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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) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, TMS
7 Nakit Akış Tablosu’na göre “Yatırım
Faaliyetlerinden
Kaynaklanan
Nakit
Akışları”nda sınıflandırılabilir?

1) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ya da
hangileri Finansal Raporlamaya İlişkin
Kavramsal Çerçeve’ye göre doğrudur?
I-

Kâr veya Zarar Tablosu işletmenin ilgili
dönemine ait finansal performansına ilişkin
bilgi sunan tek tablodur.

I-

Alım
satım
amacıyla
elde
tutulan
sözleşmelerden kaynaklanan nakit tahsilatlar

II- Alınan faiz ödemeleri

II- Temelde, tüm gelir ve giderler Kâr veya Zarar
Tablosuna dâhil edilir.

III- Başka bir işletmenin özkaynak payının satın
alınmasından kaynaklanan nakit çıkışları

III- İşletmenin kâr veya zarara dâhil edilen tüm
gelir ve giderleri işletmenin olağan
faaliyetlerinden kaynaklanır.

IV- İşletmenin kendi paylarının
kaynaklanan nakit girişleri

A) Yalnız I

ihracından

A) Yalnız III

B) Yalnız II

B) II-III

C) Yalnız III

C) I-II-III

D) I-II

D) II-III-IV

E) I-III

E) I-II-III-IV

2) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’na göre
aşağıdaki kalemlerden hangisi Finansal
Durum Tablosunda yer verilecek kalemler
arasında sayılmamıştır?

4) A işletmesi 1 Ocak 2017 tarihinde 18.000 TL
KDV ve 15.000 TL gümrük vergisi dâhil
118.000 TL’ye bir makine satın almıştır.
İşletme, makinenin yerleştirileceği alana
taşınması için 5.000 TL, kurulumu için 2.000
TL ve makinenin istenen şekilde çalışıp
çalışmadığını test etmek için 10.000 TL’lik
maliyete katlanmıştır. Test çalışmaları
sırasında üretilen ürünler 6.000 TL’ye
satılmıştır. Varlığın faydalı ömrü 10 yıl olarak
belirlenmiş olup varlığa doğrusal amortisman
yöntemiyle amortisman ayrılmaktadır. 1 Ocak
2020 tarihinde makinenin büyük çaplı
kontrolü yapılmış olup bu kontrolün maliyeti
20.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Buna göre, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
uyarınca varlığın 1 Ocak 2020 tarihindeki net
defter değeri kaç TL’dir?

A) Canlı varlıklar
B) Özkaynak
yöntemi
muhasebeleştirilen yatırımlar

kullanılarak

C) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
D) Şerefiye
E) Dönem vergisine
varlıklar

B

ilişkin

yükümlülük

ve

A) 74.900
B) 77.700
C) 90.300
D) 94.900
E) 97.700
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5) TMS 2 Stoklar’a göre stokların maliyeti
aşağıdaki unsurlardan hangisini içerir?

7) A işletmesinin finansal tabloları 15 Mart 2020
tarihinde yayımlanmak üzere onaylanmıştır.
15 Ocak 2020 tarihinde işletmenin tek üretim
alanı olan fabrika binasında yangın çıkmış ve
üretim tesisi kullanılamaz hale gelmiştir.
Buna göre, TMS 10 Raporlama Döneminden
Sonraki Olaylar uyarınca ilgili olay işletmenin
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren finansal
tablolarına nasıl yansıtılacaktır?

A) Üretim tamamlandıktan sonra ürünlerin
beklemesi için katlanılan depolama giderleri
B) Normalin üstünde gerçekleşen hammadde
fireleri
C) Katma değer vergisi

A) Yangın sonucunda ortaya çıkan zarar
finansal tablolara yansıtılmayacak fakat
dipnotlarda açıklanacaktır.

D) Stokların vadeli olarak satın alınmasından
kaynaklanan vade farkları
E) İlk madde ve malzemenin
hazırlanma maliyetleri

üretime

B) Yangın finansal tabloların onaylanmasından
önce ve raporlama döneminden hemen
sonra gerçekleştiğinden, yangın sonucunda
ortaya çıkan zarar finansal tablolara
yansıtılacaktır.

6) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a göre
finansal tablolarda hata düzeltmesi yapılması
durumunda aşağıdaki hususlardan hangisi
dipnotlarda açıklanmaz?

C) Yangın sonucunda üçüncü taraflardan elde
edilecek sigorta tazminatı varsa bu tutar
finansal tablolara yansıtılacaktır.

A) Geçmiş dönem hatasının niteliği
B) Sunulan en erken
düzeltme tutarı

dönemin

B

başındaki

D) Yangın sonucunda ortaya çıkan zarar
finansal tablolara yansıtılmayacak ve
dipnotlarda açıklanmayacaktır.

C) Geriye dönük yeniden düzenleme belirli bir
geçmiş dönem için mümkün olmadığında, bu
duruma yol açan koşullar ile hatanın hangi
tarihten itibaren ve ne şekilde düzeltildiği

E) Güvenilir bir ölçüm yapılabilmesi durumunda,
finansal tablolarda işletmenin üretim tesisini
tekrar
kullanabilmek
için
katlanacağı
giderlere ilişkin karşılık ayrılacaktır.

D) Gelecek dönemde böyle bir hatanın
meydana gelmemesi için işletme tarafından
alınan önlemler
E) İşletme TMS 33 Hisse Başına Kazanç’ı
uyguluyorsa,
düzeltmenin
adi
ve
sulandırılmış pay başına kazanç üzerindeki
etkisi
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8) TFRS uygulayan A işletmesi hizmet sunmakta
olup raporlama yaparken KGK tarafından
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve
Kullanım Rehberi’ni kullanmaktadır. İşletme,
bazı
durumlarda
finansal
tablolarında
“Ertelenmiş Gelir” kalemini kullanmaktadır.
Bu çerçevede ertelenmiş gelire ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B

9) A inşaat işletmesi satmak üzere konut inşa
etmektedir. İnşa edilen tüm konutlar aynı
özelliklere sahip olup bu konutlarda konutu
satın alacak kişilerin taleplerine göre özel
değişiklikler yapılmamaktadır.
İnşaat 1 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştır. A
işletmesi müşterisiyle 15 Aralık 2019 tarihinde
bir konutun satışı üzerinde sözlü olarak
anlaşmıştır. Konut 31 Mart 2020 tarihinde
tamamlanmış olup konutun kontrolü teslimle
birlikte 18 Mayıs 2020 tarihinde müşteriye
geçmiştir.
Buna
göre,
TFRS
15
Müşteri
Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca, satış
işleminden kaynaklanan hasılat finansal
tablolara nasıl yansıtılır?

A) İşletmenin hak kazandığı fakat henüz tahsil
etmediği gelirlerdir.
B) İşletmenin hizmeti sunmuş olduğu fakat karşı
tarafa henüz buna ilişkin fatura sunmadığı
hizmetlerden kaynaklanan gelirlerdir.
C) İşletmenin içinde bulunulan dönemde tahsil
ettiği ya da koşulsuz olarak tahsile hak
kazandığı ancak gelecek dönemlere ait olan
gelirlerine ilişkin yükümlülükleridir.

A) Hasılat, edim yükümlülüğünün gerçekleşmiş
olduğu 18 Mayıs 2020 tarihinde tek bir
seferde finansal tablolara alınır.

D) İşletmenin finansal tablolarına ertelenmiş
gelir kalemi olarak yansıttığı tutar, karşı
tarafın finansal tablolarında gider tahakkuku
olarak yer alacaktır.

B) Hasılat, 15 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020
tarihleri arasında zamana yayılı bir şekilde
finansal tablolara alınır.
C) Hasılat, konut inşaatının tamamlandığı 31
Mart 2020 tarihinde tek bir seferde finansal
tablolara alınır.

E) İşletme, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden
Hasılat
çerçevesindeki
sözleşme
yükümlülüklerini Finansal Tablo Örnekleri ve
Kullanım Rehberi’ne göre ertelenmiş gelirler
arasında gösterecektir.

D) Hasılat, 1 Temmuz 2019 ve 31 Mart 2020
tarihleri arasında zamana yayılı bir şekilde
finansal tablolara alınır.
E) Hasılat, 1 Temmuz 2019 ve 18 Mayıs 2020
tarihleri arasında zamana yayılı bir şekilde
finansal tablolara alınır.
10)

I- Finansal Araçlar
II- Maddi Duran Varlıklar
III- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
IV- Kiralamalar
V- Canlı Varlıklar
Aşağıdaki finansal tablo unsurlarından
hangisi ya da hangilerinin sonraki ölçüm
yöntemleri TFRS’lerde ve BOBİ FRS’de
aynıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II-III
D) I-II-V
E) II-III-IV-V
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11) A işletmesi besinlere zarar vermeyecek tarım
ilacı
geliştirmek
amacıyla
aşağıdaki
maliyetlere katlanmıştır:
•

Doğru ilaç bileşenini araştırmak için farklı
içeriklerle yapılan deneyler: 200.000 TL

•

Üretim öncesi prototiplerin geliştirilmesi
ve test edilmesi: 300.000 TL

•

Geliştirilen ilacın patentinin alınmasına
ilişkin giderler: 2.000 TL

•

İşçilik giderleri: 150.000 TL (Bu işçilik
giderlerinin %25’i araştırma safhasına
aittir)

•

B

13) A işletmesi 2019 yılında işletmesine atık su
temizleme istasyonu kurmak için 40.000 TL
tutarında devlet teşviki almaya hak kazanmış
olup ilgili teşvik aynı yıl tahsil edilmiştir.
İstasyon da aynı yıl içinde edinilmiş olup
maliyeti 100.000 TL, faydalı ömrü 8 yıl olarak
belirlenmiştir
ve
istasyona
doğrusal
amortisman
yöntemi
ile
amortisman
ayrılacaktır.
Buna göre TMS 20 Devlet Teşvikleri uyarınca
elde edilen teşvikin finansal tablolara
alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Elde edilen teşvik varlığın maliyetinden
indirilir ve varlık bu tutar üzerinden finansal
tablolara alınabilir.

Üretilen ilacın tanıtım faaliyetlerine ilişkin
harcamalar: 40.000 TL

B) Elde edilen teşvik varlığın maliyetinden
indirilmez ve ertelenmiş gelir olarak ayrıca
finansal tablolara yansıtılabilir.

Buna göre, yukarıda yer alan bilgiler
çerçevesinde TMS 38 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
uyarınca
finansal
tablolarda
aktifleştirilecek olan harcama tutarı kaç
TL’dir?

C) Elde edilen teşvik varlığın maliyetinden
indirilmez ve tamamı elde edilen yılda kâr
veya zarara yansıtılabilir.

A) 114.500

D) Elde edilen teşvik varlığın faydalı ömrü
boyunca finansal tablolara yansıtılabilir.

B) 414.500
C) 454.500

E) Elde edilen teşvik, amortismana tabi varlığın
faydalı ömrü boyunca amortisman giderinin
azaltılması yoluyla kâr ya da zararda
muhasebeleştirilmiş olur.

D) 652.000
E) 692.000
12) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
uyarınca aşağıdakilerden hangisi kâr veya
zararda muhasebeleştirilir?
A) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına)
ilişkin net faiz
B) Aktüeryal kazanç ve kayıplar
C) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına)
ilişkin net faize dâhil edilen tutarlar hariç
olmak üzere, plan varlıklarının getirisi
D) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına)
ilişkin net faize dâhil edilen tutarlar hariç
olmak üzere, varlık tavanından kaynaklanan
etkideki her türlü değişiklik
E) Yukarıdakilerin hiçbiri
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14) A işletmesi tütün tarımı yapmaktadır.
İşletmenin elinde 2 ton hasat edilmiş tütün
yaprağı, 0,4 ton da zarar görmüş hasat edilmiş
tütün yaprağı bulunmaktadır.
Hasat zamanında normal tütün yapraklarının
kilosunun piyasa fiyatı 15 TL’dir. Zarar
görmüş tütün yaprakları için bir piyasa fiyatı
bulunmamaktadır.
İşletme önceki yıllarda zarar görmüş tütün
yapraklarının
kilosunu
normal
tütün
yapraklarının %40’ı tutarında bir fiyat
üzerinden satmıştır. İşletmenin daha önceki
yıllardaki
gibi
pazarlık
yapabileceği
değerlendirilmektedir.
İşletme piyasa fiyatının %5’i tutarında satış
maliyetine katlanmaktadır.
Buna göre TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
uyarınca işletmenin tarımsal ürünlerinin hasat
zamanındaki değeri kaç TL’dir?

16) TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar’a göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağlı ortaklıklar bireysel finansal tablolarda
maliyet bedeliyle sunulabilir.
B) İş ortaklıkları bireysel finansal tablolarda
özkaynak yöntemi kullanılarak sunulabilir.
C) İştirakler finansal tablolarda gerçeğe uygun
değeri üzerinden sunulabilir.
D) İştirak yatırımlarının konsolide ve bireysel
finansal
tablolardaki
ölçüm
yöntemi
karşılaştırılabilirliğin sağlanması için her
zaman tutarlı olmalıdır.
E) Bu Standart hangi işletmelerin bireysel
finansal tablo düzenlemesi gerektiğini
belirlemez.

A) 28.500

17) A işletmesi, B işletmesinin özkaynak
paylarının %60’ını 800.000 TL’ye satın almış
ve satın alma işlemleriyle ilgili 50.000 TL’lik
maliyete katlanmıştır. Ayrıca, A işletmesi, B
işletmesinin genel merkezini İstanbul’dan
Bursa’ya taşımayı planlamaktadır ve bunun
için ilave 100.000 TL ile 300.000 TL arasında
bir maliyete katlanacaktır. A işletmesi bu
maliyet
tutarını
olasılıklarına
göre
ağırlıklandırılmış bugünkü değer yöntemi ile
güvenilir bir şekilde ölçmüş ve 240.000 TL
sonucuna ulaşmıştır.
Buna göre TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
uyarınca A işletmesi için B işletmesinin
edinim maliyeti kaç TL’dir?

B) 30.000
C) 30.780
D) 31.350
E) 32.400
15) Aşağıdakilerden hangisi BOBİ FRS uyarınca
TFRS’lere kıyasla işletmeler için getirilen
kolaylıklardan biri değildir?
A) BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayacak işletmeler
kıdem tazminatı yükümlülüğünü ilk kez
finansal tablolara yansıtırken geçmiş yıllara
ilişkin tutarları on yılı geçmemek üzere eşit
tutarlarda “Geçmiş Yıllar Kârları/ Zararları”
kalemine yansıtabilir.
B) Şerefiye değer düşüklüğü
tutulmaz, itfa edilir.

testine

C) Orta boy işletmelerin ertelenmiş
tutarlarını sunması gerekmez.

B

A) 800.000
B) 850.000
C) 950.000

tabi

D) 1.040.000
vergi

E) 1.090.000

D) Orta boy işletmeler konsolide finansal tablo
düzenlemek zorunda değildir.
E) BOBİ FRS uygulayan işletmelerin finansal
tablolarını karşılaştırmalı olarak sunması
gerekmemektedir,
cari
yılın
finansal
tablolarının sunulması yeterlidir.
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20) A işletmesi dönem sonunda, sahip olduğu bir
makinenin değerinin olması gerektiğinden
daha fazla düştüğünü gözlemlemiştir.
A işletmesi makine için değer düşüklüğü testi
yapmış ve net defter değeri 500.000 TL olan
makinenin gerçeğe uygun değerini 420.000
TL, kullanım değerini ise 450.000 TL olarak
belirlemiştir. İşletme makinenin satışına
ilişkin 10.000 TL maliyete katlanacaktır.
Buna göre, TMS 36 Varlıklarda Değer
Düşüklüğü uyarınca makinenin defter değeri
dönem sonunda kaç TL olacaktır?

18) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ya da
hangileri TFRS 10 Konsolide Finansal
Tablolar’a göre doğrudur?
I-

B

Bir veya daha fazla işletmeyi kontrol eden bir
işletme konsolide finansal tablo hazırlar.

II- Yatırım yapılan işletmenin konsolidasyonu,
yatırımcı
işletmenin,
yatırım
yaptığı
işletmenin kontrolünü elde ettiği tarihte
başlar, kontrolü kaybettiği tarihte de sona
erer.
III- Ana ortaklık, kontrol gücü olmayan payları
konsolide finansal durum tablosunda
gösterir.

B) 420.000

A) Yalnız I

C) 440.000

B) Yalnız II

D) 450.000

C) I-II

E) 500.000

A) 410.000

21) İşletme, içinde bulunduğu hesap döneminde,
hesap dönemi sonunu takip eden üç ay içinde
ortaklarına temettü ödemesi yapacağını ilan
etmiştir.
TMS
1
Finansal
Tabloların
Sunuluşu’na göre söz konusu temettü cari
dönem finansal tablolarında ne şekilde
raporlanır?

D) I-III
E) I-II-III
19) TFRS 9 Finansal Araçlar’a göre finansal
araçların değer düşüklüğünün belirlenmesine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir işletme farklı sınıflarda yer alan finansal
araçlarının değer düşüklüğünü belirlerken
farklı yaklaşımları uygulayabilir.

A) Dönen varlık
B) Duran varlık

B) Genel yaklaşıma göre değer düşüklüğü 12
aylık beklenen kredi zararlarına veya ömür
boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutar
üzerinden hesaplanır.

C) Kısa vadeli yükümlülük
D) Uzun vadeli yükümlülük
E) Özkaynak

C) Basitleştirilmiş yaklaşıma göre değer
düşüklüğü yalnızca 12 aylık beklenen kredi
zararlarına eşit tutar üzerinden hesaplanır.
D) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’a
göre önemli finansman bileşeni içermeyen
sözleşme varlıkları için basitleştirilmiş
yaklaşım kullanılabilir.
E) Beklenen kredi zararları, mümkün sonuçlar
dikkate alınarak belirlenen olasılıklara göre
ağırlıklandırılmış ve tarafsız bir tutarı yansıtır.
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22) A işletmesi 2019 hesap döneminde toplam
1.830.000 TL kâr etmiş ve aynı dönemde
180.000 TL temettü ödemesi yapmıştır.
İşletme aynı dönemde, önceki dönemde
aktifleştirdiği ancak aktifleştirme koşullarını
karşılamadığını tespit ettiği toplam 450.000
TL’lik geliştirme harcamasını önceki döneme
ait bir düzeltme olarak dağıtılmamış kârlardan
indirmiş ve defter değeri 600.000 TL olan bir
maddi duran varlığını bir değerleme şirketine
yeniden değerletmiştir. Değerleme şirketi
maddi duran varlığın gerçeğe uygun değerini
1.350.000 TL olarak tespit etmiştir.
Buna göre, işletmenin 2019 yılına ait toplam
kapsamlı gelir tutarı kaç TL’dir?

24) Finansal tablolarını TFRS’lere göre hazırlayan
A işletmesi, 1 Ocak 2019 tarihinde 520.000 TL
nakden ödeme yaparak B işletmesinin
%50’sini satın almıştır. B işletmesinin net
tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun
değeri 1.000.000 TL olup, bu değer toplam
100.000 TL tutarında nakit ve nakit benzeri
içermektedir. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla A
işletmesi B işletmesini kontrol etmektedir.
Buna göre, grubun konsolide Nakit Akış
Tablosunda “Bağlı Ortaklık Ediniminden Nakit
Akışları” kaleminde raporlanacak tutar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 400.000 TL tutarında nakit çıkışı

A) 1.950.000

B) 420.000 TL tutarında nakit girişi

B) 2.400.000

C) 420.000 TL tutarında nakit çıkışı

C) 2.580.000

D) 520.000 TL tutarında nakit girişi

D) 3.180.000

E) 520.000 TL tutarında nakit çıkışı
25) TFRS’lere göre muhasebe politikalarıyla ilgili
olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
veya hangileri doğrudur?

E) 4.230.000
23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri
TMS 2 Stoklar’a göre stok değerlemesi
açısından doğrudur?
I-

B

I-

Stokların defter değeri mümkün olduğu
ölçüde net gerçekleşebilir değere yakın
olmalıdır.

Konsolidasyona tabi grup şirketleri kendi
bireysel finansal tablolarını grubun konsolide
finansal tablolarında kullanılan muhasebe
politikalarına uygun olarak hazırlamalıdır.

II- Geçerli para biriminde yapılan bir değişiklik
muhasebe politikası değişikliğidir ve önceki
döneme ait finansal tabloların yeniden
düzenlenmesini gerektirir.

II- Tüm stok kalemleri aynı maliyet yöntemine
göre ölçülmelidir.
III- Sabit genel üretim giderleri, üretim
tesislerinin normal kapasitesi esas alınarak
dönüştürme maliyetlerine dağıtılmalıdır.

A) Yalnız I

III- Mevcut bir varlığın kullanımında yapılan bir
değişiklik, örneğin ofis binası olarak
kullanılan ve maddi duran varlık olarak
sınıflandırılan bir binanın boşaltılarak üçüncü
bir tarafa kiralanması ve kira geliri elde
edilmesi, muhasebe politikası değişikliği
değildir ve finansal tablolarda geriye dönük
düzeltme yapılmasını gerektirmez.

B) Yalnız III

A) Yalnız I

C) I-III

B) Yalnız III

D) II-IV

C) I-II

E) III-IV

D) I-III

IV- Net gerçekleşebilir değer belirlenirken,
stokların tamamı bir bütün olarak değil her bir
stok kalemi ayrı ayrı ya da benzer kalemler
gruplandırılarak ele alınmalıdır.

E) II-III
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26) BOBİ FRS’ye göre aşağıdakilerden hangisi
işletmelerin sunmak zorunda olduğu finansal
tablolar arasında yer almaz?

28) A işletmesi 1 Aralık 2019 tarihinde üretimde
kullanmak amacıyla yurtdışından vadeli
olarak 10.000 $ tutarında hammadde satın
almıştır. İşletme hesap dönemi sonu olan 31
Aralık 2019 itibarıyla aldığı hammaddeyi
kullanmamış ve hammadde herhangi bir
değer düşüklüğüne uğramamıştır. İşletme
hammaddeyi satın aldığı tedarikçiye 15 Ocak
2020 tarihinde ödeme yapacaktır. İşletmenin
geçerli para birimi TL olup, ilgili döviz
kurlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

A) Finansal Durum Tablosu
B) Kâr veya Zarar Tablosu
C) Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosu
D) Nakit Akış Tablosu
E) Özkaynak Değişim Tablosu

•
•
•

27) A işletmesinin hesap dönemi 31 Aralık’ta
sona ermekte ve işletme her yıl bu tarih
itibarıyla finansal tablolarını düzenlemektedir.
İşletme, 1 Ocak 2017’de faydalı ömrü 10 yıl
olan bir makineyi 200.000 TL ödeyerek satın
almış olup, söz konusu makine için azalan
bakiyeler yöntemine göre amortisman
ayırmaktadır. 31 Aralık 2018 itibarıyla
makinenin toplam birikmiş amortismanı
72.000 TL, defter değeri ise 128.000 TL’dir.
İşletme, 2019 yılında amortisman yöntemini
değiştirerek söz konusu makine için doğrusal
amortisman
yöntemini
kullanmaya
başlamıştır.
Buna göre, amortisman yöntemi değişikliğiyle
ilgili olarak işletmenin 31 Aralık 2019 tarihli
finansal tablolarında aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılmalıdır?

1$ = 6 TL
1$ = 6,3 TL
1$ = 5,8 TL

1 Aralık 2019
31 Aralık 2019
15 Ocak 2020

Buna göre, 15 Ocak 2020’de geçerli olan kur
üzerinden söz konusu hammadde için ödeme
gerçekleştirildiğinde yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ticari Borçlar

63.000

Kur Farkı Gelirleri

5.000

Kasa

58.000

B)
Ticari Borçlar

60.000

Kur Farkı Gelirleri

A) 12.800 TL tutarında amortisman gideri
muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda
geriye dönük düzeltme yapılmamalıdır.

2.000

Kasa

58.000

C)

B) 16.000 TL tutarında amortisman gideri
muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda
geriye dönük düzeltme yapılmamalıdır.

Ticari Borçlar
Kur Farkı Giderleri

C) 16.000 TL tutarında amortisman gideri
muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda
32.000 TL tutarında geriye dönük düzeltme
yapılmalıdır.

58.000
5.000

Kasa

63.000

D)
Ticari Borçlar

D) 20.000 TL tutarında amortisman gideri
muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda
geriye dönük düzeltme yapılmamalıdır.

63.000

Kasa

63.000

E)

E) 20.000 TL tutarında amortisman gideri
muhasebeleştirilmeli ve finansal tablolarda
32.000 TL tutarında olağan dışı kalem
raporlanmalıdır.

Ticari Borçlar
Kasa
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29) Aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin,
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama’ya
göre önemli olması halinde ara dönem
finansal tablolarında açıklanması gereklidir?
I-

31) A işletmesi yakın zamanda bir okul çatısının
onarım işini tamamlamıştır. Ancak okul
yönetimi çatının aktığı ve onarılan bazı
bölümlerinin
güvenlik
standartlarını
karşılamadığı gerekçesiyle A işletmesine
100.000 TL’lik tazminat davası açmıştır.
A işletmesi çatı onarım işinde alt yüklenici B
işletmesinden hizmet almış olup, davaya
konu işin B işletmesinin hatasından
kaynaklandığını düşünmektedir. Bu nedenle
A işletmesi, B işletmesine karşı okulun talep
ettiği tazminat ve diğer mahkeme masrafları
için toplam 110.000 TL’lik dava açmıştır.
A işletmesinin avukatları, A işletmesinin B
işletmesine açtığı davayı kazanacaklarını
ancak okulun A işletmesine açtığı davayı
büyük
olasılıkla
kaybedeceklerini
düşünmektedir.
Buna göre, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca söz
konusu olay A işletmesinin finansal
tablolarına nasıl yansıtılacaktır?

Yeniden yapılandırma maliyetleri için ayrılan
karşılıkların iptali

II- Önceki dönemlerde raporlanan
bilgilerdeki hataların düzeltilmesi

B

finansal

III- İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler
IV- Koşullu varlık veya koşullu yükümlülüklerde
meydana gelen değişimler
A) I-II
B) II-III
C) I-II-III
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV

A) Okul yönetiminin açtığı 100.000 TL’lik dava
için aynı tutarda karşılık ayrılır ancak B
işletmesine karşı açılan dava için herhangi bir
işlem yapılmaz.

30) Aşağıdaki varlıklardan hangisi veya hangileri
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca
değer düşüklüğü açısından yıllık olarak test
edilmelidir?
I- Bir futbol kulübü tarafından 4 yıllık bir
sözleşme imzalanarak transfer edilen bir
futbolcu

B) Okul yönetiminin açtığı 100.000 TL’lik dava
için aynı tutarda karşılık ayrılır ve B
işletmesine karşı açılan dava hakkında
dipnotlarda bilgi verilir.

II- Aktifleştirme kriterini karşılayan ancak henüz
tamamlanmayan bir yazılım programı

C) Okul yönetiminin açtığı 100.000 TL’lik dava
için aynı tutarda karşılık ayrılır ve B
işletmesine karşı açılan 110.000 TL’lik dava
için aynı tutarda bir dönen varlık
muhasebeleştirilir.

III- Bir havayolu firmasına uluslararası hava
sahasında uçuş yapması için sınırsız süreyle
verilen bir faaliyet izni
IV- İşletme tarafından 5 yıllık bir süre için tescil
ettirilen bir patent hakkı

D) B işletmesine karşı açılan davanın
kazanılacağı düşünüldüğü için herhangi bir
karşılık ayrılmaz ancak okul yönetiminin
açtığı 100.000 TL’lik dava hakkında
dipnotlarda bilgi verilir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II-III

E) Söz konusu davalar için finansal tablolarda
herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

D) II-IV
E) III-IV
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32) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar’a göre
sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan
duran varlığın yararlı ömrü hangi sıklıkla
gözden geçirilmelidir?

34) A işletmesi, 1 Ocak 2017 tarihinde faydalı
ömrü 8 yıl ve kalıntı değeri 0 olan bir varlığı
500.000 TL’ye satın almıştır.
Söz konusu varlık, 1 Temmuz 2020’de TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler’e göre satış amaçlı
elde
tutulan
duran
varlık
olarak
sınıflandırılmıştır. 1 Temmuz 2020 itibarıyla
varlığın satış maliyeti düşülmüş gerçeğe
uygun değeri 254.000 TL’dir.
Buna göre, söz konusu varlık için 2020 yılı Kâr
veya Zarar Tablosuna yansıtılacak gider
toplamı kaç TL’dir?

A) Her raporlama dönemi sonunda
B) Her 5 yılda bir
C) Her 10 yılda bir
D) İşletme yönetiminin
aralıklarıyla

belirlediği

B

zaman

E) Maddi olmayan duran varlığın kullanım
şeklinin değişmesi ve teknolojik ilerleme gibi
göstergelerin varlığı halinde

A) 27.250
B) 31.250

33) A işletmesi, 2018 yılında, çoğunlukla düşük
maliyetli toplu konutların bulunduğu ve çok
sınırlı toplu taşıma olanaklarına sahip olan bir
bölgeden arsa satın almıştır. Devletin bu
bölgeyi beş yıl içinde imara açarak geliştirme
planı
bulunmakta
olup,
bu
planın
uygulanması halinde işletmenin satın aldığı
arsanın
büyük
bir
değer kazanması
beklenmektedir. A işletmesi yönetimi henüz
arsayı nasıl kullanacağına karar vermemiştir.
Buna göre, TMS 40 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller uyarınca söz konusu arsa için
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi veya
hangileri doğrudur?

C) 56.650
D) 58.500
E) 62.500
35) A işletmesi 31 Mart 2019’da, B işletmesine
birim fiyatı 200.000 TL olan 10 adet iş
makinesi satmıştır. Yapılan sözleşmeye göre
B işletmesinin ödemeyi 30 gün içinde
yapması durumunda %5 indirim talep etme
hakkı bulunmaktadır.
Son zamanlarda B işletmesinin iflas
başvurusunda bulunacağına dair basında
çeşitli haberler çıkmakta olup, A işletmesi
%20 olasılıkla B işletmesinin satın aldığı
makineler için yapması gereken ödemeyi
yapamayacağını tahmin etmektedir.
Buna göre TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden
Hasılat’a göre A işletmesinin raporlayacağı
hasılat tutarı kaç TL’dir?

I- İşletme arsayı yatırım amaçlı gayrimenkul
olarak sınıflandırır.
II- İşletme arsayı maddi duran varlık olarak
sınıflandırır.
III- Söz konusu arsa, maliyet veya gerçeğe
uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülür.

A) 0

IV- Söz konusu arsa, kullanım şekline karar
verilinceye kadar amortismana tabi tutulur.

B) 1.600.000
C) 1.800.000

A) Yalnız I

D) 1.900.000

B) Yalnız II

E) 2.000.000

C) I-III
D) II-IV
E) III-IV
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36) TFRS 16 Kiralamalar’a göre, kiracının
kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal
tablolarına maliyeti üzerinden bir kullanım
hakkı varlığı yansıtması gerekmektedir.
Buna göre, aşağıdaki unsurlardan hangisi
veya hangilerinin kullanım hakkı varlığının
başlangıçtaki maliyetine dâhil edilmesi
gerekir?

38) A işletmesi, itibari değeri 100.000 TL olan bir
borçlanma aracını 1 Mart 2019 tarihinde
105.000 TL ödeyerek satın almıştır. 31 Aralık
2019 tarihi itibarıyla söz konusu borçlanma
aracının gerçeğe uygun değeri 112.000 TL, itfa
edilmiş maliyeti ise 104.000 TL’dir. İşletme,
uyguladığı iş modeli gereği söz konusu
borçlanma aracını sözleşmeye bağlı nakit
akışlarını tahsil etmek amacıyla elde
tutmamaktadır.
Buna göre, TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca
söz konusu yatırım, işletmenin 31 Aralık 2019
tarihli Finansal Durum Tablosunda hangi tutar
üzerinden gösterilecektir?

I- Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı
II- Kiraya veren tarafından katlanılan
başlangıçtaki doğrudan maliyetler

tüm

III- Dayanak varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla
ilgili olarak kiracı tarafından katlanılacak
tahmini maliyetler
IV- Birikmiş amortisman
düşüklüğü zararları

ve

birikmiş

B

A) 100.000 TL
B) 104.000 TL

değer

C) 105.000 TL

A) Yalnız I

D) 112.000 TL

B) I-II

E) 117.000 TL

C) I-III

39) BOBİ FRS uyarınca aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

D) II-IV

A) BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayan bir işletmenin
geçmiş dönem veya dönemlere ait tüm
finansal tablolarını karşılaştırmalı sunması
zorunludur.

E) I-III-IV
37) BOBİ FRS Bölüm 5 Hasılat, aşağıdaki işlem ve
olaylardan hangisi veya hangilerinden elde
edilen
hasılatın
kayda
alınmasında
uygulanmaktadır?

B) Şerefiye yıllık olarak değer düşüklüğü testine
tabi tutulur.

I- Mal satışı

C) Büyük ve orta boy işletmelerin konsolide
finansal tablo hazırlamaları zorunludur.

II- Hizmet sunumu

D) İştirak yatırımları münferit finansal tablolarda
maliyet, özkaynak ya da gerçeğe uygun
değer yöntemlerinden biri kullanılarak
ölçülür.

III- İşletmenin yüklenici olduğu inşa sözleşmeleri
IV- İşletme varlıklarının başkaları tarafından
kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve
kâr payı

E) Stok maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet
ya da normal maliyet yöntemi kullanılabilir.

A) I-II
B) II-III
C) I-II-III
D) I-III-IV
E) I-II-III-IV
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40) A işletmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının
hayvancılıkla uğraşan orta boy işletmelere
sağladığı devlet teşviki programı kapsamında
1 Ocak 2019 tarihinde 100 adet büyükbaş
hayvanı ücretsiz olarak almıştır. İşletmenin,
söz konusu hayvanları aldığı tarihte
hayvanların gerçeğe uygun değeri 1.000.000
TL’dir. Hayvanların kalan ortalama yaşam
süresi 10 yıl olarak tahmin edilmektedir.
Sağlanan teşvik,
işletmenin
gelecekte
herhangi bir performans şartını yerine
getirmesini gerektirmemektedir.
Buna göre işletme, aldığı devlet teşvikini
BOBİ
FRS
uyarınca
nasıl
muhasebeleştirmelidir?
A) İşletme, almış olduğu teşvikin gerçeğe uygun
değeri olan 1.000.000 TL’yi doğrudan kâr
veya zarara yansıtır.
B) İşletme, almış olduğu teşvikin gerçeğe uygun
değeri olan 1.000.000 TL’yi 10 yıllık beklenen
ortalama yaşam süresi boyunca eşit bir
şekilde kâr veya zarara yansıtır.
C) İşletme, almış olduğu teşvikin gerçeğe uygun
değeri olan 1.000.000 TL’yi doğrudan
ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirir.
D) İşletme, almış olduğu teşvikin gerçeğe uygun
değeri olan 1.000.000 TL’yi gelecek yıllara ait
gider olarak muhasebeleştirir.
E) İşletme, almış olduğu teşviki hayvanların
kalan ortalama yaşam süresi sonuna kadar
finansal tablolarına yansıtmaz.

Test Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

B

4) Aşağıdakilerden
hangisi
5411
sayılı
Bankacılık Kanununa göre merkezi yurt
dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube
açma şartları arasında yer almaz?

1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu hükümlerine tabidir?
A) Yurt Dışında Kurulu Mevduat Bankaları
B) Finansal Kiralama Kuruluşları

A) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim
hükümlerinde belirtilen şartları ve plânlanan
faaliyetleri
gerçekleştirebilecek
meslekî
tecrübeyi haiz olmaları

C) Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı
D) Finansal Holding Şirketleri
E) Faktoring Şirketleri

B) Dâhil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf
ve açık olması

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) Müdürler kurulu üyelerinin Türkiye’de ikamet
etmesi

A) Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak,
tek başına veya birlikte kontrol eden gerçek
veya tüzel kişiye hakim ortak adı verilir.

D) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş
plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve
yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet
programını ibraz etmesi

B) İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu
olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü veya
çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal
kuruluş olan şirkete finansal holding şirketi
denir.

E) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim
merciinin Türkiye'de faaliyet göstermesine
ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması

C) Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de
açtığı şubeye, birden fazla şubenin olması
hâlinde ise BDDK’ya bildirilecek şubeye
merkez şube denir.

5) Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek
zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden
itibaren kaç yıl içinde elden çıkarmak
zorundadır?

D) Bir ortaklığın sermayesinin veya oy
haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden
paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim
kurullarına üye belirleme imtiyazı veren
paylara nitelikli pay adı verilir.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

E) Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek
kişilere ait ve münhasıran çek keşide
edilmesi dışında ticari işlemlere konu
olmayan mevduat hesaplarına rotatif kredisi
adı verilir.

E) 5

3) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
mevduat bankaları aşağıdaki faaliyetlerden
hangisini gerçekleştiremez?
A) Gayrinakdi Kredi Verme İşlemleri
B) Saklama Hizmetleri
C) Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri
D) Finansal Kiralama İşlemleri
E) Sigorta Acenteliği
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6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8) 5411
sayılı
Bankacılık
Kanunu
düzenlemelerine tabi olup, bu kanunda yer
alan hükümlere göre mevduat veya katılım
fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak
esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya
özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri
yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında
kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki
şubelerine ne ad verilir?

göre

A) Bankaların yönetim kurulları genel müdür
dahil beş kişiden az olamaz.
B) Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı
görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.
C) Türkiye'de şube açan yurt dışı merkezli
bankaların Türkiye'deki şubelerinde merkez
şube müdürünün de dahil olduğu en az üç
kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları
zorunludur.

A) Kalkınma ve Yatırım Bankası
B) Finansal Holding Şirketi
C) Katılım Bankası
D) Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı

D) Bankaların yönetim kurullarınca, yönetim
kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin
yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere en
az iki üyeden oluşan denetim komitesi
oluşturulur.

E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
9) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi kredi sınırlamalarına
tabi olmayan işlemler arasında yer almaz?

E) Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunan
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B

A) Hazine ve
işlemler

göre

Maliye

Bakanlığıyla

yapılan

B) Kefil gösterilerek verilen krediler
C) Özelleştirme İdaresi Başkanlığıyla yapılan
işlemler

A) Bankaların iç kontrol, risk yönetimi ve iç
denetim sistemi kurmaları zorunlu değildir.

D) Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan
işlemler

B) Bankalarda kurulan iç denetim sistemi ile
faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç
düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine
uygunluğu, banka müfettişleri tarafından
denetlenir.

E) Merkez Bankasıyla yapılan işlemler

C) Bankaların bağımsız denetimlerini yapacak
bağımsız denetim kuruluşlarının ilk olarak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından yetkilendirilmeleri gerekir.
D) Bankalarda iç kontrol, risk yönetimi ve iç
denetim sistemleri kurulmuş ise bunların
işleyişine ve yeterliliğine ilişkin usûl ve
esasları üst yönetim belirler.
E) Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde
öngörülen
değerlemeler
ve
derecelendirmeler Bankalar Birliği tarafından
yapılır.
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10) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
bankaların bağış ve yardımda bulunmaları ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

B

12) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımsız denetim kuruluşları, Bankacılık
Kanunu uyarınca yaptıkları faaliyetler
dolayısıyla
üçüncü
kişilere
verdikleri
zararlardan sorumludurlar.

A) Bankacılık Kanununda bu konuda herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadır.
B) Bankacılık Kanununa göre bankaların bağış
ve yardım yapmaları yasaktır.

B) Bağımsız denetim kuruluşları denetim
esnasında, bankanın varlığını tehlikeye
sokabilecek veya yöneticilerin Bankacılık
Kanunu veya esas sözleşmeyi ihlâl etmiş
olduklarını gösteren hususları tespit ederse,
durumu derhal BDDK’ya bildirir.

C) Bankacılık Kanununa göre bankalar ve
konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî
yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka
özkaynaklarının binde dördünü aşamaz.

C) Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık
finansal raporların bağımsız denetim
kuruluşlarınca onaylanması şarttır.

D) Bankacılık Kanununa göre bankaların
yapacağı bağış ve yardımların tamamının
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış
ve yardımlardan oluşması zorunludur.

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,
KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
denetim kuruluşlarından, Bankacılık Kanunu
kapsamında ilave şartlar isteyebilir.

E) Bankacılık
Kanununa göre
bankalar,
herhangi bir kısıtlama olmaksızın bağış ve
yardım yapabilirler.

E) KGK tarafından idari para cezası uygulanmış
Bağımsız Denetim Kuruluşları, 1 yıl süreyle
bankacılık alanında denetim yapamaz.

11) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(Kurul) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

13) Aşağıdakilerden hangisi bankaların kurumsal
yönetim ilkelerinden değildir?
A) Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.

A) Kurul başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca
atanır.

B) Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim
elemanlarının çalışmalarından etkin olarak
yararlanılmalıdır.

B) Kurul başkan ve üyeleri, BDDK’nın
düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu
sektör veya alanla ilgili ortaklıklarda pay
sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik
yapamazlar.

C) Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
D) Ücret politikaları üst seviyede tutularak
çalışan motivasyonu sağlanmalıdır.

C) Kurul en az ayda bir defa olmak üzere, gerekli
hallerde toplanır.

E) Banka içerisinde kurumsal değerler ve
stratejik hedefler oluşturulmalıdır.

D) Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması
hâlinde görüşlerinden yararlanmak üzere
uzman kişiler Kurul toplantısına davet
edilebilir.
E) Kurul başkan ve üyeleri kendisi, eşi,
evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve
ikinci derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili
konularda
müzakere
ve
oylamaya
katılamazlar.
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14) Katılım
bankalarında
açılabilen
ve
istenildiğinde kısmen veya tamamen her an
geri
çekilebilme
özelliği
taşıyan
ve
karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri
ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplara
ne ad verilir?

16) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
izahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İzahnamenin
onaylanmasına
ilişkin
başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik
olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç
duyulması hâlinde, başvuru tarihinden
itibaren on iş günü içinde başvuru sahibi
bilgilendirilerek, eksikliklerin belirlenecek
süre içinde giderilmesi istenir.

A) Özel Cari Hesap
B) Katılma Hesabı
C) Katılım Fonu

B) İzahname onaylanmadan önce ilan ve reklam
yoluyla halka duyurulmak suretiyle ön talep
toplanır.

D) Murabaha
E) Mudarebe
15) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre
bankalarda kredi açma yetkisi esas itibarıyla
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bankacılık
Kurumu

B

Düzenleme

ve

C) İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden
kaynaklanan
zararlardan
bağımsız denetim kuruluşu sorumludur.

Denetleme

D) Sermaye piyasası araçlarının halka arz
edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi
için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu
izahnamenin Kamu Gözetimi Kurumu
tarafından onaylanması zorunludur.

B) Yönetim Kurulu
C) Genel Kurul
D) Denetim Komitesi

E) Kamu Gözetimi Kurumu, izahnamede yer
alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve önceden
belirlenen izahname standartlarına göre
eksiksiz
olduğunun
tespiti
hâlinde
izahnamenin onaylanmasına karar verir.

E) Banka Uzmanı

17) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre,
“Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile
kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan
ortaklıklar hariç olmak üzere pay sahibi sayısı
…….. aşan anonim ortaklıkların payları halka
arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık
ortaklık hükümlerine de tabi olurlar. Payları
borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar,
halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan
sonra en geç …. yıl içinde paylarının işlem
görmesi
için
borsaya
başvurmak
zorundadırlar.”
cümlesinde boş bırakılan
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
gelmelidir?
A) İki Yüzü – Bir
B) Beş Yüzü – Bir
C) Beş Yüzü – İki
D) Dokuz Yüzü – Bir
E) Dokuz Yüzü – İki
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B

18) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip
olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış
sermayelerine başlangıç sermayesi denir.

A) Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin
kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri
finansal tablo ve raporların mevzuata uygun
olarak
denetlenmemesi
nedeniyle
doğabilecek
zararlardan
raporu
imzalayanlarla birlikte sorumludur.

B) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı
yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine
azınlık payları denir.

B) Bağımsız
denetim
kuruluşları
ile
derecelendirme ve değerleme kuruluşları,
faaliyetleri
neticesinde
düzenledikleri
raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgiler
dolayısıyla
neden
oldukları
zararlardan sorumludurlar.

C) Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar
tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya
halka arz edilmeksizin satışına “ihraç” denir.
D) İhraççının finansal durum ve performansı ile
geleceğe
yönelik
beklentilerine,
faaliyetlerine, ihraç edilecek sermaye
piyasası araçlarının özelliklerine ilişkin olarak
yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme
yapmasını sağlayacak bilgileri içeren kamuyu
aydınlatma belgesine “İzahname” denir.

C) Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetimi
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
denetim kuruluşlarından 6362 sayılı Kanun
kapsamında bağımsız denetim faaliyetinde
bulunacak olanlar için ilave şartlar belirler.

E) Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması
gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak
iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik
sisteme “Kamuyu Aydınlatma Platformu” adı
verilir.

D) Sermaye Piyasası Kurulu, yayınladığı yetki
listesinde yer alan bağımsız denetim
kuruluşlarının
6362
sayılı
Kanun
kapsamındaki
bağımsız
denetim
faaliyetlerine ilişkin yapacağı kalite kontrol ve
denetim çalışmaları neticesinde standart ve
mevzuata aykırılıkları tespit edilenleri
listeden çıkarmaya yetkilidir.
E) Sermaye Piyasası Kurulu, yapacağı kalite
kontrol ve denetim çalışmalarının sonuçlarını
Ticaret Bakanlığına bildirir.
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20) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
arasında yer almaz?

B

22) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
“Merkezi Kayıt Kuruluşu” (MKK) ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve
çalışma esasları ile bu Kanun kapsamında
Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul
ve esaslarını belirlemek

A) MKK
sermaye
piyasası
araçlarının
kaydileştirilmesine
ilişkin
işlemleri
gerçekleştirmek üzere kurulmuş, kamu tüzel
kişiliğini
haiz
bir
Kamu
İktisadi
Teşebbüsüdür.

B) Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf
sahiplerine
yönelik
olarak
yatırım
tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların
uyacakları ilke ve esasları belirlemek

B) MKK
ve
üyeleri,
kayıtların
yanlış
tutulmasından dolayı hak sahiplerinin
uğrayacağı zararlardan kusurları oranında
sorumludur.

C) Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası
mevzuatın gereklerinin sağlanması amacıyla
diğer finansal düzenleyici ve denetleyici
kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak

C) MKK’nın gözetim ve denetim mercii Sermaye
Piyasası Kuruludur.
D) Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir
noktada toplanmasını sağlamaya yönelik
elektronik bir veri bankası oluşturmak,
MKK’nın görevleri arasında yer alır.

D) Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye
Denetim Standartlarını yayımlamak

E) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan
düzenlemeler çerçevesinde MKK, iş ve
işlemleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü
hususlarda üyelerinden bilgi ve belge
istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidir.

E) Yerli veya yabancı akademisyen veya
uygulamacılardan oluşan çalışma gruplarına
veya kişilere, mevcut veya gelecekteki
düzenleme tercihlerinde esas teşkil etmek
üzere sermaye piyasalarına ilişkin ulusal
veya uluslararası nitelikli bilimsel araştırmalar
yaptırmak

23) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre;
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
ortaklıklara ne ad verilir?

21)
I-

Halka
açık
ortaklıkların
sözleşmelerinin değiştirilmesi

esas

II-

Sermaye piyasası araçlarının halka arz
edilmeksizin ihracı

A) Aracı Kuruluş

III- Halka açık ortaklıkların bağımsız denetçi
seçimleri

B) Varlık Ortaklığı
C) Yatırım Ortaklığı

IV- Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut
paylarının halka arzı
V-

D) Girişim Sermayesi Ortaklığı
E) Risk Sermayesi Ortaklığı

Halka açık ortaklıkların uygulayacakları
muhasebe politikalarının seçimi

Ortaklıkların ve/veya halka arz edenlerin yukarıda
belirtilen işlemlerden hangisi için Sermaye
Piyasası Kuruluna başvurması zorunludur?
A) I-II
B) I-II-III
C) I-II-IV
D) I-II-IV-V
E) I-II-III-IV-V
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24) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kurumları arasında yer almaz?

B

26) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
“Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım
kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı
ortaklıklarının,
yönetim,
denetim
veya
sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel
kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa
teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük
ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel,
şartlar içeren anlaşmalar veya ticari
uygulamalar yapmak veya işlem hacmi
üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını
veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının
veya malvarlıklarının artmasını engellemek”
aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına
girmektedir?

A) Portföy Yönetim Şirketleri
B) Veri Depolama Kuruluşları
C) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak
Bağımsız Denetim Kuruluşları
D) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak
Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları
E) Finansal Kiralama Kuruluşları
25) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım
tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınarak sulandırılmış hisse yöntemine göre
dağıtılır.
B) Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları
tarafından
belirlenecek
kâr
dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.

A)

İrtikap

B)

Zimmet

C)

Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik

D)

Spekülasyon

E)

Manipülasyon

27) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre “Sermaye Piyasası
Suçları” arasında yer alır?

C) Sermaye Piyasası Kurulu halka açık
ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin
olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında
farklı esaslar belirleyebilir.

A)

Yasal defterlerin Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre tutulmaması

B)

D) Halka
açık
ortaklıkların
sermaye
artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye
piyasası faaliyetinde bulunulması

C)

E) Halka açık ortaklıklar tarafından bağış
yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki
kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas
sözleşmede hüküm bulunması şarttır.

Halka açık şirketlerin bağımsız denetimde
“görüş
vermekten
kaçınma”
raporu
yazılması

D)

Azınlık paylarının temsilinde belirlenen
kurallara uyulmaması

E)

Yönetim kurulunun genel kurulda ibra
edilmemesi
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B

28) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan
“Borçlanma
Araçları
Tebliği”ne
göre
tahvillerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

30) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
halka açık ortaklıklarda kâr payı avansı ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre
borçlu
sıfatıyla
düzenleyip
sattığı
ve nominal değerinin
vade
tarihinde
yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü
içeren, vadesi 30 gün veya daha uzun
borçlanma aracına tahvil adı verilir.

A) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr
payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının
yarısını aşamaz.

A)

B)

B) Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları
mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı
verilebilir.

Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme
koşullarına ilişkin esaslar, ihraca ilişkin
belgelerde açıkça belirtilmek koşuluyla
ihraççılar tarafından belirlenir.

C) Halka açık ortaklıklarda dönem kârı henüz
netleşmediği için kâr payı avansı verilemez.
D) Kâr payı avansı ödenmiş sermayenin yüzde
yirmisine ulaşıncaya kadar bir önceki yıl
kârının yüzde 5’i oranında verilebilir.

C) İhraççılar değişken faizli tahvil ihraç edebilir.
D) Tahviller iskontolu,

primli ve/veya kupon
ödemeli olarak satılabilir.

E)

E) Kâr payı avansının uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslara halka açık ortaklığın genel
kurulu karar verir.

Tahvillerin anaparası, vade tarihinde bir
defada veya vade içinde taksitler halinde
ödenebilir.

31) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta
konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda
ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını,
nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve
mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve
hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak
yapan tarafsız ve bağımsız kişiye ne ad
verilir?

29) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan
“Borçlanma
Araçları
Tebliği”ne
göre
tahvillere kârdan pay verilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa
özel mevzuatlarında hüküm bulunmak
şartıyla tahvillere kârdan pay verebilirler.

A) Sigorta Raportörü

B) İhraççılar, tahvillere ödenecek kâr payının
belirlenmesinde faiz ve buna ek olarak,
tahvile kârdan pay verebilirler.

B) Sigorta Eksperi
C) Sigorta Hakemi

C) İhraççılar, tahvillere ödenecek kâr payının
belirlenmesinde, kâr payının faizden daha az
olması halinde, faiz ödenmesi yöntemini
seçebilir.

D) Sigorta Reasürörü
E) Sigorta Acentesi

D) Bir faiz öngörülmeksizin tahvile kârdan pay
verilemez.
E) Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere
ödenecek kâr payı, ihraççıların esas
sözleşmesinde pay sahipleri için belirlenen
kâr payı miktarını azaltamaz.
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32) Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık ve Özel
Emeklilik
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumunun görev ve yetkileri arasında yer
almaz?

B

34) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre
Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki
sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de
faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve
Türkiye’de yaptırmak zorundadır. Ancak söz
konusu kanunda bu kurala bazı istisnalar
getirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yurtdışında yaptırılabilecek sigortalar
arasında yer almaz?

A) Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme,
denetleme ve soruşturma işlerini yürütmek
B) Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin
mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer
tarafından uygulanmasını izlemek ve
yönlendirmek

A) İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat
sigortası
B) Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk
sigortası

C) Ülke sigortacılığının ve özel emeklilik
uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve
katılımcıların korunması için tedbirler almak,
bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili
kuruluşlara uygulatmak ve uygulanmasını
izlemek

C) Sağlık sigortaları
D) Uçak, gemi, helikopter için dış kredi ile satın
alındıklarında, münhasıran dış kredi miktarı
ile sınırlı olarak ve dış borç ödeninceye kadar
yaptırılacak tekne sigortaları

D) Görev alanıyla ilgili mevzuata ve uygulamaya
ilişkin her türlü araştırma ve diğer çalışmaları
yapmak, yürütmek ve görüş bildirmek

E) Hayat sigortaları
35) Aşağıdakilerden
hangisi
5684
sayılı
Sigortacılık Kanununda sayılan “Teknik
Karşılıklar” arasında yer almaz?

E) Sigortacılık ve özel emeklilik alanında
bağımsız denetim yapacak bağımsız
denetim kuruluşlarını yetkilendirmek

A) Kazanılmamış Primler Karşılığı

33) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

B) Devam Eden Riskler Karşılığı
C) Dengeleme Karşılığı

A) Kurumun merkezi Ankara’dadır.

D) Matematik Karşılık

B) Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi
tutulamaz.

E) Aktüeryal Kayıp-Kazanç Karşılığı

C) Kurum, sigortacılık ve özel emeklilik
sektörlerinin
düzenlenmesi
ve
denetlenmesine dair görevleri yürütmek
üzere 2 Kasım 2011 tarihinde Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.
D) Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ticaret
Bakanlığıdır.
E) Kurum, sigortacılık ve bankacılık alanında
faaliyet gösteren kuruluşlarla ilgili inceleme,
denetleme ve soruşturma işlerini yürütür.
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36) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre
sigorta sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

38) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik
Şirketleri Birliği nezdinde, sigortalılar ve
sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa
menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış
sigorta
uygulamaları
dâhil,
risk
değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve
bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık
faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile
paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulan
birimin adı nedir?

A) Sigorta
süresi,
sözleşmeyle
kararlaştırılmamış ise, yerel teamül ile hâl ve
şartların da uygunluğu göz önünde
bulundurularak, herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın uzar.
B) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi
birinin veya bazılarının sigorta teminatı
dışında kaldığını ispat yükü sigorta ettirene
aittir.

A) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
B) Sigortacılık Eğitim Merkezi
C) Sigortacılık Tahkim Merkezi

C) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen
sigorta sözleşmesi yapabilir; temsilci yetkisiz
ise sigorta sözleşmesi hiç düzenlenmemiş
sayılır.

D) Sigortacılık
Kurumu

ve

Denetleme

39) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununa göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sigorta sözleşmesi sona erdiği takdirde,
Kanunda aksi öngörülmemişse, işlemeyen
günlere ait ödenmiş primler sigorta ettirene
geri verilir.

E) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği
şartlarla, tekrar sigorta ettiremez.
37) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?

B) Prim daha kısa zaman dilimlerine göre
hesaplanmamış ise Ticaret Kanununa göre
sigorta dönemi altı aydır.

Sigorta şirketleri, yurt içinde akdetmiş
oldukları sigorta sözleşmelerinden doğan
taahhütlerine karşılık olarak Sigortacılık
Kanununda belirlenen esaslara göre
teminat ayırmak zorundadır.

C) Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili
sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal edilmesi
veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması
gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olguları
öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta
sözleşmesini feshedebilir.

II- Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları
ödenmeden iflas veya tasfiye masasına
dâhil
edilemez,
haczolunamaz,
üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
konulamaz.
III- Sigorta şirketlerinin
verdiği branşlara ait
sigortalılara karşı bu
ödemeler yapıldıktan
irad kaydedilir.

Düzenleme

E) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik
Şirketleri Birliği

D) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak
isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için
verdiği teklifname, teklifname tarihinden
itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse
sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır.

I-

B

D) Sigortacı, sözleşmeyi kısmen feshetmiş veya
ondan caymışsa, sigorta ettiren sözleşmenin
tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir.

faaliyetine son
teminat blokajı,
branşa ait tüm
sonra Hazineye

E) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun
hafiflemesini
gerektiren
değişiklikler
meydana gelmişse, prim indirilir ve gereğinde
geri verilir.

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

22

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
40) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununa göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine
sahip kişiler katılabilir.
B) Bireysel emeklilik politikalarını belirlemek ve
bunların gerçekleştirilmesi için alınması
gerekli önlemler konusunda önerilerde
bulunmak üzere kurulan birimin adı “Bireysel
Emeklilik Danışma Kurulu” dur.
C) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı
ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu
katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı
bazında izlendiği hesaba bireysel emeklilik
hesabı adı verilir.
D) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en
az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile altmış
beş yaşını tamamladıktan sonra emekli
olmaya hak kazanır.
E) Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki
birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine
aktarılmasını talep edebilir.

Test Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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4) Borçlanmanın olumlu etkisinin olumsuza
dönüşmesini finansal sıkıntı maliyetleri ve
temsil maliyetleri ile açıklayan finansman
politikası
yaklaşımı
aşağıdakilerden
hangisidir?

1) Maliyet kâr – hacim analizlerinde aşağıda yer
alan giderlerden hangisinin kısa dönem için
sabit
gider
olarak
nitelendirilmesi
beklenmez?
A) Kira giderleri
B) Sigorta primleri
C) Amortisman giderleri
D) Hammadde giderleri
E) Faiz giderleri
2) Dikey (yüzde yöntemi) analiz ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Tek bir döneme ilişkin finansal tablolar
analiz edilir.

B)

Yeterli borç düzeyi yaklaşımı

C)

Net faaliyet geliri yaklaşımı

D)

Modigliani-Miller yaklaşımı

E)

Geleneksel yükümlülük yaklaşımı

B) 140.000 TL

D) Analiz yapılan işletmenin sektördeki diğer
işletmelerle karşılaştırılmasında yararlı
bilgiler sağlayabilir.

C) 280.000 TL
D) 350.000 TL

E) İndirgenmiş nakit akışlarına dayanması
yöntemin üstünlüklerindendir.
% 𝚫𝚫 𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 ö𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐤𝐤â𝐫𝐫
aşağıdakilerden
hangisiyle
edilmektedir?

Net gelir yaklaşımı

A) 120.000 TL

C) Statik bir analiz yöntemi olarak kabul edilir.

3)

A)

5) Tek bir mamul üreten ABC işletmesinde
üretilen mamulün birim fiyatı 100 TL,
değişken giderlerin toplamı 80 TL olup
toplam sabit maliyetler 28.000 TL’dir. Bu
bilgiler bağlamında mamul için tutar olarak
başabaş noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herhangi bir finansal tablonun kendi içinde
analizine dayanır.

% 𝚫𝚫 𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐛𝐛𝐛𝐛şı𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐤𝐤â𝐫𝐫

B

E) 380.000 TL
6) İşletme sermayesinin dalgalanan kısmının
kısa vadeli kaynaklarla, sabit kısmının ise
sürekli sermaye ile finanse edildiği
finansman
stratejisi
aşağıdakilerden
hangisidir?

formülü
ifade

A) Yüzde eğilimi

A) Olağanüstü finansman stratejisi

B) Fiyat kazanç derecesi

B) Dengeli finansman stratejisi

C) Finansal kaldıraç derecesi

C) Atak finansman stratejisi

D) Kâr değişim noktası

D) Özkaynak finansman stratejisi

E) Faiz gideri sonrası hisse başı kâr

E) Kaldıraçlı finansman stratejisi
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7) ABC işletmesi gelecek yıl hisse başına 25
kuruş kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.
Kâr payının sabit bir şekilde takip eden
yıllarda % 5 artacağı varsayıldığında % 17,5
beklenen getiri oranı üzerinden hissenin
hesaplanan
değeri
aşağıdakilerden
hangisidir?

B

10) Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman
değerini dikkate alan yatırım projesi
değerlendirme
yöntemlerinden
birisi
değildir?
A) Net bugünkü değer yöntemi
B) Maliyet ve kârların karşılaştırılması yöntemi

A) 1,5 TL

C) İç verim oranı

B) 2 TL

D) Kârlılık endeksi yöntemi

C) 2,5 TL

E) Yıllık eşdeğer gider yöntemi

D) 3 TL

11) ABC işletmesine ait borçlanma senedinin
yıllık nominal getirisi % 24, enflasyon oranı
ilgili dönem için % 12’dir. Bu bilgilere göre
hesaplanacak yıllık reel faiz aşağıdakilerden
hangisidir?

E) 5 TL
8) ABC işletmesinin 80.000 TL’lik satış
hacmindeki faiz ve vergi öncesi kârı 10.000
TL’dir. Bu işletmenin 160.000 TL’lik satış
hacmindeki faiz ve vergi öncesi kârı 15.000
TL olduğuna göre faaliyet kaldıraç derecesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 9,88
B) % 10,71
C) % 11,7

A) 0,5

D) % 13

B) 1,5

E) % 13, 6

C) 5

12) ABC işletmesi 6 ay sonra 62.000 TL olarak
ödeyeceği bir kredi kullanmıştır. Uygulanan
yıllık faizin % 16 olduğu varsayılırsa ABC
işletmesinin dönemin başında eline geçen
nakit yaklaşık olarak kaç TL dir?

D) 8
E) 16
9) Aşağıdakilerden hangisinin işletmelerin
finansman sağlayacakları orta ve uzun vadeli
fon kaynaklarından birisi olarak gösterilmesi
beklenmez?

A) 52.407
B) 54.407

A) Forfaiting

C) 55.407

B) Leasing

D) 56.407

C) Tahvil

E) 57.407

D) Hisse senedi

13) Yıllık % 8 faiz oranı üzerinden 2 yıl vadeli
olarak yapılan bir makine satışında fatura
bedeli 80.000 TL ise makinenin peşin değeri
yaklaşık olarak kaç TL dir?

E) Faktoring

A) 40.000
B) 68.587
C) 71.074
D) 73.600
E) 74.074
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14) Bir işletmenin finansal durum tablosundaki
özkaynak toplamının işletmenin ihraç etmiş
olduğu hisse senetleri sayısına bölünmesiyle
bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

B

18) Finansal piyasalar çeşitli özelliklere göre
sınıflandırılmaktadır.
Aşağıdakilerden
hangisi, finansal piyasalar vade yapısına
göre gruplandırıldığında ortaya çıkan
sınıflardan birisidir?

A) Defter değeri

A) Birincil piyasa

B) Gerçek değer

B) Örgütlenmiş piyasa

C) Cari değer

C) Menkul değerler piyasası

D) Nominal değer

D) Sermaye piyasası

E) Tasfiye değeri

E) Opsiyon borsası

15) Basit faiz üzerinden bir bankaya 3 aylığına
yıllık % 15 üzerinden yatırılan 48.000 TL, üç
ay sonunda toplam kaç TL olarak geri
alınacaktır?

19) Üç yıllık bir dönemde her yılın sonunda elde
edilen 10.000 TL’nin % 20 faiz oranı üzerinden
bugünkü değeri yaklaşık olarak kaç TL dir?

A) 49.400

A) 8.333

B) 49.800

B) 17.333

C) 50.257

C) 19.944

D) 51.600

D) 21.064

E) 55.200

E) 25.887

16) Kumar oynamak, piyango bileti satın alıp
çekilişe katılmak aşağıdaki finansın temel
ilkelerinden
hangisinin
istisnasını
oluşturduğu kabul edilmektedir?

20) Kısa vadeli yatırım araçlarına (finansman
bonosu gibi)
yatırım yaptığımızda veya
bankadan 1 yıldan kısa vadeli kredi
kullandığımızda yıllık bileşik getiri veya yıllık
maliyet oranını bulmak için aşağıdakilerden
hangisini hesaplarız?

A) Kişisel çıkarları düşünme davranışı
B) Çeşitlendirme

A) Efektif faiz

C) Artan yararlar

B) Basit faiz

D) Değerli fikirler

C) Enflasyonlu faiz

E) Riskten kaçınma

D) Annuite

17) Anonim ortaklıkların, nakit karşılığı satılmak
üzere çıkarmış oldukları ortaklık haklarına
sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma
gibi haklara imkân sağlayan menkul kıymet
aracı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Reel faiz
21) Toplam riskin firmaya ya da firmanın içinde
olduğu sektöre özgü kısmı aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilmektedir?
A) Piyasa riski

A) Rüçhan payı

B) Sistematik risk

B) Future

C) Sistematik olmayan risk

C) Katılma intifa senedi

D) Satın alma gücü riski

D) Dönüştürülebilir tahvil

E) Çeşitlendirme riski

E) Mevduat sertifikası
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22) Aşağıdakilerden hangisinin işletmelerin
defter değeri ile piyasa değeri arasında
oluşan farkların temel nedenleri arasında
gösterilmesi beklenmez?

24) Kâr dağıtım politikası ile ilgili mevcut
yaklaşımlara ilişkin aşağıda yer alan
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Finansal tablolardaki bazı varlıkların piyasa
değerleri ile değerlenmemesi

A) Eldeki kuş politikasına göre ortaklar kâr
payını gelecekteki sermaye kazancına tercih
etmektedir.

B) İşletme içi oluşturulan maddi olmayan duran
varlıkların finansal tablolarda gerçek
değerleri ile gösterilmemesi

B) Kâr payı ilgisizliği politikasına göre kâr payı
dağıtım politikası işletmenin sermaye
maliyetini etkilememektedir.

C) Bazı kalemlerin varlık ve borç tanımını
karşılamadığı için finansal tabloların dışında
kalması

C) Kâr paylarının işaret verme politikasına göre
kâr paylarındaki değişimler işletmenin
gelecekteki durumu hakkında piyasaya bilgi
vermektedir.

D) İşletme varlıklarının bir bütün olarak
meydana getirdiği sinerjik etkinin kayda
alınmaması

D) Kalan kâr payları politikasına göre işletme
daha yüksek kâr payı dağıttığı zaman
yatırımcı işletmenin mevcut varlıklarını
gelecekte
daha
etkin
kullanacağını
beklemektedir.

E) Müşteri sözleşmelerinden kaynaklanan
hasılatın nakit esaslı olarak finansal
tablolara alınmaması
23) Aşağıdakilerden
sözleşmelerinin
değildir?

hangisi forward
özelliklerinden

E) Vergi tercihleri politikasına göre kâr paylarına
kıyasla sermaye kazançları daha az
vergilendirilirse
yatırımcının
sermaye
kazancı tercihi ön plana çıkacaktır.

(alivre)
birisi

A) Forward işlemler organize piyasalarda işlem
görmemektedir.

25) A ve B işletmelerine ait paylardan oluşan bir
portföyün değerinin % 60’ı A paylarından geri
kalanı ise B paylarından oluşmaktadır.
Aşağıda bu paylara ilişkin geçmiş 5 yıla
ilişkin getiri oranları verilmektedir. Verilen bu
bilgiler çerçevesinde portföyün beklenen
getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Forward işlemlerinde temerrüt riski vardır.
C) Forward işlemlerinin
devredilmesi zordur.

üçüncü

kişilere

D) Forward sözleşmeler her türlü emtia ile ilgili
düzenlenebileceği gibi, finansal varlıklar için
de düzenlenebilmektedir.

Yıllar
1
2
3
4
5

E) Forward sözleşmelerinde sözleşmeye konu
varlığın özellikleri, miktarı ve vadesi
standartlaştırılmıştır.

A) 0,09
B) 0,10
C) 0,13
D) 0,16
E) 0,20
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A payı
0,20
0,35
0,10
0,15
0,20

B payı
0,15
0,05
0,7
0,13
0,10
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26) Aşağıda verilen ABC işletmesine ait finansal
verilere göre ABC işletmesinin kısa vadeli
yükümlülük
tutarı
aşağıdakilerden
hangisidir?
Net satışlar

1.960.000 TL

Özkaynak devir hızı

4

Aktif devir hızı

0,5

Dönen varlıklar

480.000 TL

Uzun vadeli yükümlülükler

1.000.000 TL

B

29) Kurumsal
Yönetim
Tebliğine
göre
Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili olarak
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda
bir olmak üzere yılda en az dört kere
toplanır.
B) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim
kuruluşu denetimden sorumlu komiteden
bağımsız bir şekilde yönetim kurulunca
belirlenmelidir.

A) 490.000 TL

C) Denetimden sorumlu komite; şirketin
muhasebe sistemi ile finansal bilgilerinin
bağımsız denetimini ortaklar adına yapar.

B) 1.480.000 TL
C) 2.430.000 TL

D) Denetimden sorumlu komite yılda en az bir
kez ortaklığın iç denetimini yaparak yönetim
kuruluna raporlar.

D) 3.430.000 TL
E) 3.540.000 TL
27) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim
kurulu üyesi olmayan konusunda uzman
kişiler aşağıdaki yönetim kurulu bünyesinde
oluşturulan komitelerden hangisinde üye
olamazlar?

E) Denetimden sorumlu komitede yer alan
icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi
sorumluluğu dışındaki konuları gözetir.
30) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenebilir?

A) Denetimden sorumlu komite
B) Aday gösterme komitesi

A) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan
komitelerin en az 4 üyeden oluşması
gerekir.

C) Ücret komitesi
D) Kurumsal yönetim komitesi

B) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan
komitelerin başkanları, icradan sorumlu
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

E) Riskin erken saptanması komitesi
28) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim
ilkelerinden birisi değildir?

C) Denetimden sorumlu komitenin en az 1
üyesinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir.

A) Adillik
B) Şeffaflık

D) İcra başkanı/genel müdür yönetim kurulu
bünyesinde oluşturulan komitelerde görev
alabilir.

C) Sürdürülebilirlik
D) Hesap verebilirlik
E) Sorumluluk

E) Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir
aday gösterme komitesi ve ücret komitesi
oluşturulamaması durumunda, kurumsal
yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini
yerine getirir.
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33) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre; genel
kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular
ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel
kurul tarihinden sonraki kaç gün içerisinde
yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından ortaklık
internet sitesinde kamuya duyurulur?

31) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetime
ilişkin
Anglo-Sakson
sisteminin
özelliklerinden değildir?
A) Çok ortaklı mülkiyet yapısının yaygın olması
B) Bireysel emeklilik fonları ve
fonlarının ana hissedarlar olması

B

yatırım

A) 10

C) Sermaye piyasalarının gelişmiş ve şeffaf
olması

B) 15
C) 20

D) Bankaların ve finans dışı kuruluşların ana
ortaklar olması

D) 30
E) 45

E) Gelişmiş bir kurumsal raporlama sisteminin
var olması

34) Bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre
bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı
ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve
uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve
öz
bir
iletişimi
olan
raporlama
aşağıdakilerden hangisidir?

32) Kurumsal
Yönetim
Tebliğine
göre,
ortaklıkların verebilecekleri teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kendi tüzel kişilikleri lehine teminat, rehin,
ipotek ve kefalet verebilirler.

A) Sürdürülebilirlik raporlaması
B) Kurumsal yönetim komitesi raporlaması

B) Finansal tablolarında tam konsolidasyon
kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine
teminat, rehin, ipotek ve kefalet veremezler.

C) Entegre raporlama

C) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin, ipotek ve kefalet verebilirler.

E) Taylor bilimsel raporlaması

D) Yönetilebilirlik raporlaması

35) Kurumsal yönetim literatüründe “şirket
faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı bir ilişki
içerisinde olan ve şirket faaliyetlerinden
pozitif veya negatif dışsallık elde eden kişiler
ve/veya kurumlar” aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilir?

D) Sermayelerine doğrudan katılınan iştirakler
ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılınan
sermaye payı oranında teminat, rehin,
ipotek ve kefalet verilebilir.
E) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatlere olağan genel kurul toplantısı
gündeminde ayrı bir madde olarak yer
verilir.

A) Potansiyel yatırımcılar
B) Kreditörler ve yatırımcılar
C) Çalışanlar
D) Üst yöneticiler
E) Menfaat sahipleri
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36) Şirket
yönetiminin
büyük
hissedarlar
tarafından
belirlenmesi
ve
kontrol
edilmesinin, dağılmış mülkiyet yapısında
vurgulanan hangi zafiyeti ortadan kaldırdığı
iddia edilmektedir?

B

39) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim
kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında
düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu
konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin
tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak hangi
yönetim komitesinin sorumluluğu olarak
belirtilmiştir?

A) Küçük hissedarların aleyhine davranışlar
B) İştirakleri yönetme

A) Aday gösterme komitesi

C) Yönetimin denetimi

B) Denetim komitesi

D) Vergiden kaçınma

C) Riskin erken saptanması komitesi

E) Mülkiyet yoğunluğu

D) Ücret komitesi

37) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim
kurulunun faaliyet esasları ve yapısı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

E) İç denetim komitesi
40) İki kademeli yönetim kurulunda icracı üyeler
ile icracı olmayan üyeler ayrı kurullarda yer
almaktadır. İcra kurulu şirketin icraatından
sorumlu iken üst kurul faaliyetlerin
gözetimini yapmakla yükümlüdür. Aşağıdaki
ülkelerden hangisinde iki kademeli yönetim
kurulu diğerlerine kıyasla daha yaygındır?

A) Yönetim kurulu üyeleri arasında görev
dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin
görev ve yetkileri faaliyet raporunda
açıklanır.
B) Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk
yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini
gözden geçirir.

A) İngiltere
B) Avustralya

C) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olan üyelerden oluşur.

C) Almanya
D) ABD

D) İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği
hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

E) Türkiye

E) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday
gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Test Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

38) Kurumsal
Yönetim
Tebliğine
göre
ortaklıklarda yatırımcı ilişkiler bölümü;
çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle
ilgili olarak yılda en az kaç kere yönetim
kuruluna
rapor
hazırlayarak
sunmak
zorundadır?
A) Yılda en az 1 kere
B) Yılda en az 3 kere
C) Yılda en az 5 kere
D) Yılda en az 7 kere
E) Yönetim kuruluna raporlama yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
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DENETİM
1)

I-

3) KKS 1’e göre aşağıdakilerden hangisi “Kalite
Kontrol Sistemi”nin unsurlarından “izleme”yi
ifade eder?

Denetim ekibinde yer alabilir.

II- Yeterli ve uygun deneyim ve yetkiye
sahiptir.

A) Devam etmekte olan denetimlerle ilgili olarak
denetim ekiplerinin, denetim şirketinin kalite
kontrol politika ve prosedürlerine uygun
hareket ettiğine ilişkin kanıt sağlanması
amacıyla tasarlanan prosedürlerdir.

III- Denetim ekibinin vardığı önemli yargılar
ve raporu oluştururken ulaştığı sonuçları
tarafsız olarak değerlendirir.
KKS 1’e göre denetimin kalitesini gözden
geçiren kişiye ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?

B) 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 süreçtir.

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

C) Denetim şirketinin kaliteyi, denetimlerin
yürütülmesinde vazgeçilmez bir unsur olarak
kabul eden bir kurumsal kültürü teşvik etmek
için oluşturduğu politika ve prosedürlerdir.

E) II-III
2) KKS 1’e göre aşağıdakilerin hangisi kalite
kontrol
sisteminin
unsurları
arasında
sayılmamıştır?

D) Denetim şirketinin, belirli denetimler için
denetimin kalitesine yönelik olarak, denetim
ekibinin vardığı önemli yargıların ve raporu
oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız
olarak değerlendirilmesidir.

A) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin
liderlik sorumlulukları
B) Etik hükümler

E) Denetim şirketinin yeni veya mevcut bir
müşteriden yeni bir denetim sözleşmesi
kabul edebilmesi için gerekli yetkinlik,
kabiliyet, kapasite ve kaynaklara sahip olup
olmadığının değerlendirilmesidir.

C) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin
kabulü ve devam ettirilmesi
D) Denetçilerin sürekli eğitimi
E) Denetimin yürütülmesi

4) Bağımsız Denetim Standardı 500’e göre,
“işletme içinden veya dışından elde edilen,
basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir
depolama ortamında bulunan kayıt veya
belgelerin incelenmesine ya da varlıkların
fiziki olarak incelenmesine” ne denir?
A) Gözlem
B) Yeniden uygulama
C) Tetkik
D) Sorgulama
E) Yeniden hesaplama
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5) Bağımsız Denetim Standardı 230’a göre
çalışma kâğıtlarının nihai denetim dosyasında
birleştirilmesi işleminin tamamlanması için
uygun süre genellikle, denetçi raporu
tarihinden itibaren en fazla kaç gündür?

B

7) Bağımsız Denetim Standardı 240’a göre
denetçinin hile kaynaklı veya hile kaynaklı
olduğundan şüphelenilen bir yanlışlığın
sonucu olarak, denetime devam etme
imkânının sorgulanmasına sebep olacak
istisnai durumlarla karşılaşması hâlinde,
denetçinin uygulaması gereken prosedürler
arasında
aşağıdakilerden
hangisi
sayılmamıştır?

A) 30
B) 45
C) 60

A) Denetimden çekilmenin uygun olmadığını
mütalaa etmesi hâlinde, uygun kademedeki
yöneticilerle ve üst yönetimden sorumlu
olanlarla bu hususu müzakere eder.

D) 75
E) 90
6) Bağımsız Denetim Standardı 240’a göre
denetçinin uyguladığı prosedürlere ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
ifadedir?

B) Denetçinin seçimini yapan kişi ya da kişilere
veya bazı durumlarda düzenleyici kurumlara
durumu rapor etme zorunluluğunun bulunup
bulunmadığı dâhil olmak üzere, içinde
bulunduğu şartlarda geçerli olan mesleki ve
yasal sorumluluklarını belirler.

A) Bağımsız Denetim Standardı 315’e uygun
olarak denetçi, finansal tablolar düzeyinde ve
işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve
açıklamalara
ilişkin
yönetim
beyanı
düzeyinde hile kaynaklı “önemli yanlışlık”
risklerini belirler ve değerlendirir.

C) Yürürlükteki mevzuatla izin verilmesi hâlinde
denetimden
çekilmenin
uygun
olup
olmadığını mütalaa eder.
D) Denetimden çekilmesi hâlinde, uygun
kademedeki yöneticilerle ve üst yönetimden
sorumlu olanlarla denetimden çekilmesini ve
bunun gerekçelerini müzakere eder.

B) Denetçi, hasılat hesaplarıyla ilgili olanlar
dâhil olmak üzere, analitik prosedürlerin
uygulanması sırasında belirlediği olağan dışı
veya beklenmeyen ilişkilerin tamamını, hile
kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak
değerlendirmek zorundadır.

E) Denetimden çekilmesi hâlinde, denetçinin
seçimini yapan kişi ya da kişilere veya bazı
durumlarda
düzenleyici
kurumlara
denetimden
çekildiğini
ve
çekilme
gerekçelerini rapor etmesini gerektiren
mesleki ve yasal bir yükümlülüğünün bulunup
bulunmadığına karar verir.

C) Denetçi, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski
olarak değerlendirdiği riskleri “ciddi riskler”
olarak ele alır ve bu yüzden, henüz
yapılmadıysa, kontrol faaliyetleri dâhil,
işletmenin bu tür risklere yönelik kontrollerini
anlamak zorundadır.
D) Bağımsız Denetim Standardı 330’a uygun
olarak denetçi, finansal tablolar düzeyinde
hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak
değerlendirdiği risklere karşı yapılacak genel
işleri belirler.
E) Bağımsız Denetim Standardı 330’a uygun
olarak denetçi, yönetim beyanı düzeyinde
hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak
değerlendirdiği risklere; niteliği, zamanlaması
ve kapsamıyla karşılık veren müteakip
denetim prosedürlerini tasarlar ve uygular.
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8)

I-

10)

Piyasa fiyatının önemli derecede
altındaki veya üstündeki fiyatlardan alım
yapılması

I-

Genel denetim stratejisi

II- Denetim planı
III- Denetim sırasında, genel denetim
stratejisinde veya denetim planında
yapılan her türlü önemli değişiklik ile bu
değişikliklerin sebepleri

II- Vergi cenneti olarak bilinen yerlerde
kayıtlı olan şirketlerle olağandışı işlemler
yapılması
III- Uygun kambiyo belgeleri olmadan
ödeme yapılması

Bağımsız Denetim Standardı 300’e göre
denetçi
yukarıda
belirtilenlerin
hangisini/hangilerini çalışma kağıtlarına dâhil
eder?

IV- Olumsuz medya yorumlarının bulunması
Yukarıda belirtilen hususlardan hangileri
Bağımsız Denetim Standardı 250’ye göre
aykırılıklara ilişkin bir gösterge niteliğinde
olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II

A) Yalnız I-II

C) Yalnız I-II

B) Yalnız II-III

D) Yalnız II-III

C) Yalnız I-III-IV

E) I-II-III
11) Bağımsız Denetim Standardı 315’e göre,
işletmenin amaçlarına ulaşma ve stratejilerini
uygulama kabiliyetini olumsuz şekilde
etkileyebilecek önemli şart, olay, durum,
eylem veya eylemsizliklerden ya da uygun
olmayan amaç ve stratejiler belirlenmesinden
kaynaklanan
riskler,
aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Yalnız II-III-IV
E) I-II-III-IV
9) Bağımsız Denetim Standardı 300’e göre cari
denetimin başlangıcında yapılacak ön
denetim çalışmaları arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılmıştır?
A) Denetimin kapsamını tanımlayan denetimin
özelliklerini belirleme

A) Yapısal risk
B) Ciddi risk

B) Denetimin zamanlamasını ve kurulması
gereken iletişimlerin niteliğini planlamak
amacıyla denetimin raporlama amaçlarını
belirleme

C) İç kontrol riskleri
D) İş hayatına ilişkin riskler
E) Yönetim beyanına ilişkin riskler

C) Mesleki muhakeme kullanılarak, denetim
ekibinin çalışmalarının yönlendirilmesinde
önemli olduğu düşünülen faktörleri mütalaa
etme
D) Bağımsız Denetim Standardı 210’da zorunlu
kılındığı şekilde, denetim sözleşmesinin
şartlarının anlaşılmasını sağlama
E) Denetimin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan
kaynakların niteliğini, zamanlamasını ve
kapsamını belirleme
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I-

14) Bağımsız Denetim Standardı 315’e göre
“Denetçi, müteakip denetim prosedürlerinin
tasarlanması ve uygulanmasına dayanak
teşkil etmesi amacıyla …… “önemli yanlışlık”
risklerini belirler ve değerlendirir.” ifadesinde
yer alan boşluğa getirilmesi en uygun olan
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Analitik prosedürler

II- İstişare
III- Gözlem ve tetkik
Bağımsız Denetim Standardı 315’e göre
finansal tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde
“önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesine bir dayanak oluşturmak
amacıyla
yapılan
risk
değerlendirme
prosedürleri arasında yukarıda belirtilenlerin
hangisi/hangileri sayılmıştır?

A) Finansal tablo düzeyinde
B) İşlem sınıfları düzeyinde
C) Hesap bakiyeleri düzeyinde
D) Açıklamalara
düzeyinde

A) Yalnız I
B) Yalnız II

yönetim

beyanı

E) Finansal tablo düzeyinde ve işlem sınıfları,
hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin
yönetim beyanı düzeyinde

C) Yalnız III
D) I-III

15) Bağımsız Denetim Standardı 330’a göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) II-III

A) Kontrol testi, yönetim beyanı düzeyindeki
önemli yanlışlıkları önleme veya tespit edip
düzeltmede kontrollerin işleyiş etkinliğini
değerlendirmek üzere tasarlanmış denetim
prosedürüdür.

13) Bağımsız
Denetim
Standardı
315’de
denetçinin, denetlediği işletmenin risk
değerlendirme
sürecine
ilişkin
olarak
işletmede bulunup bulunmadığı hakkında
kanaat edinmesi gereken süreçler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Kontrol
testi,
prosedürlerindendir.

A) Finansal raporlama amaçlarıyla ilgili iş
hayatına ilişkin risklerin belirlenmesi
B) Risklerin

ilişkin

denetim

planı

C) Risklerin ciddiyetinin tahmin edilmesi

E) Risklere karşı
verilmesi

atılacak

D) Detay
testleri,
prosedürlerindendir.

ihtimâllerinin
adımlara

doğrulama

C) Maddi doğrulama prosedürü, yönetim beyanı
düzeyindeki önemli yanlışlıkları tespit etmek
üzere tasarlanmış denetim prosedürüdür.

tarafından

belirlenememesi
D) Risklerin
gerçekleşme
değerlendirilmesi

maddi

maddi

doğrulama

E) Analitik maddi doğrulama prosedürleri,
maddi doğrulama prosedürlerindendir.

karar
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16)

I-

17) Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Denetçi, ciddi riske karşı yalnızca maddi
doğrulama prosedürlerini uygulayacak
olması hâlinde, bu prosedürler detay
testlerini de içerir.

A) Yanlışlık,
bir finansal tablo kaleminin
raporlanan tutarı, sınıflandırılması, sunumu
veya açıklaması ile aynı kalemin geçerli
finansal raporlama çerçevesine göre olması
gereken tutarı, sınıflandırılması, sunumu
veya açıklaması arasındaki farklılıktır.

II- Denetçi, “önemli yanlışlık” riski olarak
değerlendirilen risklerden bağımsız
olarak, her bir önemli işlem sınıfı, hesap
bakiyesi ve açıklama için maddi
doğrulama prosedürleri tasarlar ve
uygular.

B) Yanlışlıklar
hata
kaynaklanabilir.

III- Denetçi, dış teyit prosedürlerinin maddi
doğrulama prosedürü olarak kullanılıp
kullanılmayacağını mütalaa eder.

veya

hileden

C) Denetçinin finansal tabloların tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulup
sunulmadığına ilişkin bir görüş verdiği
durumlarda, finansal tabloların tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde
sunulması için; tutar, sınıflandırma, sunum
veya açıklamalarda yapılmasının gerekli
olduğunu düşündüğü düzeltmeler de
yanlışlık kapsamındadır.

IV- Denetçi, finansal tabloların hazırlanması
sırasında yapılan önemli yevmiye
kayıtlarını ve yapılan diğer düzeltmeleri
inceler.
Bağımsız Denetim Standardı 330’a göre
uygulanacak denetim prosedürlerine ilişkin
yukarıda
belirtilen
ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?

D) Düzeltilmemiş yanlışlıklar, denetim boyunca
denetçi
tarafından
tespit
edilmemiş
yanlışlıklardır.

A) Yalnız I-II

E) Denetçi, denetim boyunca belirlediği bariz
biçimde önemsiz sayılanlar dışındaki
yanlışlıkları biriktirir.

B) Yalnız II-III
C) Yalnız I-III-IV
D) Yalnız II-III-IV
E) I-II-III-IV
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18)

I-

20) Aşağıdakilerden hangisi, 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe
konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak
üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası
standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite
kontrol ve denetim standartları ile bu alana
ilişkin diğer düzenlemeleri ifade etmektedir?

Uzmanın elde ettiği bulguların veya
vardığı sonuçların ihtiyaca uygunluğu ve
makullüğü ile bu bulgu ve sonuçların
diğer denetim kanıtlarıyla tutarlılığı

II- Uzman çalışması önemli varsayım ve
yöntemlerin kullanımını içeriyorsa, bu
varsayım ve yöntemlerin içinde
bulunulan şartlar altında ihtiyaca
uygunluğu ve makullüğü

A) Türkiye denetim standartları
B) Bağımsız denetim standartları
C) Güvence denetimi standartları

III- Uzman çalışmasında, yapılan çalışma
açısından önemli kaynak verilerin
kullanılması durumunda, bu kaynak
verilerin ihtiyaca uygunluğu, tamlığı ve
doğruluğu

D) İlgili hizmetler standartları
E) Sınırlı bağımsız denetim standartları
21)

Bağımsız Denetim Standardı 620’ye göre
denetçinin, uzmanın çalışmasının yeterliliğini,
kendi amaçları açısından değerlendirdiği
hususlar arasında yukarıda belirtilenlerin
hangisi/hangileri sayılmıştır?

A şirketi ve B şirketinin cari dönem bilgilerinden
bazıları şu şekildedir:
• B şirketi, A şirketinin bağlı ortaklığı
niteliğindedir ve kendi aralarında cari
dönemde herhangi bir ticari işlem
gerçekleşmemiştir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II

• A şirketinin cari dönem hasılat tutarı: 2
milyon TL

C) Yalnız III
D) Yalnız II-III

• B şirketinin cari dönem hasılat tutarı: 4
milyon TL

E) I-II-III
19)

I-

• Bir bütün olarak topluluk finansal tabloları
için önemlilik düzeyi: Topluluk hasılat
tutarının % 1’i

Güvence Denetimi Standardı 3000

II- Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2400

Yukarıda verilen bilgilere göre B şirketi için
belirlenecek birim önemlilik düzeyi hangisi
olamaz?

III- İlgili Hizmetler Standardı 4400
Yukarıdaki
standartlardan
/hangilerine
göre
verilen
kapsamında güvence verilemez?

hangisine
hizmetler

A) 30.000 TL
B) 40.000 TL

A) Yalnız I

C) 50.000 TL

B) Yalnız II

D) 60.000 TL

C) Yalnız III

E) 70.000 TL

D) Yalnız II-III
E) I-II-III
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22)

I-

24) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar
Standardına (Bağımsızlık Standartları Dâhil)
göre “denetim şirketinin, denetçinin veya
denetim ekibi üyesinin; makul ve bilgi sahibi
üçüncü kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve
mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını
oluşturabilecek durum ve davranışlardan
sakınması” aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?

Mevzuata göre geçerli finansal
raporlama çerçevesinin belirlenmesini

II- Finansal tabloların belirlenen finansal
raporlama çerçevesine uygun olarak
hazırlanmasını
III- Finansal tablolarda, esas alınan finansal
raporlama çerçevesini belirten yeterli bir
açıklamanın yer almasını

A) Esasta bağımsızlık

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

B) Şekilde bağımsızlık
C) Objektif iyi niyet
D) Subjektif iyi niyet

A) Yalnız I

E) Etkin kalite kontrol sistemi

B) Yalnız II

25) ABC denetim şirketi, son beş yıl içinde
denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden
kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde
otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete
verilen
denetleme
ve
danışmanlık
faaliyetinden elde etmektedir ve bunu cari
yılda da elde etmeyi beklemektedir. ABC
denetim şirketinin aşağıdakilerden hangisini
yapması beklenir?

C) Yalnız I-II
D) Yalnız II-III
E) I-II-III
23) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar
Standardına (Bağımsızlık Standartları Dâhil)
göre denetçinin, yeni bir iş almak için düşük
fiyat teklifinde bulunması ve bu fiyatın işin
teknik ve mesleki standartlara uygun olarak
yürütülmesini zorlaştırabilecek kadar düşük
olması, aşağıdakilerden hangisine diğerlerine
göre daha iyi bir örnektir?

A) Söz konusu şirkete denetçi olmayı kabul
etmemesi
B) Bu durumu üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmesi ve denetçi olmayı kabul etmesi

A) Kişisel çıkar tehdidi

C) Bağımsızlığa ilişkin bu tehdidi kabul edilebilir
seviyeye
indirecek
önlemleri
alarak
denetçiliği kabul etmesi

B) Kendi kendini denetleme tehdidi
C) Taraf tutma tehdidi

D) Denetimin kalitesini gözden geçiren kişiyi
atayarak, denetçiliği kabul etmesi

D) Yakınlık tehdidi
E) Yıldırma tehdidi

E) Asliye mahkemesince
atanmayı istemesi
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29)

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

I-

Olumlu görüş

II- Sınırlı olumlu görüş
III- Görüş vermekten kaçınma
IV- Olumsuz görüş

A) Satışlar

Açılış bakiyelerinin cari dönem finansal
tablolarını önemli derecede etkileyen bir
yanlışlık içerdiği ve bu yanlışlığın etkisinin
uygun bir şekilde muhasebeleştirilmediği
veya yeterli şekilde sunulmadığı ya da
açıklanmadığı sonucuna varması durumunda
denetçinin yukarıdaki görüşlerden hangilerini
içeren bir denetim raporu düzenlemesi
gerekir?

B) Satış iadeleri
C) Stok satın alma
D) Tedarikçi erken ödeme indirimleri
E) Sigorta gideri
27) Bağımsız Denetim Standardı 500’e göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I veya II

A) Denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu
birbiriyle ilişkilidir.

B) I veya III

B) Daha fazla denetim kanıtının elde edilmesi,
denetim kanıtının düşük olan kalitesini telafi
etmeyebilir.

C) II veya III

C) Yeterlilik, denetim
ölçütüdür.

E) III veya IV

kanıtının

D) II veya IV

kalitesinin

30) Kontrol
testleri
açısından
örneklem
büyüklüğü
değerlendirilirken,
beklenen
sapma oranı arttıkça, denetçinin gerçek
sapma oranına ilişkin daha makul bir
tahminde bulunması için örneklem büyüklüğü
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi en uygun
ifadedir?

D) Denetim kanıtının kalitesi arttıkça daha az
denetim kanıtı gerekebilir.
E) Denetim kanıtının güvenilirliği, kanıtın
kaynağı ile niteliğinden etkilenir ve kanıtın
elde edildiği şartlara bağlıdır.

A) Daha küçük bir örneklem büyüklüğü gerekir.

28) Bağımsız Denetim Standartlarına göre,
denetçinin bir işlem sınıfı veya hesap
bakiyesindeki toplam tutarın büyük bir
kısmını doğrulamak amacıyla, kayıtlı değerleri
belirli bir tutarı aşan kalemleri incelemeye
karar vermesi, denetim kanıtı elde etmek için
test
edilecek
kalemlerin
seçilmesinde
aşağıdakilerden
hangisini
uyguladığını
göstermektedir?

B) Daha geniş bir örneklem büyüklüğü gerekir.
C) Örneklem
gerekir.

büyüklüğünün

değişmemesi

D) Örneklem büyüklüğü ile ilgili bir yargıda
bulunulamaz.
E) Gerçek sapma oranına ilişkin muhakeme
kullanılması
gerektiğinden
örneklem
büyüklüğünün bir önemi bulunmamaktadır.

A) Belirli kalemlerin seçilmesi
B) Tüm kalemlerin seçilmesi
C) %100 inceleme
D) Denetim örneklemesi
E) Kuralsız seçim
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31) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe
tahmininin finansal tablolara alınması veya
finansal tablolarda açıklanması için yönetim
tarafından
seçilen
büyüklüğü
ifade
etmektedir?

33) Bağımsız
denetim
standartlarına
göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yazılı beyanlar gerekli denetim kanıtı
niteliğinde olduğundan, denetim görüşü
yazılı beyan tarihinden önce bildirilmez.

A) Muhasebe tahmininin sonucu

B) Yazılı beyanların tarihi, finansal tablolara
ilişkin denetçi raporu tarihine mümkün olan
en yakın tarihtir.

B) Tahmin belirsizliği
C) Yönetimin nokta tahmini

C) Yazılı beyanlar denetim raporunda atıf
yapılan tüm dönemleri kapsar.

D) Örneklem büyüklüğü
E) Denetçinin nokta tahmini veya denetçinin
tahmin aralığı

32)

I-

D) Denetçi raporu tarihi, yazılı
tarihinden önceki bir tarihtir.

beyanların

E) Yazılı beyanların denetçiye hitaben yazılmış
bir beyan mektubunda yer alması gerekir.

Olumlu görüşün dayanağı bölümünde

34)

II- Sınırlı olumlu görüşün dayanağı
bölümünde

I-

Kilit denetim konuları

III- Görüş vermekten kaçınmanın dayanağı
bölümünde

II- Bağımsız denetçinin finansal tabloların
bağımsız denetimine ilişkin
sorumlulukları

IV- Olumsuz görüşün dayanağı bölümünde

III- Görüş

İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın
uygun olduğu ancak önemli bir belirsizliğin
bulunması ve finansal tablolarda önemli
belirsizliğe
ilişkin
yeterli
açıklamanın
yapılmamış olması halinde denetçinin,
işletmenin
sürekliliğini
devam
ettirme
kabiliyetine
ilişkin
ciddi
şüphe
oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin
mevcut olduğu ancak finansal tablolarda bu
hususun
yeterince
açıklanmadığını
yukarıdaki
bağımsız
denetim
raporu
unsurlarından
hangisinde
bildirmesi
gereklidir?

IV- Mevzuattan kaynaklanan diğer
yükümlülükler
Denetçinin finansal tablolara ilişkin olarak
görüş vermekten kaçınmayı içeren bir rapor
düzenlenmesi durumunda, bu raporda
yukarıda verilen bağımsız denetçi raporu
unsurlarından
hangisine/hangilerine
yer
verilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

A) I-II

D) I-II

B) II-III

E) II-III-IV

C) II-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV
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35) Kilit denetim konularına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37) Bağımsız Denetim Standartlarına göre
denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edememekle birlikte -varsa- tespit edilmemiş
yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki
muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak
yaygın olmayabileceği sonucuna varırsa
aşağıdakilerden hangisini içeren bir bağımsız
denetim raporu düzenler?

A) Kilit denetim konuları yönetim veya üst
yönetimden sorumlu olanlar tarafından
belirlenir.
B) Kilit denetim konularının belirlenmesi
sırasında bunları belirleyen üst yönetimden
sorumlu olanlar bir uzmandan faydalanabilir.

A) Olumlu görüş

C) Kilit denetim konuları, üst yönetimden
sorumlu olanların bildirdiği konular arasından
seçilir.

B) Sınırlı olumlu görüş
C) Olumsuz görüş

D) Kilit denetim konusuna yönelik açıklamanın
kapsamı denetçinin yargısına bırakılmıştır.

D) Görüş vermekten kaçınma
E) Olumlu görüş veya görüş vermekten kaçınma

E) Bağımsız Denetim Standardı 705 uyarınca
olumlu görüş dışında bir görüş vermesi
gerektiği durumda denetçi, bu görüşün
verilmesine sebep olan konuyu raporunun
kilit denetim konuları bölümünde bildirir.
36)

I-

38) Bağımsız Denetim Standartlarına göre
denetçi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
uyarınca yapılan finansal tabloların bağımsız
denetimi bağlamında, Bağımsız Denetim
Standardı 701’e uygun olarak kilit denetim
konularını raporunda bildirmesi gereken
denetimler aşağıdakilerden hangisinde tam
ve eksiksiz olarak ifade edilmiştir?

Olumlu görüş

II- Sınırlı olumlu görüş

A) Borsada işlem gören işletmelerin bağımsız
denetiminde

III- Olumsuz görüş
IV- Görüş vermekten kaçınma

B) Tüm anonim ve limited şirketlerin bağımsız
denetiminde

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca
yapılan bağımsız denetimlerde, denetçinin
finansal tablolar hakkında olumsuz görüş
vermiş olması halinde, içinde bulunulan
şartlara göre “diğer bilgiler”e ilişkin yukarıda
belirtilen görüşlerden hangisini verebilir?

C) Denetime tabi tüm şirketlerin
tablolarının denetiminde
D) BİST 100’de işlem
bağımsız denetiminde

A) Yalnız I

gören

finansal

işletmelerin

E) BOBİ FRS uygulayan işletmelerin bağımsız
denetiminde

B) I-II
C) III-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV
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39)

I-

Yönetim

II- Üst yönetimden sorumlu olanlar
III- Sorumlu denetçi
IV- Denetim ekibi
Bağımsız Denetim Standartlarına göre, hilenin
önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin esas
sorumluluğun
ait
olduğu
kişi/kişiler,
aşağıdakilerden hangisinde tam ve eksiksiz
olarak verilmiştir?
A) I-II
B) II-III
C) II-III-IV
D) I-III-IV
E) I-II-III-IV
40) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar
Standardına (Bağımsızlık Standartları Dâhil)
göre kişi, denetimin kalitesine yönelik gözden
geçirmeden sorumlu olarak atandığında ve bu
sıfatla kümülatif olarak yedi yıl görev
yaptığında, ara verme süresi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) Birbirini takip eden 2 yıl
D) Birbirini takip eden 3 yıl
E) Birbirini takip eden 5 yıl

Test Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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22 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
SABAH OTURUMU “B”KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

MUHASEBE
STANDARTLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

B
D
B
E
E
D
A
C
A
A
B
A
C
C
E
D
A
E
C
D
C
C
E
C
B
C
B
A
E
C
B
A
C
D
E
C
E
D
E
A

SERMAYE PİYASASI,
BANKACILIK,
SİGORTACILIK VE ÖZEL
EMEKLİLİK MEVZUATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

D
E
D
C
C
E
B
A
B
C
C
E
D
A
B
A
C
B
E
D
C
A
C
E
A
C
B
A
D
A
B
E
B
C
E
D
D
A
B
D

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ VE FİNANSAL
YÖNETİM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

D
E
C
D
B
B
B
A
E
B
B
E
B
A
B
E
C
D
D
A
C
E
E
D
D
C
A
C
A
E
D
B
D
C
E
C
C
A
A
C

DENETİM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

E
D
B
C
C
B
A
E
D
E
D
D
B
E
B
E
D
E
C
A
E
E
A
B
A
A
C
A
D
B
C
C
D
A
D
C
B
C
A
D

