam

550.000

Özkaynak

200.000

Pasif Toplam

550.000

A) 2,2

D) (Dönen Varlıklar) / (Kısa Vadeli Yabancı

B) 2,3

Kaynaklar)

C) 2,4

E) (Dönen Varlıklar) – (Kısa Vadeli Yabancı

D) 2,5

Kaynaklar)

E) 2,7

15) Aşağıdakilerden hangisi stok devir hızı ile
ilgili olarak söylenemez?

17) ABC işletmesinin bir yıllık zaman dilimi
içerisinde
stoklarını
eritememesi,
alacaklarını tahsil edememesi durumunda
diğer dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını
ödeyebilme oranı kaçtır?

A) Stokların elden çıkarılma hızını gösterir.
B) Aynı cinsten mal satan benzer işletmelere
göre kârlılığı gösterir.
üzerinden

A) 1,2

D) Yüksek olması, benzer işletmelere karşı

C) 1,5

malın

170.000
70.000
110.000

Kısa Vadeli Borçlar 100.000
Uzun Vadeli Borçlar 250.000

16) ABC işletmesinin bir yıllık zaman dilimi
içerisinde stoklarını nakde çevirememesi
durumunda diğer dönen varlıklarıyla kısa
vadeli borçlarını ödeyebilme oranı kaçtır?

(Özkaynak)

C) Satılan

350.000

P

satış

değeri

B) 1,4

hesaplanır.

D) 1,6

daha avantajlı olunduğunu gösterir.

E) 1,7

E) Etkin bir stok politikası izlendiğini gösterir.
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18) ABC işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:

Aşağıda ABC işletmesine ait finansal
veriler sıralanmıştır. 21. ve 22. soruları bu
verilere göre cevaplayınız. (FAVÖK: Faiz ve
vergi öncesi kârı temsil etmektedir.)

• Net satışlar: 600.000 TL
• Özkaynak devir hızı: 4
• Aktif devir hızı: 2
Bu bilgiler doğrultusunda, işletmenin toplam
borç tutarı kaç TL’dir?

•
•
•
•
•
•
•

A) 150.000
B) 200.000
C) 250.000
D) 300.000
E) 350.000

FAVÖK
Toplam pasif
Özkaynak
Faiz oranı
Kâr dağıtım oranı
Vergi oranı
Pay sayısı

: 70.000 TL
: 110.000 TL
: 60.000 TL
: %20
: %25
: %20
: 1500

21) İşletmenin
kredi
dışı
yükümlülüğü
bulunmadığı varsayımı altında faiz ve vergi
sonrası net kârı kaç TL’dir?

19) ABC işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:
• Yabancı kaynaklar / Özkaynak: 4
• Dönen varlıklar + Duran varlıklar:750.000 TL
• KVB / UVB: 1/2

A) 27.000 TL
B) 28.000 TL

Bu bilgiler doğrultusunda, işletmenin uzun
vadeli borçları ne kadardır? (KVB: Kısa vadeli
borçları, UVB: Uzun vadeli borçları temsil
etmektedir.)

C) 48.000 TL
D) 49.000 TL
E) 50.000 TL

A) 50.000 TL

22) İşletmenin pay başına temettü tutarı kaç
TL’dir?

B) 100.000 TL
C) 200.000 TL

A) 2 TL

D) 300.000 TL

B) 8 TL

E) 400.000 TL

C) 14 TL
D) 20 TL

20) ABC işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:
• Kısa vadeli borçlar
• Likidite oranı
• Cari oran

B

E) 26 TL

: 100.000 TL
: 1,5
:3

23) ABC işletmesinin satış hacminin 3 katına
çıkması durumunda faiz ve vergi öncesi kârı
4 katına çıkmaktadır. Buna göre bu
işletmenin ilk satış hacmi ile elde ettiği üretim
düzeyinden itibaren satışlardaki %1’lik artış
FAVÖK düzeyini yüzde kaç arttırır? (FAVÖK:
Faiz ve vergi öncesi kârı temsil etmektedir.)

Bu bilgiler doğrultusunda, işletmenin
stoklarının toplam tutarı ne kadardır?
A) 90.000 TL
B) 120.000 TL
C) 150.000 TL

A) % 1,5

D) 200.000 TL

B) % 1,7

E) 275.000 TL

C) % 1,9
D) % 2
E) % 2,2
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27) Finansal kaldıraç ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

24) ABC işletmesi iki çeşit ürün üretmektedir.
İşletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün
Çeşidi

Birim
Satış
Fiyatı

Satış
Miktarı

Birim
Değişken
Maliyet

X

25 TL

500 BR

15 TL

Y

35 TL

?

20 TL

A) Dış kaynak kullanan şirketler için bir gösterge
olarak değerlendirilebilir.
B) Yalnızca özkaynak kullanan şirketler için
finansal kaldıraçtan söz edilemez.
C) İşletmelerin sermaye yapılarında yabancı
kaynaklara yer vermesiyle ortaya çıkan bir

ABC işletmesinin sabit maliyeti yıllık 11.000
TL ise; X ürününden 500 birim satıldığı
durumda işletmenin başabaş noktasına
ulaşması için Y ürününden kaç birim
satılması gereklidir?

kaldıraçtır.
D) Borç/Özkaynak oranının artması finansal
riski de arttırmaktadır.
E) İşletmeler,

A) 200

sermaye

yapısında

yabancı

kaynaklara yer vererek her halükârda öz

B) 400

sermaye kârlılığını arttırırlar.

C) 600
D) 800

28) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin likidite
riskini arttırmaz?

E) 1000
25)

B

A) İşletmelerin

ihtiyaç

duydukları

fonları

kendileri açısından uygun koşullarda temin

I. Hazine Bonosu
II. Devlet Tahvilleri
III. Özel Kesim Tahvilleri

edememesi
B) İşletmelerin varlıklarını istedikleri koşullarda

Yukarıdaki yatırım araçlarından hangisinde
veya hangilerinde risksiz faiz oranından
bahsedilebilir?

nakde çevirememesi
C) İşletmelerin kısa vadeli borç tutarında artış
olması

A) Yalnız I

D) Kısa vadeli borçların vadelerini uzatma

B) Yalnız III

yoluna gidilmesi

C) I ve II

E) Finansal riskin artması

D) I ve III
E) I, II ve III

29) Yıllık %10 faiz oranı ile 3 yıl vadeli yapılan
ihracatın fatura değeri 100.000 TL ise piyasa
değeri yaklaşık kaç TL’dir?

26) Aşağıdakilerden
hangisinin
işletme
sermayesinin yetersizliğini gidermek için
alınacak
önlemler
arasında
sayılması
beklenmez?

A) 50.000 TL
B) 75.000 TL

A) Kısa vadeli kaynaklara ağırlık verilmesi

C) 100.000 TL

B) Alacak devir hızının arttırılması

D) 125.000 TL

C) Satıcı kredilerine ağırlık verilmesi

E) 150.000 TL

D) Stok devir hızının arttırılması
E) İşletmenin ödenmiş sermayesinin arttırılarak
işletme sermayesi olarak kullanılması
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30) ABC işletmesinin tabi olduğu vergi oranı %25
ise %60 faizli 1 yıl vadeli kredinin işletmeye
maliyeti nedir?

34)

A) 0,30

B

I. Teknolojik Gelişmeler
II. Hurda Değerinden Yoksun Kalınması
III. Kredi Değerliliğinde Düşme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
finansal kiralamanın (leasing) sakıncaları
arasında yer alır?

B) 0,35
C) 0,45
D) 0,50

A) Yalnız I

E) 0,55

B) I ve II
C) II ve III

31) Ekonomik ömrü 5 yıl, tutarı 600.000 TL olan
bir yatırım projesinin yıllara ait getirisi
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu
yatırım projesinin ortalama muhasebe
getirisi nedir?
Yıl

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Getiri
(TL)

300.000

300.000

250.000

200.000

150.000

D) I ve III
E) I, II ve III
35) Yıllık %20 basit faizle 4 yıl vadeli olan 150.000
TL mevduatın vade sonundaki değeri kaç
TL’dir?
A) 195.000 TL

A) % 20

B) 210.000 TL

B) % 30

C) 240.000 TL

C) % 35

D) 250.000 TL

D) % 40

E) 270.000 TL

E) % 60
36)

32) ABC işletmesine ait pay, 130 TL’ye
satılmaktadır. Önümüzdeki yıl 13 TL kâr payı
dağıtılacağı bildirilen payın, kâr paylarının
her yıl %12 büyüyeceği öngörülmektedir.
ABC işletmesine ait pay için beklenen getiri
nedir?

I. Paranın zaman değeri
II. Geri ödenmeme riski
III. Enflasyon beklentileri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hem
nominal hem de reel faiz hesaplamasında
ortak olarak kullanılmaz?

A) 0,10

A) Yalnız I

B) 0,17

B) Yalnız III

C) 0,22

C) I ve III

D) 0,25

D) I ve II

E) 0,30

E) I, II ve III

33) Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline göre
(risksiz getiri + risk primi) hangi kavram ile
ifade edilir?
A) Getiri
B) Riskli getiri
C) Beklenen getiri
D) Net getiri
E) Ortalama getiri
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37)

B

40) ABC işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:

I. İşletme değeri ile sermaye yapısı arasında
bir ilişki yoktur.
II. Verginin varlığı durumunda borç artışı
işletme değerini etkilemez.
III. Verginin varlığı durumunda borç artışı
işletme değerini arttırır.

•
•
•
•

Cari oran
Dönen varlıklar
Borç devir süresi
Stoklar

: 2,5
: 250.000 TL
: 120 gün
: 80.000 TL

Bu bilgiler doğrultusunda ABC işletmesi için
likidite (asit-test) oranı aşağıdakilerden
hangisidir?

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
Modigliani-Miller yaklaşımının varsayımları
arasındadır?

A) 0,5

A) Yalnız I

B) 0,7

B) Yalnız II

C) 1,1

C) Yalnız III

D) 1,5

D) I ve II

E) 1,7

E) I ve III
38) ABC işletmesi bir bankadan %18 faizli, 1 yıl
vadeli, bir miktar kredi almıştır. Vadesiz
hesapta bakiye olarak kullanılan kredi
tutarının %10’unun sürekli bulundurulması
gerekmektedir. Bu durumda reel faiz oranı
aşağıdakilerden hangisidir?

Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

A) % 19
B) % 20
C) % 21
D) % 22
E) % 23
39) ABC işletmesi 400.000 TL’yi 6 aylık vadeli
faizle değerlendirmek istiyor. Faiz oranı yıllık
%20 ise; 2 yılın sonunda biriken miktar
yaklaşık olarak kaç TL’dir?
A) 586.000
B) 613.000
C) 712.000
D) 715.000
E) 786.000
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4) Genel denetim stratejisi ve denetim planı ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1) Aşağıdakilerden hangisi hileli finansal
raporlamadan
kaynaklanan
yanlışlıklara
ilişkin risk faktörlerinden biri değildir?

A) Planlama, genellikle bir önceki denetimin

A) Düşen kâr marjlarının eşlik ettiği, yüksek

tamamlanmasından hemen sonra başlayan

derecede rekabet veya pazar doygunluğu
B) Muhasebe

alanındaki

veya

ve cari denetim tamamlanıncaya kadar

mevzuattan

devam eden bir süreçtir.

kaynaklanan yeni yükümlülükler

B) Planlama çalışmalarının niteliği ve kapsamı;

C) İşletme borçlarına karşılık kişisel teminatların

işletmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına

verilmiş olması

göre farklılık gösterir.

D) Üst yönetimden sorumlu olanların, finansal

C) Denetim

raporlama süreci veya iç kontrol üzerindeki

tarafından

gözetimlerinin etkin olması

ekibi

uygulanacak

kapsamını

yönetimden sorumlu olanların işten ayrılma

üyeleri
denetim

içermesi

bakımından

genel

denetim stratejisinden daha ayrıntılıdır.

oranının yüksek olması

D) Denetimin planlanması denetimin önemli

2) Aşağıdakilerden
hangisi
sözleşmesinde
yer
alması
hususlardan değildir?

denetim
gereken

alanlarına
E) Planlama,

yoğunlaştırması

önemliliğin

belirlenmesi

ve

uzmanların katılımı gibi konuların dikkate

kapsamı

alınmasından sonra başlar.

B) İşletmede iç denetim biriminin oluşturulması
sorumluluğunun yönetimde olduğu
mevzuat

dikkatini

konusunda denetçiye yardımcı olur.

A) Finansal tabloların denetiminin amacı ve

ancak

denetim

prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve

E) Kıdemli yönetici, hukuk müşaviri veya üst

C) Sözleşmenin

planı,

5) BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve
Yürütülmesinde Önemlilik’e göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

uyarınca

feshedilebileceğine ilişkin hüküm

A) Denetçi,

D) Finansal tabloları hazırlama sorumluluğunun

genel

oluştururken,

yönetimde olduğu

denetim

bir

bütün

stratejisini

olarak

finansal

tablolar için önemliliği belirler.

E) Denetimle bağlantılı talep edilen her türlü

B) Önemliliğe ilişkin yargılara, içinde bulunulan

kayıt, belge ve bilgilere erişimin sağlanması

şartlar çerçevesinde varılır.

3) BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin
bileşenleri arasında yer almaz?

C) Genel olarak eksiklik ve yanlışlıkların finansal
tablo

kullanıcılarının

alacakları

kararları

etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, söz

A) Kontrol çevresi

konusu eksiklik ve yanlışlıklar önemli olarak

B) İşletmenin risk değerlendirme süreci

değerlendirilir.
D) Denetimin planlanması sırasında belirlenen

C) Sürdürülebilirlik ve raporlama süreci
D) İşletmenin iç kontrol sistemini izleme süreci

önemliliğin

altında

E) Bilgi sistemi ve iletişim

yanlışlıklar

her

kalan

zaman

düzeltilmemiş

önemsiz

olarak

değerlendirilir.
E) Denetçinin önemliliği belirlemesi mesleki
muhakemesini kullanmasını gerektiren bir
konudur.
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6) Bağımsız Denetim Standartlarına
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim

beyanı

düzeyindeki

göre

8) Bağımsız Denetim Standartlarına göre
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

önemli

A) Denetçi

tarafından

makul

veya

uygun

yanlışlıkları tespit etmek üzere tasarlanmış

bulunmayan yönetimin finansal tablolardaki

denetim prosedürlerine maddi doğrulama

muhakemelerinden kaynaklanan farklılıklara

prosedürü adı verilir ve bunlar detay testleri

öngörülen yanlışlık denir.

ile

analitik

maddi

doğrulama

B) Denetim

prosedürlerinden oluşur.
B) Yönetim

beyanı

yanlışlıkları

veya

tespit

önemli

tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin

edip

ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık

düzeltmede kontrollerin işleyiş etkinliğini

tahminine, belirsiz yanlışlık denir.

değerlendirmek üzere tasarlanmış denetim

C) Denetçi, bariz biçimde önemsiz sayılanlar da

prosedürlerine kontrol testi adı verilir.

dahil

C) Maddi doğrulama prosedürleri, tek başlarına,
kanıtı

sağlayamıyorsa

olmak

üzere

denetim

boyunca

belirlediği tüm yanlışlıkları biriktirir.

yönetim beyanına ilişkin yeterli ve uygun
denetim

belirlenen

yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin

düzeyindeki

önleme

örnekleminde

D) Yanlışlıklar kasıt unsuru içermediğinden

denetçi

yalnızca hatalardan kaynaklanır.

kontrollerin işleyiş etkinliklerine ilişkin yeterli

E) Mevzuatla yasaklanmadığı sürece denetçi,

ve uygun denetim kanıtı elde etmek amacıyla

denetim boyunca biriktirilen tüm yanlışlıkları

kontrol testlerini tasarlar ve uygular.

yönetimin uygun bir kademesine zamanında

D) Denetçi yalnızca “önemli yanlışlık” riski

bildirir.

olarak değerlendirilen riskler için maddi

9) BDS 450 Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir
İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate
Alınacak Hususlar uyarınca bir hizmet
kuruluşundaki kontrollerin tanımı, tasarımı ve
işleyiş etkinliğine ilişkin rapora ne ad verilir?

doğrulama prosedürleri tasarlar ve uygular.
E) Denetçi kontrol testlerini tasarlarken ve
uygularken, ilgili kontrolün etkinliğine daha
fazla güvenmek istiyorsa daha fazla ikna

A) 1 inci tip rapor

edici denetim kanıtı elde eder.

B) 2 nci tip rapor

7) Dönem sonundaki hesap bakiyeleri ve ilgili
açıklamalara
ilişkin
yönetim
beyanları
değerlendirildiğinde, kaydedilmiş olması
gereken tüm varlıklar, borçlar ve özkaynak
paylarının kaydedilmiş ve finansal tablolarda
bulunması gereken tüm açıklamalara finansal
tablolarda yer verilmiş olduğunun ifade
edildiği yönetim beyanı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) 3 üncü tip rapor
D) Sınırlı bağımsız denetim raporu
E) İç denetim raporu

A) Tamlık
B) Var olma
C) Doğruluk
D) Gerçekleşme
E) Sınıflandırma
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12) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre çalışma

10) BDS 800 Özel Hususlar – Özel Amaçlı
Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal
Tabloların
Bağımsız
Denetimi’ne
göre
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

kağıtları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Denetim

A) Özel amaçlı finansal tablolar, işletmenin

şirketinin

çalışma

kâğıtlarını

ve

süresi

denetimin

şirketin

içinde

bulunduğu

saklama

ihtiyacı

sürekliliği esasının geçerli olduğu bir finansal

niteliğine

ve

raporlama çerçevesi uyarınca hazırlanabilir

şartlara göre farklılık gösterecektir.

veya hazırlanmayabilir.

B) Çalışma

B) Özel amaçlı finansal tablolara ilişkin görüş

C) Mevzuatta

C) Özel amaçlı finansal tablolara ilişkin denetçi
Çekilen

denetim

süre altmış günden daha fazla olamaz.

BDS 700’deki hükümleri uygulamaz.
Dikkat

nihai

dosyalarında birleştirilmesi için öngörülen

oluştururken ve raporlama yaparken denetçi,

raporunda,

kâğıtlarının

aksi

belirtilmedikçe

çalışma

kâğıtları denetim şirketine aittir.

Hususlar

D) Asılları denetim dosyalarına dâhil edilmek

paragrafına yer verilerek finansal tabloların

üzere, kâğıt ortamındaki çalışma kâğıtları

özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak

uygulama kolaylığı sağlaması açısından

hazırlanmış olduğu belirtilir.

elektronik olarak taranabilir.

D) Özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak

E) İster kâğıt ortamında isterse elektronik veya

hazırlanmış finansal tablolara “Özel amaçlı

diğer ortamlardaki çalışma kağıtları üzerinde

finansal tablolar” adı verilir.

her ne sebeple olursa olsun değişiklik,

E) İşletmenin vergi beyannamesine eşlik eden

ekleme veya çıkarma yapılamaz.

finansal tablolar setine ilişkin vergi esaslı
muhasebe

düzenlemeleri,

özel

13) Bağımsız Denetim Standartlarına göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

amaçlı

çerçeve tanımına uymaktadır.

A) Finansal

tabloların

önemli

bir

yanlışlık

içermemesine rağmen, denetçinin duruma

Kontrol
Standardı
1’e
göre
11) Kalite
aşağıdakilerden
hangisi
kalite
kontrol
sisteminin unsurları arasında yer almaz?

uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi
riskine denetim riski denir.

A) İzleme

B) Denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan

B) Görüş oluşturma

sonuçlara

C) Etik hükümler

ulaşırken

kullandığı

bilgilere

denetim kanıtı adı verilir.

D) İnsan kaynakları

C) Finansal

E) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin

tabloların

denetlenmiş

olması,

yönetimin veya üst yönetimden sorumlu

liderlik sorumlulukları

olanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
D) Denetime tabi olan finansal tablolar, üst
yönetimden sorumlu olanların gözetiminde
işletme

yönetimi

tarafından

hazırlanan

finansal tablolardır.
E) Denetimin

amacı,

hedef

kullanıcıların

finansal tablolara duyduğu güven seviyesini
artırmaktır.
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14) Denetim kanıtı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre denetim
şirketine, kalite kontrol sisteminin etkin
şekilde işlediği konusunda makul bir güvence
sağlamak amacıyla tasarlanan, seçilen bazı
tamamlanmış denetimlerin periyodik teftişini
de içeren, denetim şirketinin kalite kontrol
sisteminin sürekli olarak değerlendirilmesi ve
gözden geçirilmesinden oluşan sürece ne ad
verilir?

A) Denetim kanıtları, denetim şirketinin müşteri
ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesine
ilişkin kalite kontrol prosedürleri gibi diğer
kaynaklardan elde edilen bilgileri de içerebilir.
B) İşletmenin muhasebe kayıtları önemli bir

A) Teftiş

denetim kanıtı kaynağıdır.

B) Yönlendirme

C) Denetim kanıtı olarak kullanılabilecek bilgiler,
işletme tarafından istihdam edilmiş veya

C) Gözetim

görevlendirilmiş

D) İzleme

bir

uzman

tarafından

E) Kalite kontrol

hazırlanabilir.
D) Denetim

kanıtı,

yönetim

beyanlarını

17) Bağımsız Denetim Standartlarına
aşağıdakilerden hangisi doğru bir
değildir?

destekleyen ve doğrulayan bilgiler ile bu
beyanlarla

çelişmeyen

her

türlü

bilgiyi

A) Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin

kapsar.
E) Bazı hâllerde bilginin

esas

bulunmaması da

riski,

duyulan

denetim

kanıtı

üst

çalışanların

yaptığı

hileyi

tespit

edememe riskinden daha yüksektir.

denetim

C) Kontrollerin yönetim tarafından ihlal edilmesi

kanıtının kalitesinin ölçütüdür.
B) İhtiyaç

ve

kaynaklı önemli yanlışlığı tespit edememe

15) Denetim kanıtı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
yeterliliği,

yönetime

B) Denetçinin, yönetim tarafından yapılan hile

durum bir denetim kanıtı teşkil eder.

kanıtının

sorumluluk,

yönetimden sorumlu olanlara aittir.

denetçi tarafından kullanılır ve böylelikle bu

A) Denetim

göre
ifade

riski,

miktarı,

işletmeden

işletmeye

farklılık

göstermekle birlikte tüm işletmeler için hile

denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin

kaynaklı önemli bir yanlışlık riskidir ve bu

değerlendirmesi ile ters orantılıdır.

sebeple ciddi bir risktir.

C) Yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip

D) Denetçi, bir yanlışlık belirlemesi durumunda,

edilmediği, mesleki muhakeme konusudur.

bu yanlışlığın hile göstergesi olup olmadığını

D) Denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu

değerlendirmelidir.

birbirinden bağımsızdır.

E) Denetçi, bir hile tespit etmesi hâlinde bu

E) Daha fazla denetim kanıtının elde edilmesi,

durumu derhal yetkili bir kuruma rapor

denetim kanıtının düşük olan kalitesini telafi

etmelidir.

eder.
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18) Bağımsız denetçinin denetimlerde sorgulayıcı
bir yaklaşımla hareket ederek, hata veya hile
kaynaklı yanlışlığa işaret eden durumlara
karşı dikkatli olmasını ve denetim kanıtlarını
titiz bir biçimde değerlendirmesini içeren
tutuma ne ad verilir?

21) İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın
uygun olduğu ancak önemli bir belirsizliğin
bulunduğu bir durumda finansal tablolarda
önemli
bir
belirsizliğe
ilişkin
yeterli
açıklamanın yapılmamış olması halinde
denetçinin aşağıdakilerden hangisini içeren
bir rapor düzenlemesi en uygun olur?

A) Mesleki muhakeme

A) Görüş vermekten kaçınma veya sınırlı olumlu

B) Mesleki yeterlilik

görüşten uygun olanı

C) Mesleki şüphecilik

B) Sınırlı olumlu görüş veya olumlu görüşten

D) Mesleki tecrübe

uygun olanı

E) Mesleki özen

C) Görüş vermekten kaçınma

19) BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız
Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması’na
göre
işletmenin
finansal
tablolarında
raporlanan tutar ve açıklamaları belirleyen
mevzuat hükümlerine uygunluk sağlanması
dâhil, işletme faaliyetlerinin mevzuata uygun
şekilde
gerçekleştirilmesini
sağlama
sorumluluğu
aşağıdakilerden
hangisine
aittir?
A) Üst

yönetimden

sorumlu

D) Olumlu görüş
E) Sınırlı olumlu görüş veya olumsuz görüşten
uygun olanı
22) İşletmenin
sürekliliğini
devam
ettirme
kabiliyetine
ilişkin
yönetimin
yaptığı
değerlendirmenin,
BDS
560
Bilanço
Tarihinden Sonraki Olaylar’da tanımlanan
finansal tabloların tarihinden itibaren 6 aylık
bir süreyi kapsaması durumunda BDS 570
İşletmenin Sürekliliği’ne göre denetçinin
aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

olanların

gözetiminde yönetime aittir.
B) Üst yönetime aittir.
C) Finansal

tablolara

olumlu

görüş

veren

A) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi finansal

denetçiye aittir.

tablo tarihinden itibaren en az on iki aylık

D) Bu konudaki sorumluluk doğrudan bir kişi

dönemi kapsayacak şekilde genişletmesini

veya makama ait olmayıp, esas olarak

talep eder.

mevzuata aykırılığı işleyen kişiye aittir.

B) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi finansal

E) Denetçi ile birlikte işletme yönetimine aittir.

tablo tarihinden itibaren en az yirmi dört aylık
dönemi kapsayacak şekilde genişletmesini

20) BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla
Kurulacak İletişim’e göre aşağıdakilerden
hangisi denetçinin üst yönetime bildirmesi
gereken hususlar arasında yer almaz?

talep eder.
C) Yönetimden yaptığı değerlendirmeyi daha
uzun veya kısa dönemi kapsayacak şekilde

A) Denetçinin finansal tabloların denetimine

genişletmesini talep etmez ve sadece bu

ilişkin sorumlulukları
B) Denetimin

planlanan

kapsamı

dönem için yapılan değerlendirmeyi inceler.

ve

D) Konu ile ilgili olarak ilgili makamlara suç

zamanlaması

duyurusunda bulunur.

C) İşletmedeki iç kontrolün etkinliği

E) Yönetimin işletmenin sürekliliğini devam

D) Önemli denetim bulguları

ettirme kabiliyetine ilişkin değerlendirmesinin

E) Denetçinin bağımsızlığı

altı

aylık

dönemi

kapsaması

yeterli

olduğundan, bu dönemi kapsıyorsa söz
konusu değerlendirmeyi inceler.
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23)

25)
A
B
C

I. Kilit denetim konuları bölümü
II. Diğer bilgiler bölümü
III. Denetçinin finansal tabloların bağımsız
denetimine ilişkin sorumlulukları bölümü
I.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen
konular
II. Denetçinin, denetimin yürütülmesi sırasında
azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren
konular
III. Cari döneme ait finansal tabloların
denetiminde en çok önem arz eden konular

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan
bağımsız denetimlerde, denetçinin finansal
tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması
durumunda (mevzuatla aksi öngörülmedikçe)
finansal tablolara ilişkin denetçi raporunda
yukarıdakilerden hangisi / hangileri yer
almamalıdır?

Kilit denetim konularının belirlenme süreci
dikkate alındığında, yukarıda verilen bilgiler
ile piramitte yer alan harflerin (piramitte
aşağıdan yukarıya doğru kilit denetim
konuları seçilecek şekilde) en uygun
eşleşmesi
aşağıdakilerden
hangisinde
verilmiştir?

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

A) I: A, II: B, III:C

24) BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş
Oluşturma ve Raporlama’ya göre, aşağıda
belirtilen hususlardan hangisinin bağımsız
denetim raporunun “Görüş” bölümünde yer
alması beklenir?

B) I: B, II: A, III:C
C) I: B, II: C, III: A
D) I: C, II: A, III: B
E) I: C, II: B, III: A

A) Denetimin bağımsız denetim standartlarına
uygun olarak yürütüldüğü

26) Denetçinin,
muhakemesine
göre,
kullanıcıların;
denetimi,
denetçinin
sorumluluklarını veya denetçi raporunu
anlamalarıyla ilgili olan ve finansal tablolarda
sunulan veya açıklananlar dışındaki bir
konunun denetçi raporunda bildirilmesinin
gerekli olduğunu düşünmesi durumunda
(mevzuatla yasaklanmamış olması ve BDS
701’in uygulandığı durumlarda, bu hususun
denetçi raporunda bildirilecek bir kilit denetim
konusu olarak belirlenmemiş olması şartıyla)
raporuna aşağıdakilerden hangisini ekler?

B) Önemli muhasebe politikalarının özeti de
dâhil olmak üzere, dipnotlara yapılan atıf
C) Denetçinin bağımsız denetim standartları
kapsamındaki sorumluluklarının açıklandığı
bölüme yapılan atıf
D) Denetçinin
denetimini

etik
yaptığı

hükümler

uyarınca,

işletmeden

bağımsız

olduğu ve etiğe ilişkin diğer sorumluluklarını
bu hükümlere uygun olarak yerine getirdiğine

A) Dikkat çekilen hususlar paragrafı

ilişkin açıklama

B) Kilit denetim konuları bölümü

E) Denetçinin; denetim sırasında elde ettiği
denetim

kanıtlarının,

görüşüne

C) İşletmenin sürekliliği bölümü

dayanak

D) Diğer hususlar paragrafı

oluşturmak için yeterli ve uygun olduğu

E) Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler

kanaatine varıp varmadığına ilişkin açıklama

bölümü
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27) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan
bağımsız denetimlerde denetçinin, finansal
tablolar hakkında Sınırlı Olumlu Görüş içeren
rapor düzenlemesi halinde, içinde bulunulan
şartlara göre “diğer bilgiler”e ilişkin
raporunda
verebileceği
görüşler
aşağıdakilerden hangisinde tam olarak
verilmiştir?

29) Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılan
bağımsız denetim raporu dosya incelemeleri
sonucunda ilgili denetim kuruluşunun
denetimi
geçersiz
kılacak
derecede
bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş
olduğunun tespiti halinde, bu durum ile ilgili
olarak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde
öngörülen
yaptırım
aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş

A) Bilgilendirme

B) Sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş, görüş

B) Uyarı

vermekten kaçınma

C) İkaz

C) Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz

D) Faaliyet iznini askıya alma

görüş
D) Sınırlı

olumlu

görüş,

görüş

E) Faaliyet izninin iptali

vermekten

kaçınma

30) Aşağıdakilerden hangisi geçerli finansal
raporlama çerçevesi uyarınca önceki bir veya
daha fazla döneme ilişkin olarak finansal
tablolarda yer alan tutar ve açıklamaları ifade
etmektedir?

E) Olumsuz görüş, görüş vermekten kaçınma
28)
X Dipnotunda açıklandığı üzere, Topluluk, 20XY
yılında edindiği bağlı ortaklık niteliğindeki XYZ
Şirketinin edinme tarihindeki bazı önemli varlık
ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerini
henüz belirleyemediği için söz konusu bağlı
ortaklığın
finansal
tablolarını
konsolide
edememiştir. Bu sebeple, söz konusu yatırım
maliyet esasına göre muhasebeleştirilmiştir.
TMS’ler uyarınca, Şirket tarafından bağlı
ortaklığın konsolide edilmesi ve edinimin geçici
tutarlar
üzerinden
muhasebeleştirilmesi
gerekirdi. Bağlı ortaklık konsolide edilmiş
olsaydı, ilişikte yer alan konsolide finansal
tablolardaki birçok unsur bundan önemli
derecede
etkilenecekti.
Bağlı
ortaklığın
konsolide edilmemesinin konsolide finansal
tablolar üzerindeki etkisi belirlenememiştir.

A) Karşılaştırmalı bilgiler
B) Karşılaştırmalı finansal tablolar
C) Karşılık gelen bilgiler
D) Diğer bilgiler
E) Müteakip prosedürler
31) Etik Kurallar’da yer alan tehditler ve bu
tehditlere
ilişkin
verilen
örneklerin
eşleştirildiği
aşağıdaki
seçeneklerden
hangisindeki eşleştirme yanlıştır?
A) Yakınlık

tehdidi:

Denetçinin,

müşterinin

lehine bir yasal düzenleme yapılması için
çalışması
B) Kişisel çıkar tehdidi: Denetçinin, müşterisiyle

Denetçinin denetim raporunun görüşün
dayanağı bölümünde yer verdiği ifade
yukarıda yer almaktadır. Buna göre, söz
konusu denetçinin denetim raporunda hangi
görüşü vermesi beklenir?

yakın bir iş ilişkisinin bulunması
C) Kişisel çıkar tehdidi: Denetçinin, kişisel
kazanç

amacıyla

kullanılabilecek

gizli

bilgilere erişiminin bulunması

A) Olumlu görüş

D) Taraf tutma tehdidi: Denetçinin, müşterinin

B) Sınırlı olumlu görüş

hisse senetlerinin lehine tanıtım yapması

C) Olumsuz görüş

E) Kendi

D) Görüş vermekten kaçınma

kendini

denetleme

tehdidi:

Bir

denetçinin, finansal sistemleri uyguladıktan

E) Sınırlı olumlu görüş veya görüş vermekten

sonra bu sistemlerin işleyiş etkinliğine ilişkin

kaçınma

güvence raporu düzenlemesi
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35) Etik Kurallar’a göre, kişinin sorumlu denetçi
ve denetimin kalitesine yönelik gözden
geçirmeden sorumlu kişi sıfatlarından farklı
bir kilit denetçi rolünde kümülatif olarak yedi
yıl görev yapması durumunda, ara verme
süresi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

32) Aşağıdakilerden hangisi BDS 530 Bağımsız
Denetimde Örnekleme’de belirtilen örneklem
seçiminde kullanılabilecek yöntemlerden biri
değildir?
A) Rastgele seçim
B) Gelişigüzel seçim yöntemi

A) Bir yıl

C) Blok seçim

B) Birbirini takip eden iki yıl

D) Gözlem seçim

C) Birbirini takip eden üç yıl

E) Parasal birim örneklemesi

D) Birbirini takip eden dört yıl
E) Birbirini takip eden beş yıl

33)
I. Mesleki muhakemesini kullanır.
II. Yeni bilgiler ile durum ve gerçeklerdeki
değişikliklere dikkat eder.
III. Gerekli bilgiye sahip makul üçüncü taraf
testini kullanır.

36) BDS 520 Analitik Prosedürler’e göre denetim
prosedürlerine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Denetçinin

Etik Kurallar’a göre, kavramsal çerçeveyi
uygularken
denetçinin
yukarıda
belirtilenlerden
hangisini/hangilerini
uygulaması gereklidir?

maddi

yönetim

beyanı

doğrulama

testlerinden,

prosedürleri;

analitik

prosedürlerinden

düzeyindeki

maddi

veya

detay

doğrulama

her

ikisinin

birleşiminden oluşabilir.

A) Yalnız I

B) Bazı durumlarda, karmaşık olmayan bir

B) Yalnız II

tahmin modeli bile bir analitik prosedür olarak

C) Yalnız I ve II

etkili olabilir.

D) Yalnız II ve III

C) Satış talimatının işlenmesi üzerindeki ilgili

E) I, II ve III

kontrollerin eksik olması durumunda, denetçi

34) Denetçinin devamlı bir müşterisi için gereken
özel bir hizmeti vermemesi durumunda, söz
konusu müşteriyi bir başka denetçi veya
uzmana yönlendirmek için aldığı ücretler, Etik
Kurallar’a göre sırasıyla hangi temel ilkelere
uyumu engelleyen hangi tür tehdidi
oluşturacaktır?

yönetimin alacaklarla ilgili beyanına ilişkin
olarak, detay testleri yerine analitik maddi
doğrulama

prosedürlerine

daha

çok

güvenebilir.
D) Analitik maddi doğrulama prosedürleri, genel
olarak zaman içinde tahmin edilebilir olma

A) Dürüstlük ilkesi ve kişisel çıkar tehdidi

eğilimi gösteren yüksek hacimli işlemler için

B) Mesleğe uygun davranış ilkesi ve taraf tutma

daha uygulanabilir niteliktedir.

tehdidi

E) Aynı yönetim beyanına detay testlerinin

C) Tarafsızlık ilkesi ve kişisel çıkar tehdidi

uygulanması sırasında, belirli analitik maddi

D) Dürüstlük ilkesi ve yakınlık tehdidi

doğrulama

E) Sır saklama ilkesi ve taraf tutma tehdidi

uygulanmasının
değerlendirilebilir.
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prosedürlerinin
uygun

de
olacağı

B

DENETİM
37) Bağımsız denetimde örnekleme, detay testleri
ve kontrol testleri birlikte değerlendirildiğinde
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Beklenen

sapma

edilemeyecek
durumunda

oranının

derecede
denetçi,

yüksek
kontrol

39) Muhasebe tahminlerinin denetimi ile ilgili
olarak
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?

kabul

A) Denetçi bir nokta tahminini veya tahmin

olması

aralığını yönetim tarafından kullanılandan

testlerini

farklı bir model kullanarak geliştirebilir.

uygulamaya karar verir.

B) Denetçi, muhasebe tahmininin yalnızca bir

B) Beklenen yanlışlık oranının yüksek olması
durumunda,

detay

kısmı için bir nokta tahmini veya tahmin

testlerinin

aralığı geliştirebilir.

uygulanmasında %100 inceleme yapılması

C) Yönetim tahmin belirsizliğini anlamak veya

uygun olabilir.

ele almak için uygun adımları atmadığında,

C) Beklenen yanlışlık oranının yüksek olması
durumunda,

detay

uygulanmasında

geniş

bir

yönetimin

nokta

testlerinin

belirsizliğine

örneklem

değerlendirmek

büyüklüğünün kullanılması uygun olabilir.

tahmininin

D) Denetçinin kabul etmek istediği risk düzeyi

tahminini

ilişkin

ilgili

üzere,

veya

ve

tahmin

açıklamaları

denetçinin

tahmin

nokta

aralığının

geliştirilmesi uygun bir yaklaşım olabilir.

azaldıkça, gerekli örneklem büyüklüğü artar.

D) Denetçinin, bir muhasebe tahmini ve bununla

E) Alacak hesaplarının varlığına ilişkin detay

ilgili açıklamalarıyla bağlantılı bir tahmin

testlerinde, müşterinin teyit tarihinden önce

belirsizliğine

yaptığı ancak alıcının bu tarihten kısa bir süre

zaman bir kilit denetim konusudur.

sonra teslim aldığı ödemeler, yanlışlık olarak

her

maruz kalma derecesi ne kadar yüksekse,
“önemli yanlışlık” risklerinin de o derece

38) Detay
testleri
açısından
örneklem
büyüklüğünü etkileyen faktörler dikkate
alındığında, anakitledeki fiili yanlışlığın, kabul
edilebilir
yanlışlığı
aşmadığına
ilişkin
denetçinin istediği güvence seviyesindeki
artış (I) ile kabul edilebilir yanlışlıktaki artışın
(II), “Örneklem Büyüklüğü”nü ne şekilde
etkileyeceği
sırasıyla
aşağıdakilerden
hangisinde doğru ifade edilmiştir?
/

değerlendirmesi

E) Bir muhasebe tahmininin tahmin belirsizliğine

kabul edilmez.

I

ilişkin

yüksek

değerlendirilecek

olması

muhtemeldir.
40) İşletme içinden veya dışından elde edilen,
basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir
depolama ortamında bulunan kayıt veya
belgelerin
incelenmesi
aşağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?

II

A) Gözlem

A) Artırır / Artırır

B) Dış teyit

B) Artırır / Azaltır

C) Yeniden hesaplama

C) Azaltır / Azaltır

D) Tetkik

D) Azaltır / Artırır

E) Analitik prosedürler

E) Artırır / Değiştirmez

Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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