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

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

13 HAZİRAN 2021 Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Sınav Salon No Sıra No :

:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

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

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

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

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

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

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

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

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

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

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

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

B



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



MUHASEBE STANDARTLARI B

 
1) FŞ işletmesi 31/12/2020 tarihi itibarıyla 

aşağıdaki kalemleri elinde bulundurmaktadır: 

90 Gün Vadeli Alınan ve Vadesine 
10 Gün Kalan Likit Fon (A, B ve C 
işletmelerinin borsada işlem 
gören paylarından oluşmaktadır) 

55.000 TL 

5.000 ABD Doları 40.250 TL 
XYZ Bankasındaki Vadesiz 
Mevduat 300.000 TL 
3 yıl önce edinilen ve vadesine 65 
gün kalan Devlet Tahvilleri 25.000 TL 

0,020 Kripto Para 10.000 TL 
Tedarikçilerine Ödeme Yapma 
Amacıyla Kullandığı 2 Ay Vadeli 
Mevduat 

150.000 TL 

Kısa vadeli yükümlülüklerini 
yerine getirmek amacıyla 1 Kasım 
2020 tarihinde edindiği ve vadesi 
31 Ocak 2020 tarihinde dolacak 
olan %5 kupon ödemeli devlet 
tahvilleri 

50.000 TL 

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde 
işletmenin sahip olduğu nakit ve nakit 
benzerleri tutarları kaç TL’dir? 

 Nakit 365.000; Nakit Benzerleri 290.000  

 Nakit 350.250; Nakit Benzerleri 140.000  

 Nakit 490.250; Nakit Benzerleri 195.000  

 Nakit 340.250; Nakit Benzerleri 200.000  

 Nakit 500.250; Nakit Benzerleri 225.000  

2) BOBİ FRS uygulayan ve perakende olarak 
peynir satan FŞ işletmesi 01/01/2021 tarihinde, 
%18 KDV dâhil 295.000 TL karşılığında A 
işletmesinden 20 ton peynir satın almıştır. A 
işletmesi ile FŞ işletmesi uzun süredir birlikte 
çalıştıklarından, A işletmesi 295.000 TL’nin 
tamamının 10 ayda ödenmesini kabul 
etmektedir. FŞ işletmesinin borçlanma maliyeti 
%5’tir. FŞ işletmesi peynirlerin taşınması için 
3.500 TL maliyete katlanmış ve kamyonetin 
boşaltılması için tutulan çalışanlara da 3.000 TL 
ödeme yapmıştır.  
Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde FŞ 
işletmesi satın almış olduğu peynirleri kaç TL 
üzerinden kayda alacaktır? 

 244.595  

 250.000 

 256.500 

 287.452  

 295.000 

3) Sunum para birimine çevrimden kaynaklanan 
kur farkları; 

I. Gelir ve giderlerin işlem tarihindeki döviz 
kurlarından; aktif ve yabancı kaynakların 
ise kapanış kurundan çevrilmesinden 
kaynaklanır. 

II. Dönem başı net varlıkların öncekinden 
farklı bir kapanış kurundan çevrilmesinden 
kaynaklanır. 

III. Parasal kalemlerin raporlama dönemi sonu 
kapanış kurundan değerlemesinden 
kaynaklanır. 

IV. Maddi duran varlıkların yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucunda 
maliyet bedel ile yeniden değerlenmiş tutar 
arasındaki kur farkından kaynaklanır.  

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da 
hangileri TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 
uyarınca doğrudur? 

 I-II 

 I-II-IV 

 Yalnız I 

 Yalnız III 

 I-III-IV 

4) 01/01/2021 tarihinde A işletmesi B işletmesinin 
paylarının %80’ini satın almıştır. TFRS 10 
Konsolide Finansal Tablolar uyarınca edinim 
tarihi itibarıyla aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 Konsolide edilen “Geçmiş Yıllar Kârları” 

kalemi, A ile B işletmelerinin “Geçmiş Yıllar 

Kârları” kalemi bakiyelerinin toplamından 

oluşur. 

 Konsolide Finansal Durum Tablosuna B 

işletmesinin “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemi 

bakiyesinin %80’i alınır.  

 B işletmesinin “Geçmiş Yıllar Kârları” kaleminin 

bakiyesi A işletmesinin “Geçmiş Yıllar Kârları” 

kalemine eklenir ve karşılığında A işletmesinin 

“Paylara ilişkin Primler” kalemi azaltılır. 

 Konsolide “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemi ile A 

işletmesinin “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemi aynı 

bakiyeye sahiptir. 

 Konsolide “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemi, 

kontrol gücü olmayan payların dağıtılmamış 

kârlardaki payını da içerir.  
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5) TFRS’leri uygulayan ve elektrik malzemeleri 

satan A işletmesi B işletmesinin paylarının 
%80’ini 2019 yılında satın almıştır. 2021 yılında 
A işletmesi tanesi 24 TL’ye 40.000 adet priz 
almış; aldığı bu prizlerin 25.000 adedini 30 TL 
karşılığında B işletmesine satmıştır. B işletmesi 
de A işletmesinden satın aldığı prizlerin 
tamamını aynı yıl içinde üçüncü taraflara 45 TL 
karşılığında satmıştır. Yapılan alım-satım 
işlemine ilişkin olarak TFRS 10 Konsolide 
Finansal Tablolar uyarınca aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

 Konsolide dönem net kârı 150.000 TL azaltılır. 

 B işletmesi 2021 yılı raporlama döneminde A 

işletmesinden satın almış olduğu malların 

tamamını üçüncü taraflara satmış olduğundan 

herhangi bir eliminasyon gerekmemektedir. 

 “Hasılat” ile “Satışların Maliyeti” kalemleri 

750.000 TL azaltılır. 

 “Hasılat” ile “Satışların Maliyeti” kalemleri 

sırasıyla, topluluk içi yapılan satışın %80’i olan, 

600.000 TL ve 480.000 TL azaltılır. 

 “Stoklar” kalemi, grup içi satıştan kaynaklan 

brüt kârın %80’i olan 120.000 TL azaltılır. 

6) 2021 yılının başlangıcında FŞ işletmesi bir 
pasaj inşa etmek üzere 500.000 TL karşılığında 
sözleşme yapmıştır. Yapılan sözleşme 
çerçevesinde pasajın 2023 yılının sonunda 
teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Pasajın inşa 
maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır: 

(TL) 2021 
Yılı 

2022 
Yılı 

2023 
Yılı 

Katlanılan 
toplam 
maliyetler  

150.000 250.000 410.000 

Toplam 
beklenen 
maliyetler  

375.000 400.000 410.000 

BOBİ FRS Bölüm 15 Hasılat uyarınca FŞ 
işletmesinin 2022 yılına ilişkin olarak kayda 
alacağı hasılat tutarı kaç TL’dir? 

 112.500 

 187.500 

 200.000 

 333.333 

 583.333 

7) TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar uyarınca 
bireysel finansal tablolara ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 Yatırım işletmeleri bireysel finansal tablo 

olarak kendi finansal tablolarını sunabilir. 

 Bireysel finansal tablolar, bağlı ortaklıklardaki, 

iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki 

yatırımlarını, maliyet bedeli üzerinden, TFRS 9 

Finansal Araçlar uyarınca ya da özkaynak 

yöntemini kullanarak muhasebeleştirmeyi 

tercih eden işletmeler tarafından sunulan 

finansal tablolardır. 

 Bireysel finansal tablolar, konsolide finansal 

tablolara ilâve olarak sunulan tablolardır. 

 Bağlı ortaklığı bulunmayan ancak iştiraklerdeki 

yatırımlarını TMS 28 İştiraklerdeki ve İş 

Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca özkaynak 

yöntemiyle hazırlamak zorunda olan 

işletmelerin finansal tablolarına ilâve olarak 

sunduğu tablolar da bireysel finansal tablodur. 

 Bağlı ortaklığı veya iştiraki olmayan ya da 

herhangi bir iş ortaklığında iş ortaklığı payı 

bulunmayan bir işletmenin hazırladığı finansal 

tablolar da bireysel finansal tablodur. 
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8) TFRS’leri uygulayan FŞ işletmesi ABC 

işletmesinin paylarının %40’ını 180.000 TL 
karşılığında satın almıştır. FŞ ile ABC 
işletmelerinin faaliyet sonuçları ve yaptıkları 
kâr payı dağıtımları aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir: 
 

 FŞ işletmesi ABC işletmesi 

(TL) 
Vergi 

Öncesi 
Kâr 

Temettü Net 
Kâr Temettü 

2021 
Yılı 

100.000 40.000 30.000 20.000 

FŞ işletmesinin bireysel finansal tablolarında 
yatırımını maliyet yöntemine göre değerlemesi 
durumunda, 2021 yılı raporlama döneminde kâr 
payı dağıtımından sonra FŞ işletmesinin vergi 
öncesi kârı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

 100.000 TL 

 104.000 TL 

 106.000 TL 

 108.000 TL 

 112.000 TL 

9) “Önemli etki” kavramına ilişkin olarak aşağıda 
yer verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 Önemli etki, yatırım yapılan işletmedeki 

sahiplik seviyelerinde mutlak ya da nisbi bir 

değişiklik olmadan da kazanılabilir ya da 

kaybedilebilir. 

 %20 veya daha fazla oy hakkına sahip 

olunduğunda önemli etkinin var olduğunun 

kabul edilmesi bir karinedir. 

 Yatırım yapılan işletmede önemli etkiye sahip 

olunup olunmadığı belirlenirken kullanılabilir ya 

da dönüştürülebilir durumdaki potansiyel oy 

hakları dikkate alınır. 

 Yatırım yapılan işletmede önemli etkiye sahip 

olunup olunmadığı belirlenirken diğer tarafların 

sahip olduğu kullanılabilir ya da 

dönüştürülebilir durumdaki potansiyel oy 

hakları dikkate alınır. 

 Yatırım yapılan işletmede önemli etkiye sahip 

olunup olunmadığı sadece hâlihazırda sahip 

olunan pay oranına göre belirlenir.  

10) TFRS’leri uygulayan A işletmesi 01/01/2021 
tarihinde B işletmesinin paylarının %35’ini 
400.000 TL karşılığında satın almıştır. Yapılan 
değerlemede, B işletmesinin İlk Giren İlk Çıkar 
yöntemiyle izlenen stokları ile arsalarının 
gerçeğe uygun değeri; defter değerlerini 
sırasıyla 2.000 TL ile 55.000 TL tutarında 
aşmaktadır. Bununla birlikte, B işletmesinin 
31/12/2021 itibarıyla satamadığı stok 
bulunmamaktadır. A işletmesi iştiraklerinin 
ölçümünü özkaynak yöntemine göre 
yapmaktadır. 
Söz konusu değer farklılıklarının A işletmesinin 
2021 yılı raporlama dönemine ait 
kazançlarındaki etkisi aşağıdakilerin 
hangisinde gösterilmiştir? 

 Stok Arsa 

A)  Azalış Azalış 

B)  Azalış Etki yok 

C)  Artış Artış 

D)  Artış  Etki yok 

E)  Azalış Artış 

11) BOBİ FRS uygulayan FŞ işletmesi, 2019 yılında 
A işletmesinin paylarının %30’unu 250.000 TL 
nakit karşılığında satın almıştır. FŞ işletmesi A 
işletmesine yapmış olduğu yatırımı münferit 
finansal tablolarda maliyet yöntemiyle 
izlemektedir. 2021 yılında FŞ işletmesi A 
işletmesinin paylarının %25’ini de 300.000 TL 
karşılığında satın almıştır. FŞ işletmesi bağlı 
ortaklık yatırımlarını münferit finansal 
tablolarda özkaynak yöntemiyle izlemekte olup 
ilâve pay edinimi FŞ işletmesinin büyüklüğünü 
etkilememiştir.  

BOBİ FRS (2021 Sürümü) Bölüm 10 
İştiraklerdeki Yatırımlar uyarınca bağlı 
ortaklığın ilk kayda alma maliyeti ve FŞ 
işletmesinin kârlarına (zararlarına) olan etkisi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde 
verilmiştir?  

 Bağlı Ortaklığın 
İlk Kayda Alınma 

Maliyeti (TL) 

Kâr (Zarar) Etkisi 
(TL) 

A) 550.000 (50.000) 
B) 660.000 110.000 
C) 660.000 0 
D) 550.000 0 
E) 550.000 50.000 
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12) İnşa faaliyetiyle iştigal eden A ile B işletmeleri 

sözleşme yaparak bir otoyol yapma projesini 
üstlenmiştir. Söz konusu projenin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Z işletmesini 
kurmuşlardır. Söz konusu proje bir kamu 
projesi olup ilgili otoriteyle sözleşmeyi Z 
işletmesi yapmıştır. Yapılan sözleşme 
kapsamında Z işletmesi yol yapım projesiyle 
ilgili varlık ile yükümlülükleri bünyesinde 
tutmakta ve yapım hizmetleriyle ilgili faturalar 
da Z işletmesi adına kesilmektedir. Ancak A ile 
B işletmeleri Z işletmesinin varlıkları üzerinde 
haklara ve borçları üzerinde yükümlülüklere 
sahiptir.  
Yukarıda açıklanan müşterek anlaşma TFRS 11 
Müşterek Anlaşmalar uyarınca nasıl 
muhasebeleştirilecektir? 

 Müşterek anlaşma, bir müşterek faaliyettir. A 

ile B işletmeleri müşterek faaliyetteki paylarını 

”Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar” 

kalemine yansıtır. 

 Müşterek anlaşma, bir iş ortaklığıdır. A ile B 

işletmeleri iş ortaklığındaki paylarını 

”Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar” 

kalemine yansıtır. 

 Müşterek anlaşma, bir müşterek faaliyettir. A 

ile B işletmeleri müşterek faaliyetin varlıkları, 

yükümlülükleri, gelir ve giderlerindeki paylarını 

finansal tablolarına yansıtır.  

 Müşterek anlaşma, bir iş ortaklığıdır. A ile B 

işletmeleri iş ortaklığının varlıkları, 

yükümlülükleri, gelir ve giderlerindeki paylarını 

finansal tablolarına yansıtır.  

 Müşterek anlaşma, bir iş ortaklığıdır. A ile B 

işletmeleri Z işletmesinin gelir ve giderlerindeki 

paylarını finansal tablolarına yansıtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TFRS’leri uygulayan FŞ işletmesi, Üçpınar 
Köyü’ndeki bir müstakil binayı gelecekte kira 
geliri elde etmek üzere 01/01/2021 tarihinde 
150.000 TL karşılığında satın almıştır. Ancak, 
köyde evlerin nadiren satışa konu olması 
sebebiyle söz konusu binanın gerçeğe uygun 
değeri güvenilir bir şekilde ölçülememektedir. 
Bu nedenle FŞ işletmesi binayı maliyet 
bedeliyle ölçmeye karar vermiştir. FŞ işletmesi 
binanın faydalı ömrünü 50 yıl olarak belirlemiş 
ve binaya doğrusal yöntemle amortisman 
ayırmaya karar vermiştir.  
2023 yılında, kaplıca turizmi kapsamında 
Üçpınar Köyü’ndeki boş evlere talep ve bu 
evlerin satışı artmıştır. FŞ işletmesi, söz 
konusu binanın gerçeğe uygun değerini, 
yakındaki benzer binaların satışlarını esas 
alarak 31/12/2023 tarihi itibarıyla 500.000 TL 
olarak belirleyebilmiştir.   
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
uyarınca ölçüm yönteminin değişmesine ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 Kâr veya zarara 350.000 TL kazanç yansıtılır. 

 Kâr veya zarara 350.000 TL zarar yansıtılır. 

 Kâr veya zarara 209.000 TL kazanç yansıtılır. 

 Diğer kapsamlı gelire 209.000 TL kazanç 

yansıtılır. 

 Diğer kapsamlı gelire 19.000 TL kazanç 

yansıtılır. 

14) BOBİ FRS (2021 Sürümü) uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 Ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaya başlayan 

işletmeler, bu tutarları ileriye yönelik sunar. 

 İşletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını 

sunmaya başlaması bir muhasebe politikası 

değişikliği olup geriye dönük uygulama 

gerektirmektedir. 

 Münferit finansal tablolarında isteğe bağlı 

olarak ertelenmiş vergi tutarlarını sunan orta 

boy işletmeler sonradan ertelenmiş vergi 

tutarlarını sunmaya son veremezler. 

 Büyük işletme niteliğini kaybeden işletmelerin 

münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi 

tutarını politika değişikliği için gereken kıstaslar 

aranmadan sunmamaya başlamasına izin 

verilmiştir. 

 Yukarıdakilerin hepsi. 
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15) BOBİ FRS (2021 Sürümü) Bölüm 19 Karşılıklar, 

Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı 
Varlıklar uyarınca ayrılacak kıdem tazminatı 
karşılıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

 BOBİ FRS (2021 Sürümü) uyarınca kıdem 

tazminatı karşılığı ayırma yükümlülüğü 

kaldırılmıştır. 

 Kıdem tazminatı karşılıkları hesaplanırken 

gelecekteki ortalama yaşam süresi dikkate 

alınır. 

 Kıdem tazminatı karşılıkları hesaplanırken 

ücretteki beklenen artışlar dikkate alınır ve cari 

döneme ait kıdem tazminatı hesaplanırken 

ücret artışlarını içeren tutar iskonto edilir. 

 Kıdem tazminatı karşılıkları kıdeme esas brüt 

ücret üzerinden hesaplanır. 

 BOBİ FRS (2021 Sürümü) uyarınca büyük 

işletme tanımını karşılamayan işletmelerin 

kıdem tazminatı karşılığı ayırma yükümlülüğü 

yoktur. 

16) BOBİ FRS (2021 Sürümü) Bölüm 9 Finansal 
Araçlar ve Özkaynaklar uyarınca, finansal 
varlıklara ilişkin değer düşüklüğünün 
ölçümüyle ilgili olarak aşağıda yer alan 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

 Vadesi bir yıldan daha uzun olan ticari 

alacaklara ilişkin değer düşüklüğü zararı, 

alacağın defter değeri ile alacağa ilişkin 

tahmini nakit akışlarının, başlangıçtaki etkin 

faiz oranı kullanılarak bugüne indirgenmiş 

değeri arasındaki fark kadardır. 

 İtibari değerinden ölçülen finansal varlıklara 

değer düşüklüğü ayrılmaz. 

 Maliyet bedeliyle ölçülen finansal varlıklara 

ilişkin değer düşüklüğü zararı, varlığın defter 

değeri ile itibari değeri arasındaki fark kadardır. 

 Gerçeğe uygun değeri güvenilir şekilde 

ölçülemediği için maliyet değeriyle değerlenen 

finansal varlıklar için bunların gerçeğe uygun 

değeri güvenilir bir şekilde ölçülünceye kadar 

değer düşüklüğü zararı hesaplanmaz.  

 Yukarıdakilerin hiçbiri. 

 TFRS’leri uygulayan ve perakende peynircilik 

yapan FŞ işletmesi sadece ürettiği ürünleri 

satabileceği bir dükkân daha açmaya karar 

vermiştir. Bu kapsamda aşağıdaki harcamaları 

yapmıştır: 

• 01/05/2021 tarihinde dükkânın açılış 
masrafları için 5.500 TL harcamıştır. 

• 30/06/2021 tarihinde tereyağı üretim 
izninin alınması için 2.500 TL tutarında 
noter vb. çeşitli yasal giderlere 
katlanmıştır. 

• 30/06/2021 tarihinde ilçe müdürlüğüne 
izinler için 7.500 TL ödeme yapmıştır. 

• 30/06/2021 tarihinde açılışı haber veren 
broşürlerin basılması için 3.000 TL 
harcamıştır. 

• 30/06/2021 tarihinde çalışanlara 180 TL 
karşılığında kartvizit bastırmıştır. 

• 30/06/2021 tarihinde Bandırma’nın yerel 
radyosunda izleyen 12 ay boyunca her 
gün yayımlanacak reklam için 15.000 TL 
ödeme yapmıştır. 

FŞ işletmesi üretim izinlerinin faydalı ömrünü 5 
yıl olarak belirlemiş ve üretim izinlerini 
doğrusal yöntemle itfa etmeye karar vermiştir. 
Buna göre 31/12/2021 tarihi itibarıyla, TMS 38 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca üretim 
izinlerinin defter değeri kaç TL’dir? 

 8.000  

 9.000  

 26.800  

 26.944  

 30.312  
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18) Medikal cihaz satışı yapan bir firma, A ve B 

olmak üzere iki farklı ürün satmaktadır. Firma 
birim maliyeti 1.000 TL olan A cihazından 500 
adet satın almış olup cihaz başına 50 TL iade 
alınamayacak ithalat vergisi ödemiştir. Ayrıca 
500 adet ürünü deposuna getirmek için 5.000 
TL nakliye bedeli de ödemiştir. Firma A 
cihazının satışına yeni başlaması sebebiyle 
10.000 TL reklam giderine katlanmıştır. Birim 
fiyatı 500 TL olan B cihazından ise 1.000 adet 
satın almış, satıcı firma birim başına %10 
iskonto uygulamış ve 1.000 adet ürünü 
deposuna getirmek için 2.000 TL nakliye 
bedeline katlanmıştır. Firma stoklarını satışa 
kadar bekletmek üzere kiraladığı depoya yıllık 
15.000 TL kira ödemektedir. A ürününün net 
gerçekleşebilir değerinin birim başına 1.070 TL, 
B ürünün ise net gerçekleşebilir değerinin birim 
başına 440 TL olduğu bilinmektedir. Başka 
stokunun olmadığı ve henüz satış yapmadığı 
bilinen firmanın TMS 2 Stoklar’a göre dönem 
sonu ticari mal stok tutarı kaç TL’dir?  

 970.000  

 975.000  

 985.000  

 990.000  

 1.007.000  

19)  

I. Stoklar, maliyet bedelinin altına indirilemez. 
II. Stoklar, gerçeğe uygun değeri ile maliyet 

bedelinden düşük olanı üzerinden ölçülür. 
III. İşletmenin üretim sürecinde kullanmak 

üzere elinde bulundurduğu temizlik 
malzemeleri stok niteliğindedir.  

IV. Düşük üretim düzeyi sebebiyle her bir 
üretim birimine dağıtılan sabit genel gider 
miktarı artış gösterebilir. 

V. Üretim sürecindeki hammaddenin 
bekletilmesi için katlanılan depolama 
maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilir.  

TMS 2 Stoklar uyarınca yukarıdaki ifadelerden 
hangisi ya da hangileri doğrudur? 

 Yalnız I 

 II-III 

 II-IV 

 III-V 

 III-IV-V 

 
 

20) İşletme, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
uyarınca tanımlanmış fayda planlarının 
ölçümünde yapmış olduğu tahmin ile 
gerçekleşen sonuç arasındaki fark sebebiyle 
ortaya çıkan aktüeryal kazanç ve kayıpları, TMS 
1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 
finansal tablolarında ne şekilde raporlar?  

 Kısa Vadeli Yükümlülüklerde  

 Dönen Varlıklarda  

 Uzun Vadeli Yükümlülüklerde 

 Kâr veya Zararda 

 Özkaynaklarda 

21) Dayanıklı tüketim malzemesi üreticisi olan bir 
firma sattığı ürünler için 3 yıl garanti 
vermektedir. Firma 2020 yılında sattığı 10.000 
adet ürün için 25.000 TL garanti karşılığı 
ayırmıştır. 2021 yılı sonunda firma tahminlerini 
revize etmiş ve 2020 yılında satışını 
gerçekleştirdiği 10.000 adet üründe sorun 
çıkması durumunda bunun kendisine 
maliyetinin 30.000 TL olacağını hesaplamıştır. 
Firma ayırmış olduğu garanti karşılığındaki bu 
değişikliği, TMS 8 Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 
Hatalar uyarınca finansal tablolarına ne şekilde 
yansıtmalıdır?  

 01/01/2020 tarihli açılış Finansal Durum 

Tablosunda garanti karşılıklarını 5.000 TL 

artırmalıdır.  

 31/12/2020 tarihli dönem sonu Finansal Durum 

Tablosunda garanti karşılıklarını 5.000 TL 

artırmalıdır.  

 01/01/2021 tarihli açılış Finansal Durum 

Tablosunda garanti karşılıklarını 5.000 TL 

artırmalıdır.  

 31/12/2021 tarihli dönem sonu Finansal Durum 

Tablosunda garanti karşılıklarını 5.000 TL 

artırmalıdır.  

 Firmanın bu duruma ilişkin finansal 

tablolarında herhangi bir işlem yapmasına 

gerek yoktur.  
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22) İşletme 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının 

taslak halini 15/02/2021 tarihinde hazırlamış, 
28/02/2021 tarihinde yönetime sunmuş ve 
yönetim finansal tabloları 15/03/2021 tarihli 
genel kurulda yayımlanması için onaylamıştır. 
İşletme 15/01/2021 tarihinde ortaklarına temettü 
dağıtacağını ilan etmiş, 20/02/2021 tarihinde ise 
işletmenin daha önceden karşılık ayırmış 
olduğu bir dava işletme aleyhine ancak ayrılan 
karşılık tutarından daha yüksek bir tutarda 
sonuçlanmıştır. TMS 10 Raporlama 
Döneminden Sonraki Olaylar’a göre işletme bu 
iki olayı 31/12/2020 tarihli finansal tablolarına 
ne şekilde yansıtır? 

 İşletme ilan edilen temettü tutarı kadar bir 

yükümlük raporlar, sonuçlanan davanın etkisini 

dipnotlarda açıklar.  

 İşletme temettü ilanına ilişkin dipnotlarda 

açıklama yapar, sonuçlanan dava neticesinde 

daha önce ayrılan karşılık tutarını düzeltir. 

 İşletme ilan edilen temettü tutarı kadar bir 

yükümlük raporlar, sonuçlanan dava 

neticesinde daha önce ayrılan karşılık tutarını 

düzeltir. 

 İşletme temettü ilanı ve sonuçlanan davanın 

etkisini dipnotlarında açıklar.  

 İşletmenin her iki durum için de herhangi bir 

düzeltme ya da açıklama yapma sorumluluğu 

bulunmamaktadır.  

23) İşletme 2021 yılı içinde halen çalışmakta olan 
işçileri için 40.000 TL kıdem tazminatı karşılığı 
ayırmış aynı yıl 10.000 TL kıdem tazminatı 
ödemiştir.  Vergi oranı %20’dir. TMS 12 Gelir 
Vergileri uyarınca aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   

 10.000 TL indirilebilir geçici fark oluşmuştur.  

 8.000 TL indirilebilir geçici fark oluşmuştur. 

 8.000 TL ertelenmiş vergi yükümlüğü 

raporlanacaktır.  

 6.000 TL ertelenmiş vergi varlığı 

raporlanacaktır.  

 6.000 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

raporlanacaktır.  

 

24) TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 İşletmenin ihraç ettiği kendi özkaynak aracı, 

finansal yükümlülüktür.  

 İşletmenin ihraç ettiği uzun vadeli tahvil, 

finansal yükümlülüktür.  

 Türev araçlar, niteliğine göre finansal varlık ya 

da yükümlülük olarak muhasebeleştirebilirler.  

 İşletmenin elinde bulundurduğu nakit, finansal 

varlıktır.  

 Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı 

finansal araçlarına yapılan yatırımlar, finansal 

varlıktır. 

25) İşletme, 01/01/2020 tarihinde 250.000 TL’ye bir 
makine almış, makine için doğrusal 
amortisman yöntemi uygulamış olup faydalı 
ömrü 10 yıl olarak hesaplamıştır. Makinenin 
sonraki ölçümlerinde yeniden değerleme 
modeli kullanılmaktadır. İşletme 01/01/2022 
tarihinde makineyi yeniden değerlemeye tabi 
tutmuş olup bu tarih itibarıyla makinenin 
yeniden değerlenmiş tutarının 240.000 TL 
olduğunu belirlemiş ve makinenin faydalı 
ömründe bir değişiklik olmamıştır. İşletme 
yeniden değerleme işlemine ilişkin kayıtları 
brüt yönteme göre yapmıştır. İşletme makineyi 
01/01/2024 tarihinde 144.000 TL’ye satmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
01/01/2024 tarihinde TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar uyarınca yapması gereken işlemlerden 
biri değildir?  

A) “Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme 

Değer Artışları” kaleminde bulunan 40.000 

TL’yi, “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemine aktarır. 

B) “Birikmiş Amortismanlar” kalemini 120.000 TL 

borçlandırır.  

C) “Maddi Duran Varlıklar” kalemini 300.000 TL 

alacaklandırır. 

D) “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” 

kalemini 36.000 TL borçlandırır. 

E) “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar” kalemini 

4.000 TL alacaklandırır. 
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26) İşletme 20/06/2020 tarihinde, yararlı ömrü 10 yıl 

olarak tahmin edilen, %18 KDV dâhil 590.000 
TL’ye bir makine satın almıştır.  Makinenin 
kurulum ve montajı için 5.000 TL, makinenin 
daha etkin kullanımını için üretim personeline 
verilecek eğitim için 10.000 TL, makinenin test 
çalışmaları için 20.000 TL masrafa katlanılmış, 
test sonucu ortaya çıkan ürünler 8.000 TL’ye 
satılmıştır. Makine 01/07/2020 tarihinde 
kullanıma hazır hale gelmiştir. Ayrıca 
01/11/2020 tarihinde makineye performansı 
artırması amacıyla 60.000 TL’ye yeni bir motor 
takılmış ve söz konusu motorun yararlı ömrü 5 
yıl olarak belirlenmiştir.  İşletmenin 31/12/2020 
tarihinde yeni takılan motor dâhil ayırması 
gereken amortisman tutarı kaç TL’dir?  

 25.850 

 27.350 

 27.850 

 28.250 

 64.700 

27) İşletmenin 31/12/2020 tarihi itibariyle şerefiye 
dâhil defter değeri toplamı 1.000.000 TL olan 
nakit yaratan biriminin kullanım değerinin 
700.000 TL’ye, satış maliyetleri düşülmüş 
gerçeğe uygun değerinin ise 650.000 TL’ye 
düştüğü görülmüştür.   Söz konusu nakit 
yaratan birime ait varlıkların defter değeri; 
şerefiye 200.000 TL, ekipmanlar 100.000 TL, 
bina 300.000 TL, arsa 400.000 TL’dir.  Nakit 
yaratan birime ilişkin TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü uyarınca değer düşüklüğü zararı 
ayrıldıktan sonra varlıkların yeni defter 
değerleri kaç TL olacaktır?  

A) Şerefiye 130.000, ekipmanlar 65.000, bina 

195.000, arsa 260.000. 

B) Şerefiye 0, ekipmanlar 87.500, bina 262.500, 

arsa 350.000. 

C) Şerefiye 100.000, ekipmanlar 50.000, bina 

150.000, arsa 400.000. 

D) Şerefiye 140.000, ekipmanlar 70.000, bina 

210.000, arsa 280.000. 

E) Şerefiye 0, ekipmanlar 81.250, bina 243.750, 

arsa 325.000. 

 
 
 

28) İşletmenin yeniden değerlenmiş tutarıyla 
izlediği yönetim binasının 31/12/2021 tarihi 
itibarıyla defter değeri 600.000 TL olup yeniden 
değerleme değer artış fonunda 50.000 TL 
bulunmaktadır. Dönem sonunda emlak 
piyasasının kötüleşmesi sebebiyle binanın 
değer düşüklüğüne uğradığı görülmüş ve 
binanın yeni değerinin 450.000 TL olduğunu 
hesaplanmıştır. TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü uyarınca işletmenin dönem 
sonunda değer düşüklüğüne ilişkin yapması 
gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

 Genel Yönetim Giderleri           150.000  

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü 

Karşılıkları                              150.000 

B) Genel Yönetim Giderleri           200.000  

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü 

Karşılıkları                               200.000 

 Genel Yönetim  Giderleri 100.000 

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme 

Artışları                                       50.000 

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü 

Karşılıkları                              150.000  

 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme 

Artışları                              150.000 

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü 

Karşılıkları                              150.000  

 Varlık yeniden değerleme modeli üzerinden 

değerlendiği için herhangi bir kayıt yapmasına 

gerek yoktur.  

29) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve’ye göre aşağıdakilerden hangisinde 
faydalı finansal bilginin temel niteliksel 
özellikleri birlikte verilmiştir?  

 İhtiyaca uygunluk, karşılaştırabilirlik, gerçeğe 

uygun sunum, zamanında sunum ve önemlilik.  

 İhtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve 

önemlilik. 

 İhtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunum. 

 Gerçeğe uygun sunum ve önemlilik. 

 Karşılaştırabilirlik, gerçeğe uygun sunum ve 

önemlilik.  
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30) İşletme 01/01/2020 tarihinde idari amaçla 

kullanmak üzere 450.000 TL değerinde bir bina 
satın almıştır. Binanın kalıntı değeri 150.000 TL 
faydalı ömrü 30 yıl olarak belirlenmiştir ve 
maliyet bedeli üzerinden ölçülmektedir. 
31/12/2021 tarihinde işletme binayı idari amaçla 
kullanmaktan vazgeçip 3. bir tarafa kiraya 
vermeye karar vermiştir. İşletme yatırım amaçlı 
gayrimenkullerini gerçeğe uygun değeri 
üzerinden izlemekte olup binanın 2021 yılı sonu 
itibarıyla gerçeğe uygun değeri 350.000 TL’dir.  
BOBİ FRS’ye göre raporlama yapan işletmenin 
31/12/2021 tarihinde sınıf değişikliğine ilişkin 
yapması gereken kayıt nasıl olmalıdır?  

  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.000 

Birikmiş Amortisman   20.000 

Genel Yönetim Gideri    80.000 

Maddi Duran Varlıklar           450.000 

 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 450.000  

Maddi Duran Varlıklar           430.000 

Maddi Duran Varlıklar Yeniden 

Değerleme Değer Artışları                                             

                                                 20.000 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.000 

Birikmiş Amortismanlar             10.000 

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme 

Değer Azalış Zarar                   80.000 

Maddi Duran Varlıklar           440.000 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 430.000 

Birikmiş Amortismanlar             20.000 

Maddi Duran Varlıklar          450.000 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.000 

Birikmiş Amortisman                  20.000 

Maddi Duran Varlıklar             300.000 

Maddi Duran Varlık Yeniden 

Değerleme Değer Artışı           70.000  

 

 

 

 

 

 

31) BOBİ FRS (2021 Sürümü) uyarınca aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 Konsolide finansal tablo hazırlamak zorunda 

olmayan işletmeler, bağlı ortaklıklarının 

sonraki ölçümünde maliyet ya da özkaynak 

yöntemlerinden birini seçebilirler.  

 Bir işletme üzerinde kontrolün var olup 

olmadığı değerlendirilirken, hâli hazırda 

kullanılabilir nitelikte dahi olsa potansiyel oy 

haklarının etkisi dikkate alınmaz.  

 Büyük işletmeler, bağlı ortaklıklarını tam 

konsolidasyon yöntemine göre konsolide eder 

ve konsolide finansal tablo hazırlar.  

 Bağlı ortaklığın birleşme tarihinden itibaren bir 

yıl içinde elden çıkarılma niyetiyle edinilmesi ve 

elde tutulması durumunda söz konusu bağlı 

ortaklığın konsolide edilmesi gerekmez. 

 Konsolide finansal tablolar sunan ana 

ortaklıkların, bu tabloların yanı sıra münferit 

finansal tablolarını da sunması zorunludur. 

32) A işletmesi 15/03/2021 tarihinde müşteriyle 
adet fiyatı 100 TL olan 2.000 adet ürünün satışı 
için sözleşme imzalamıştır. A işletmesi ürünleri 
01/04/2021 tarihinde müşteriye teslim etmiş 
karşılığında 3 ay vadeli bir senet almıştır. A 
işletmesi müşterilerine 30 gün iade hakkı 
tanımakta olup geçmiş tecrübelerinden 
faydalanarak (beklenen değer yöntemini 
kullanarak) ürünlerinin %10’nun iade 
olabileceğini tahmin etmektedir. TFRS 15 
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca A 
işletmesinin hasılat olarak finansal tablolara 
alacağı tutar ve tarih aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 15/03/2021 tarihinde 200.000 TL  

 01/05/2021 tarihinde 180.000 TL  

 01/04/2021 tarihinde 180.000 TL  

 01/04/2021 tarihinde 200.000 TL  

 01/07/2021 tarihinde 200.000 TL  
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33) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 İşletme, sözleşme yapmak için katlandığı yasal 

maliyetleri, bu maliyetleri geri kazanmayı 

beklediği durumda varlık olarak 

muhasebeleştirir.  

 İşletme, 1 yıldan kısa vadeli sözleşmelerinde 

sözleşme önemli bir finansman birleşeni içerse 

dahi isterse işlem bedelini finansman 

bileşeninin etkisine göre düzeltmeyebilir.  

 İşletmenin, müşteriyle yaptığı sözleşmeden 

doğan hasılatı finansal tablolarına alabilmesi 

için sözleşmenin özü itibarıyla ticari nitelikte 

olması gerekir.  

 İşletme, bir mal veya hizmeti müşteriye 

devretmeden önce, söz konusu müşterinin 

bedeli ödemesi durumunda, sözleşmeyi 

ödeme yapıldığında bir sözleşme yükümlülüğü 

olarak gösterir.  

 İşletme, sözleşmede taahhüt edilen bedelin 

değişken bir tutar içermesi durumunda hak 

kazanacağı bedeli tahmin ederken yalnızca en 

muhtemel değer yöntemini kullanabilir.   

34) Aşağıdakilerden hangisi TMS 7 Nakit Akış 
Tablosu uyarınca finansman faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akışı olarak sınıflandırılır? 

 Diğer işletmelerin paylarının satışından 

kaynaklanan nakit girişleri.  

 Diğer taraflara verilen kredilerden kaynaklanan 

nakit çıkışları. 

 Diğer işletmelerin paylarının edinimi için 

yapılan nakit ödemeler. 

 Tedarikçilerin sağladığı kredilere ilişkin olarak 

yapılan nakit ödemeler. 

 İşletmenin kendi paylarını edinmek için yaptığı 

nakit ödemeler. 

 
 
 
 
 
 

35)  

I. İşletme, finansal tablolarını nakit esasına 
göre hazırlar. 

II. Bir TFRS zorunlu kıldığında netleştirme 
yapılabilir.  

III. İşletme, ana ortaklığın sahiplerine isabet 
eden sermaye ve yedekleri ayrı bir kalem 
olarak göstermek zorunda değildir. 

IV. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal 
varlıkların finansal tablo dışı 
bırakılmasından kaynaklanan kazanç ve 
kayıplar kâr veya zararda ayrı bir kalem 
olarak sunulur.  

V. İşletme, tam set finansal tabloları içerisinde 
döneme ait Özkaynak Değişim Tablosunu 
sunar.   

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 
yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
yanlıştır?  

 Yalnız I 

 I-III  

 I-II-III 

 I-II-IV 

 III-V 

36)   

I. Ortak kontrole tâbi olanlar hariç, iş 
birleşmeleri, satın alma yöntemi 
kullanılarak muhasebeleştirilir. 

II. Satın alma yöntemi uygulanırken 
uygulanacak ilk adım birleşmeye taraf olan 
diğer işletme üzerinde kontrolü elde eden 
tarafın belirlenmesidir.  

III.  Bir bağlı ortaklığın ilave özkaynak 
paylarının elde edilmesi aşamalı 
gerçekleşen bir iş birleşmesidir.  

IV.  İş birleşmesi sonucu oluşan şerefiye, 
değer düşüklüğüne ilişkin bir gösterge olup 
olmadığına bakılmaksızın her yıl değer 
düşüklüğü testine tabi tutulur.  

V. İş birleşmesi sonucu negatif şerefiye ortaya 
çıkabilir ve bu kazanç kâr veya zarara 
yansıtılır.  

BOBİ FRS Bölüm 21 İş Birleşmeleri uyarınca, 
uyarınca yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da 
hangileri doğrudur? 

 I-II 

 I-II-III 

 II-III -V 

 IV-V 

 I-II-V 
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MUHASEBE STANDARTLARI B

 
37) Bir inşaat işletmesi, 20/10/2020 tarihinde bir iş 

makinesinin 3 yıllığına kiralanması için 
sözleşme imzalamıştır. Yıllık kira ödemeleri 
120.000 TL olup ödeme her yılın sonunda 
yapılacaktır. Makinenin sökülüp inşaat alanına 
getirilmesi ve tekrar montajı için işletme 10.000 
TL masrafa katlanmış ve bu tutarı nakit 
ödemiştir. Kira sözleşmesi 01/01/2021 tarihinde 
başlayacak olup sözleşmede belirtilen yıllık 
%12 faiz oranı üzerinden kira ödemelerinin 
bugünkü değeri aşağıdaki gibi olacaktır:  

Kira 
Ödemeleri  

2021 
Yılı 

2022 
Yılı 

2023 
Yılı 

Kira 
ödemelerinin 
bugünkü 
değeri (TL) 

107.142,855   95.663,26  85.413,62 

Toplam (TL) 288.219,73 

 
TFRS 16 Kiralamalar uyarınca kiracı açısından 
aşağıdaki ifadelerden yanlıştır?   

 İşletme 01/01/2021 tarihinde finansal 

tablolarına 288.219,73 TL tutarında bir 

kullanım hakkı varlığı yansıtır.  

 31/12/2021 tarihinde 34.586,36 TL finansman 

gideri muhasebeleştirecektir.  

 31/12/2021 tarihinde 99.406,57 TL amortisman 

gideri muhasebeleştirecektir.  

 İşletme 01/01/2021 tarihinde finansal 

tablolarına 288.219,73 TL tutarında bir 

sözleşme yükümlülüğü yansıtır.  

 İlk yıl ödenecek anapara tutarı 85.413,64 

TL’dir.  

38) BOBİ FRS (2021 Sürümü) uyarınca büyük 
işletme ölçütleriyle ilgili aktif toplam ve yıllık 
satış hasılatına ilişkin eşik değerler 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 
 Aktif Toplamı   

       (TL) 
Yıllık Net Satış  
  Hasılatı (TL) 

A) 75 milyon 100 milyon 

B) 75 milyon 150 milyon 

C) 150 milyon 75 milyon 

D) 400 milyon 200 milyon 

E) 200 milyon 400 milyon 

39) Aşağıdakilerden hangisi BOBİ FRS 2021 
Sürümüyle gelen yeniliklerden biri değildir?  

 Konsolide finansal tablolar hazırlamaya 

başlayan işletmeler, isterlerse cari raporlama 

dönemine ait konsolide finansal tabloları ile 

birlikte sadece cari raporlama döneminin 

başlangıcına ait Konsolide Finansal Durum 

Tablosunu sunacaktır.  

 Tüm bağlı ortaklıklarını elden çıkarması 

sonucu münferit finansal tablo hazırlamaya 

başlayan işletmeler daha önce konsolide 

finansal tablolarında özkaynak yöntemine göre 

ölçtüğü iştiraklerini maliyet yöntemine göre 

ölçebileceklerdir.  

 İşletmelerin, maddi olmayan duran varlıklarına 

ilişkin kıst olarak itfa payı hesaplamasının gün 

bazında yapması zorunlu olacaktır.  

 İsteğe bağlı olarak konsolide finansal tablo 

düzenleyen işletmelerin en az iki raporlama 

dönemi boyunca konsolide finansal tablolar 

sunması zorunludur.  

 Büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınan 

aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı 

ölçütlerine ilişkin eşik değerler yükseltilmiştir.  

40) TFRS’leri uygulayan A işletmesi, nominal 
değeri 10 TL ve gerçeğe uygun değeri 415.000 
TL olan 10.000 adet hisse senedi karşılığında B 
işletmesinin borsada işlem gören paylarının 
tamamını 01/01/2021 tarihinde satın almıştır. 
Söz konusu edinim işlemi çerçevesinde A 
işletmesi, danışmanlık hizmeti için 5.000 TL, 
değerleme hizmeti için 10.000 TL ve ihraç 
edilen hisse senetlerinin tescili için de 10.000 
TL ödemiştir. A işletmesinin yaptığı edinimin 
maliyeti kaç TL’dir? 

 405.000  

 415.000  

 420.000  

 430.000 

 440.000  

 
 
 
 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
1) 5411 sayılı Bankacılık Kanunda belirtilen, 

önlem alınmasını gerektiren hâllerin varlığı 
durumunda veya iyileştirici önlemlerin 
alınmaması durumunda Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
bankadan istenebilecek kısıtlayıcı önlemler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  

A) Kaynakların toplanması ve kullandırılmasına 

ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıtlamaları 

da dâhil olmak üzere, her türlü sınırlama ve 

kısıtlama getirilmesi  

B) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere genel 

müdür, genel müdür yardımcıları, ilgili birim 

ve şube yöneticilerinin bir kısmının veya 

tamamının görevden alınması 

C) Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin 

sınırlandırılması veya durdurulması, verimi 

düşük veya verimsiz varlıklarının elden 

çıkarılması 

D) İstekli olan bir veya birkaç banka ile 

birleşilmesi 

E) Doğan zararın banka ortaklarından tazmini 

2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre bir 
yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve 
ferdî kaza sigortası sözleşmeleri için sigorta 
şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile 
lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak 
üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, 
istatistiksel ve aktüeryal yöntemler 
kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt 
edilmişse, bu karşılıkların yatırıma 
yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden 
sigortalılara ayrılan pay karşılıklarının 
toplamına ne ad verilir? 

A) Kazanılmamış primler karşılığı 

B) Devam eden riskler karşılığı 

C) Muallak tazminat karşılığı 

D) Matematik karşılık 

E) Biten işler risk karşılığı 

 
 
 
 
 
 

3) Bankaların kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?   

A) 5411 sayılı Kanuna göre kuruluş izni almış 

olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; 

faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine 

uygunluğunun sağlanması ve yeterli 

personel ve teknik donanıma sahip olunması 

gerekir. 

B) Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır. 

C) Banka içerisinde oluşturulacak stratejik 

hedefler, yönetim üzerinde baskı 

oluşturacağından, stratejik hedefler 

belirlenmemelidir.   

D) Kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereği olarak 

üst düzey yönetim, görevlerini etkin bir 

şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve 

kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün 

bilincinde olmalıdır. 

E) Kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereği olarak 

bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim 

elemanlarının çalışmalarından etkin olarak 

yararlanılmalıdır.  

4) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre, 
sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, 
finansman ve demografi konularında olasılık 
ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal 
düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr 
paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları 
hazırlayan kişiye ne ad verilir?  

A) Broker 

B) Aktüer 

C) Aracı 

D) Satıcı 

E) Analist 

 

 

 

 

 

 

     12



SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
5) Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların 

konsolide finansal tablo hazırlama esaslarına 
göre finansal kurumlar topluluğuna dahil 
ortaklıklarının hesapları ile konsolide edilen 
tüm yabancı para aktif hesaplarına, dövize 
endeksli varlıklarına, vadeli döviz alım 
taahhütlerine ne ad verilir?  

A) Konsolide döviz varlıkları 

B) Konsolide döviz yükümlülükleri 

C) Konsolide yabancı para net genel pozisyon 

D) Konsolide yabancı para net genel 

pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı 

E) Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler 

6)  “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun 
Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  
uyarınca Bankaların Yıllık Faaliyet Raporuna 
ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Yıllık faaliyet raporu bağımsız denetçi görüşü 

ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından en 

az onbeş gün önce ortakların incelemesine 

sunulur.  

B) Bankalar yıllık faaliyet raporunu en geç ilgili 

hesap dönemi sonunu izleyen yılın Mart ayı 

sonuna kadar yayımlamakla yükümlüdürler. 

C) Yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal 

bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla 

düzenlenen bağımsız denetim raporu ile 

uyumluluğu ve doğruluğu söz konusu 

bağımsız denetim raporunu düzenleyen 

bağımsız denetçilerce denetlenir.  

D) Yıllık faaliyet raporunun içeriği;  genel bilgileri 

ihtiva edecek sunuş bölümü, yönetime ve 

kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 

bilgilerin yer alacağı ikinci bölüm ve finansal 

bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin 

değerlendirmelerin verileceği üçüncü 

bölümden oluşur.   

E) Yıllık faaliyet raporunda bankaların ilgili 

hesap dönemine ait faaliyetlerinin doğru, 

eksiksiz, gerçeğe uygun bir şekilde 

yansıtılması zorunludur. 

7) “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca Bankaların Yıllık 
Faaliyet Raporuna ilişkin olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bankalar, sözleşme imzaladıkları bağımsız 

denetim kuruluşuna, bu Yönetmelik ve 

Türkiye Denetim Standartları hükümlerine 

uygun olarak Mart, Haziran ve Eylül ayları 

sonu itibarıyla ara dönem sınırlı bağımsız 

denetim, hesap dönemleri sonu itibarıyla 

yıllık bağımsız denetim yaptırmak 

zorundadır. 

B) Bağımsız denetçiler; denetlenen bankanın 

denetim konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve 

belgelerini gizli olsa dahi incelemek 

hususunda yetkilidir. 

C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, belirlediği özellik arz eden konulara 

münhasır olmak üzere bankalar veya 

bağımsız denetim kuruluşlarından özel 

amaçlı bağımsız denetim gerçekleştirilmesini 

isteyebilir.  

D) Hesap dönemi sonuna ilişkin konsolide ve 

konsolide olmayan bağımsız denetim 

raporları Mayıs ayı sonuna kadar banka 

tarafından Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumuna ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasına gönderilir. 

E) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından faaliyet izni 

askıya alınan bağımsız denetim kuruluşları 

aynı süre ile geçici olarak, iptal edilenler 

süresiz olarak Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu tarafından Bankaların 

Denetimine yetkili denetim kuruluşlarının yer 

aldığı listeden çıkarılır. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
8) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 

“Minimum garanti fonu” aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde 
tanımlanmıştır?  

A) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için 

gerekli özsermayenin en az üçte birine denk 

düşen tutardır. 

B) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin 

her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme 

fonu, dağıtılmamış kâr, kâr ve sermaye 

yedekleri tutarıdır. 

C) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin 

ödenmiş sermayelerinin yüzde yirmisine 

ulaşıncaya kadar her yıl dönem karının yüzde 

beşi kadar ayrılan tutardır. 

D) Sigorta şirketlerinin üstlendiği rizikoların 

reasürans şirketlerine devredilen kısmıdır. 

E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 

güvence altına alınmış minimum tutardır.  

9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak 

isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için 

verdiği teklifname, teklifname tarihinden 

itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse 

sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

B) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta 

ettiremez. 

C) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun 

emredici hükümlerine, ahlâka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden 

doğabilecek bir zararını teminat altına almak 

amacıyla sigorta yapılabilir.  

D) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene 

karşı borç ve yükümlülüklerini Reasürör payı 

oranında ortadan kaldırır.  

E) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen 

sigorta sözleşmesi yapamaz.  

 

 

10) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan 

tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa da, 

zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu 

sigorta miktarına kadar devam eder. 

B) Sigortacı, sigortalının sorumluluk konusu 

olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan 

zararlardan sorumlu olmaz.  

C) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta 

tazminatını sigorta sözleşmesinden doğan 

alacakları ile takas edebilir. 

D) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri 

dalların kapsamında bulunan zorunlu 

sigortaları yapmaktan kaçınamazlar.  

E) Hayat sigortalarında bir kimsenin hayatı bir 

veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli 

bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. 

11) Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun görev ve yetkileri arasında yer 
almaz?  

A) Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin 
mevzuatı hazırlamak ve uygulamak.  

B) Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin 
mevzuatın ilgililer tarafından uygulanmasını 
izlemek ve yönlendirmek. 

C) Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme, 
denetleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 

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

E) Tasarruf Finansman Şirketlerinin finansman 
hizmetlerinin kapsam ve içeriğini 
düzenlemek.  
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
12) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 

Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta 
şirketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?  

A) Anonim şirket veya kooperatif şeklinde 

kurulmuş olması şarttır.  

B) Sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan 

bağlantısı bulunan işler dışında başka işle 

iştigal edemezler.  

C) Kurucularının müflis veya konkordato ilan 

etmiş olmaması gerekir. 

D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 

ve halka açık anonim şirketlerde dahil olmak 

üzere tamamının nama yazılı olması şarttır. 
E) Bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek 

olması halinde, holding şirketinin finansal 

durumunun da sigortacılık faaliyetlerini 

idame ettirmeye yeterli olması şarttır.  

13) Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin 
Yönetmelik uyarınca sigorta şirketlerinin 
teminat yükümlülükleri ile ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Sigorta şirketleri Türkiye’de akdetmiş 

oldukları sigorta sözleşmelerinden doğan 

taahhütleriyle orantılı olarak teminat tesis 

etmek zorundadır. 
B) Yeni kurulan sigorta şirketleri, ilk sermaye 

yeterliliği hesaplama dönemine kadar 

ödenmiş sermayelerinin % 33’ü tutarında 

teminat tesis eder. 
C) Hayat dışı sigorta branşları için minimum 

garanti fonu sermaye yeterliliği hesaplama 

döneminde teminat olarak tesis edilir. 
D) Minimum garanti fonu asgari kuruluş 

sermaye miktarları toplamının yüzde 

yirmisinden az olamaz. 

E) Sigorta şirketleri  sermayesinin en az % 51’i 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait şirketlerin 

hisse senetleri, tahvil ve benzeri menkul 

kıymetlerini teminat olarak gösterebilir. 
 

14) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç ve 
yükümlülüklerinden biridir?  

A) Prim yükümlülüğü 

B) Yaptırım yükümlülüğü  

C) Giderleri ödeme borcu  

D) Beyan yükümlülüğü  

E) Kısmi fesih ve cayma yükümlülüğü 

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

A) Tertipli Satış 

B) Tahsisli Satış 

C) Nitelikli Yatırımcıya Satış 

D) Toptan Satış 

E) Kurumsal Yatırımcıya Satış 
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16) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununda sayılan Sermaye 
Piyasası Kurumları arasında yer almaz?  

A) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak 

Bağımsız Denetim Kuruluşları 

B) Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı 

Fonları  

C) Merkezî Saklama Kuruluşları  

D) Lisanslı Depoculuk Kuruluşları 

E) Veri Depolama Kuruluşları 

17) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
izahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?  

A) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 

edilebilmesi için hazırlanan izahname 

Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından 

onaylanır. 

B) İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer 

alan bilgilerin doğru olduğunun onay 

makamınca tekeffülü anlamına gelir. 

C) Onaylanan İzahname, onay sonrasında 

ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nde de ilan edilir.  

D) İzahnamede yer almak üzere hazırlanan 

raporları hazırlayan kişi ve kurumlar, 

hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, 

yanıltıcı ve eksik bilgilerden 6362 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde sorumlu 

tutulmazlar.  

E) İzahnamenin, onaylanmadan önce Sermaye 

Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar 

çerçevesinde ilan edilmesi mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Sermaye Piyasası Kurulu, payların defter 

değerinin nominal değerinin üzerinde olması 

hâlinde ihraca izin vermez. 
B) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen 

ve nakden ödenmesi şarttır. 
C) Sermaye Piyasası Kurulu, satış süresi içinde 

satılamayan payların tamamının satın 

alınacağının ve bedellerinin ödeneceğinin 

ortaklığa karşı taahhüt edilmesini isteyebilir. 
D) Sermaye Piyasası Kurulu, payların defter 

değerinin nominal değerinin altında olması 

durumunda, payların nominal değerinin 

altında bir fiyatla ihraç edilmesine izin 

verebilir. 
E) Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası 

araçlarının halka satışında, yatırımcıların 

bunları almalarını kolaylaştırıcı tedbirlerin 

alınmasını ihraççıdan ve ilgili borsalardan 

isteyebilir. 

19) “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.”  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? 

A) 50’yi 

B) 250’yi 

C) 500’ü 

D) 750’yi 

E) 1000’i 
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20) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan paylar 

tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz.  

B) Yönetim kurulunun imtiyazlı veya nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi 

için genel kurul tarafından yetkili kılınması 

şarttır. 

C) Halka açık ortaklıklar Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin almak şartıyla kayıtlı 

sermaye sistemini kabul edebilirler.  

D) Halka açık ortaklıklardan daha önce 6102 

sayılı Kanun uyarınca bu sisteme geçmiş 

olan ortaklıklar için ayrıca Sermaye Piyasası 

Kurulunun izni aranmaz.  

E) Kayıtlı sermaye sisteminde genel kurul, 

kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayelerini 

artırmaya ilişkin olarak yönetim kuruluna en 

çok 5 yıllık süre için yetki verebilir. 

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

A) Piyasa Bozucu Eylem 

B) Kendinden Kendine Eylem 

C) Karşılıklı Eylem 

D) Manipülatif Eylem 

E) Suistimal İçeren Eylem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Halka açık ortaklıklar genel kurul çağrısını 

ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 

toplantı tarihinden en az 15 gün önce 

yaparlar.  

B) Halka açık ortaklıklar, kendi paylarını satın 

alamazlar ve rehin olarak kabul edemezler. 

C) Halka açık ortaklıklar ilişkili taraf işlemlerinin 

emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari 

hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun 

şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu 

belgelemek ve bu durumu tevsik edici bilgi ve 

belgeleri en az beş yıl süre ile saklamak 

zorundadırlar. 

D) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr 

payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının 

üçte birini aşamaz. 

E) Halka açık ortaklıkların ilgili mali yıl içinde 

yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr 

matrahına eklenir. 

23) İhraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle 
çıkaracağı paylara veya izahnamede veya 
ihraç belgesinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına 
dönüştürme hakkı veren borçlanma aracına 
ne ad verilir?  

A) Tahvil 

B) Değiştirilebilir Tahvil 

C) Paya Dönüştürülebilir Tahvil 

D) Rüçhan Haklı Tahvil 

E) İhraç Primli Tahvil 
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24) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan 

Kâr Payı Tebliğine göre kâr payı ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını 

yönetim kurulu tarafından belirlenecek kâr 

dağıtım politikaları çerçevesinde dağıtır. 

B) Payları borsada işlem gören halka açık 

anonim ortaklıklar, ara dönem finansal 

tablolarında yer alan kârları üzerinden 

nakden kâr payı avansı dağıtabilir. 

C) Halka açık anonim ortaklıkların kâr dağıtım 

politikalarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından benzer nitelikteki ortaklıklar 

bazında farklı esaslar belirlenemez. 

D) Halka açık anonim ortaklıklarda kâr payı, 

dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 

tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınarak dağıtılır.  

E) Kâr payı dağıtımı yetkili mercilerce karara 

bağlanmak şartıyla peşin veya eşit taksitlerle 

ödenebilir. Kâr payının taksitle ödenmesinde 

farklı tutarlı taksitlerle ödeme yapılamaz.  

25) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliğine 
göre tahvillerle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme 

koşullarına ilişkin esaslar serbest piyasada 

oluşan arz talebe göre belirlenir. 

B) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri 

alınamaz. 

C) Tahviller erken itfa edilebilir nitelikte ihraç 

edilemez. 

D) Aynı koşullara sahip tahvillere ödenecek kar 

payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 

tahvillerin tümüne, bunların ihraç ve vade 

tarihleri dikkate alınarak dağıtılır. 

E) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa 

özel mevzuatlarında hüküm bulunmak 

şartıyla tahvillere kardan pay verebilirler. 

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

A) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 

yoluyla satışında talep toplamaksızın satış 

yapılamaz. 

B) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 

yoluyla satışında borsada satış yöntemi 

kullanılabilir.  

C) Sermaye piyasası araçları halka arz 

edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilir.  

 
D) Sermaye piyasası araçlarının nitelikli 

yatırımcılara satışında, yatırımcı sayısı 

yönünden kısıtlama uygulanmaz.  

 
E) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç 

edilen sermaye piyasası araçları, borsa 

düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli 

yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere 

borsada işlem görebilir. 

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

A) Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı  

B) Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye 

piyasası faaliyeti 

C) İrtikap ve görevi kötüye kullanma  

D) Bilgi ve belge vermeme, denetimin 

engellenmesi  

E) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve 

finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük  

28) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre ana 
sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu 
toplamdan sermayeden indirilecek değerlerin 
düşülmesi sonucu bulunacak tutara ne ad 
verilir?     

A) Ödenmiş Sermaye 

B) Özkaynak 

C) Sermaye Yeterliliği 

D) Konsolide Ödenmiş Sermaye 

E) Kar Yedeği 
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29) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

İdari Para Cezası verilmesi ile ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) İdari para cezalarının uygulanmasından önce 

ilgilinin savunması alınır. Tebliğden itibaren 

otuz gün içinde savunma verilmemesi 

hâlinde, ilgilinin savunma hakkından feragat 

ettiği kabul edilir. 

B) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuata aykırı hareket eden bağımsız 

denetim kuruluşlarına idari para cezası 

uygulanır. Aykırılığa neden olan sorumlu 

denetçi ve denetim ekibinde yer alan diğer 

kişilere ayrıca idari para cezası verilemez.  

C) Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren 

kurumlardan Türkiye Sermaye Piyasaları 

Birliğine üye olmak zorunda olanların birlikçe 

alınacak kararlara uymaması durumunda 

idari para cezası uygulanır.  

D) Sermaye Piyasası Kuruluna gerçeğe aykırı, 

yanıltıcı nitelikte bilgi, belge vermek veya 

açıklamalarda bulunmak suretiyle gereksiz 

olarak denetim yapılmasına neden olan 

kişilere idari para cezası uygulanır.  

E) Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı 

Kanun hükümleriyle ilgili olarak talep edilen 

bilgi, belge, açıklama ve kayıtları süresi 

içinde vermeyen veya eksik, gerçeğe aykırı 

nitelikte verenlere idari para cezası verilir.  

30) Bankalar 3,6 ve 9 aylık dönemler itibariyle 
düzenleyecekleri konsolide olmayan ara 
dönem finansal raporlarını kaç gün içerisinde 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumuna tevdi etmek zorundadır? 

A) 15  

B) 30  

C) 45  

D) 50   

E) 60 

 
 

31) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?   

A) Finansal raporlarını kamuya açıklanmak 

üzere KAP’a bildiren işletmeler, yıllık ve ara 

dönem finansal raporlarını, kendilerine ait 

internet sitelerinde en az 10 yıl süreyle ilan 

etmek zorundadır.  

B) Konsolide finansal tablo hazırlama 

yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, ara 

dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte 

ara dönem bireysel finansal tablolarını da 

hazırlamakla yükümlüdürler. 

C) Söz konusu tebliğ düzenlemelerine tabi 

işletmeler, SPK’nın Seri X No:22 Tebliği 

uyarınca yayımlanan düzenlemeleri esas 

alarak finansal tablolarını hazırlar.  

D) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, bu 

Tebliğ hükümlerine uygun olarak 

hazırlanmasından işletmenin ortakları 

sorumludur.   

E) Söz konusu tebliğ düzenlemeleri uyarınca 

ara dönem finansal rapor düzenleme 

yükümlülüğü bulunan işletmeler, 3, 6, 9 ve 12 

aylık dönemler itibarıyla ara dönem finansal 

rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

32) Bir sözleşme kapsamında önceden 
belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla 
konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için 
faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir 
süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman 
kullandırılması ve toplanan tasarrufların 
yönetimini ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Tasarruf Finansman Faaliyeti 

B) Tasarruf Fon Havuzu 

C) İnançlı Mülkiyet Faaliyeti 

D) Risk-Getiri Paylaşım Faaliyeti 

E) Tasarruf Mevduatı 
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33) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından çıkartılan Bankaların Kredi İşlemlerine 
İlişkin Yönetmelik düzenlemelerine göre, 2020 
yılı için   bankacılık sektöründeki toplam riski 
talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 
…….. TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal 
kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden kredi 
tahsis aşamasında; bağımsız denetim 
kuruluşunun güvence raporunu içeren analiz 
tablosunun bankalarca alınması zorunludur. 
 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) 500 milyon 

B) 250 milyon 

C) 150 milyon 

D) 100 milyon 

E) 50 milyon 

34) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından çıkartılan “Bankaların Kredi 
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” 
düzenlemelerine göre aşağıdaki işlemlerden 
hangisinde bankaların kullandıracakları 
krediler için hesap durumu belgesi almaları 
zorunludur?  

A) İki milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler. 

B) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve 

hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.  

C) Yurt içi bankaların kendi aralarındaki vadesiz 

veya vadesi  üç ayı aşmayan işlemler ile bu 

bankaların mukabil kefaletine dayanılarak 

verilecek teminat ve garantiler.  

D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ya da 

bu banka nezdindeki piyasalarda yapılan 

işlemler.  

E) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile yapılan 

işlemler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35) Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve 
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 
uyarınca aşağıdakilerden hangisi tasarruf 
finansman şirketine (Şirket) ilişkin finansman 
sınırlamaları arasında yer almaz?  

A) Bir şirket tarafından sağlanabilecek 

finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu 

ile özkaynakları toplamının yüzde yetmiş 

beşini aşamaz. 

B) Bir müşteriye sağlanabilecek finansman 

tutarı, müşterinin sözleşmede öngörülen 

toplam tasarruf tutarının yüzde yüz ellisini 

geçemez. 

C) Tasarruf finansman sözleşmelerinde 

finansman döneminin azami vadesi konut ve 

çatılı işyeri sözleşmeleri için yüz yirmi ayı 

aşamaz. 

D) Tasarruf finansman sözleşmelerinde 

finansman döneminin azami vadesi taşıt 

sözleşmeleri için altmış ayı aşamaz. 

E) Konut ve çatılı işyeri sözleşmelerinin 

finansmanında gayrimenkuller teminat olarak 

gösterilemez.  

36) “Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde 
ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, 
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip 
olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla 
birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması 
veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara 
istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde 
tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir 
suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas 
çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma 
gücünün elde bulundurulmasıdır.”  
 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan 
hangisine aittir?  

A) Kontrol 

B) Önemli Etki 

C) Azınlık Hakkı 

D) Nitelikli Pay 

E) Ana Ortaklık  
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37) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 

bankaların kuruluş izinlerinin iptali ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bankaların kuruluş izinlerinin iptalini 

gerektiren hâllerinden herhangi birinin 

gerçekleşmesi durumunda, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun en az 

beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan 

kararla iptal gerçekleşir. 

B) Bankalara kuruluş izninin verildiği tarihten 

itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için 

başvurulmaması durumunda kuruluş izni 

iptal edilir. 

C) Devrolunan bankanın birleşme veya 

bölünme işlemlerinin tamamlanmaması 

durumunda kuruluş izni iptal edilir. 

D) Kuruluşa ilişkin iznin gerçeğe aykırı 

beyanlarla alınmış olması durumunda 

kuruluş izni iptal edilir. 

E) Bankalara kuruluş izninin verilmesinde 

aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar 

kaybedilmesi durumunda kuruluş izni iptal 

edilir. 

38) 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?  

A) Sigorta Hakemi 

B) Sigorta Raportörü 

C) Sigorta Denetmeni 

D) Sigorta Eksperi 

E) Sigorta Acentesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

39) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Bankaların yönetim kurulları genel müdür 

dahil beş kişiden az olamaz.  

B) Murahhas üyelerin genel müdürde aranan 

şartları taşımaları zorunludur.  

C) Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı 

görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. 

D) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 

bulunan yurt dışında kurulu bankaların 

Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim 

kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, 

merkez şube müdürünün de dahil olduğu en 

az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları 

zorunludur.  

E) İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve 

yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama 

sistemlerinin güvence altına alınması, banka 

içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 

genel müdürün sorumluluğundadır. 

40) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi konsolide veya 
konsolide olmayan bazda yapılan denetimler 
sonucunda banka açısından önlem alınmasını 
gerektiren hâllerden biri değildir? 

A) Aktiflerinin vade itibarıyla yükümlülüklerini 

karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya 

gelmesi. 

B) Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin 

bozulması nedeniyle kârlılığın faaliyetleri 

emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte 

olmaması.  

C) Özkaynaklarının sermaye yeterliliğine ilişkin 

düzenlemelere göre yetersiz olması. 

D) İç kontrol sisteminin basiretsizliği nedeniyle 

5411 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile 

tanımlanmış risklerin önemli ölçüde artması. 

E) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayıflatabilecek 

şekilde bozulması. 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
1) Kar payı politikasıyla ilgili “eldeki kuş teorisine” 

göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

A) Kar payı dağıtım politikasının firma değeri 

üzerinde etkili olmadığını savunmaktadır. 

B) Yatırımcılar gelecekte sermaye kazancı elde 

etme ihtimalini kar payı almaya tercih 

etmektedir. 

C) Kar payı ilgisizlik teorisinde sermaye maliyeti 

sabitken, eldeki kuş teorisinde sermaye maliyeti 

değişmektedir. 

D) Yatırımcıya göre cari kar payı ödemesi, 

gelecekte elde edilecek sermaye kazancıyla 

aynı belirsizliği içermektedir. 

E) Yatırımcı yatırımdan elde edilecek gelirin kar 

payı veya sermaye kazancı olması konusunda 

kayıtsızdır. 

2) Organize opsiyon piyasalarında prim ödeme 
dışında herhangi bir yükümlülüğü 
bulunmadığından risk taşımayan ve opsiyon 
sözleşmesini alan taraf olarak ifade edilen 
opsiyon sözleşmeleriyle ilgili kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kısa (short) taraf 

B) Uzun (long) taraf 

C) Kullanım fiyatını belirleyici piyasa 

D) Satıcı taraf 

E) Varant tarafı 

3)  Varantlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal 

araçtır. 

B) Varant satın alan yatırımcı ödediği bedel 

karşılığında ilgili dayanak varlığı satın almış 

olur. 

C) Opsiyon sözleşmelerinin menkul 

kıymetleştirilmiş halidir. 

D) Varantı satın alan yatırımcı yükümlülük değil 

hak satın almış durumdadır.  

E) Pay varantları, dayanak varlığı pay senedi olan 

varantlardır. 

4) Bir hisseye ilişkin olarak risksiz faiz oranı % 8, 
pazarın getirisi % 18 ve ilgili menkul kıymete ait 
beta (β) katsayısı 1,5 ise ilgili hisse senedinin 
sermaye varlıklarının fiyatlandırma modeline 
göre beklenen getirisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) % 23 

B) % 26 

C) %27 

D) % 30 

E)  % 39 

5) Bir firmanın duran varlıkları ve işletme 
sermayesinin süreklilik gösteren kısımlarının 
uzun vadeli kaynaklarla; dalgalanma gösteren 
işletme sermayesi kısımlarının kısa vadeli 
kaynaklarla finanse edildiği işletme sermayesi 
finanslama stratejisi aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Dengeli finanslama stratejisi 

B) İhtiyatlı finanslama stratejisi 

C) Atılgan finanslama stratejisi 

D) Molier finanslama stratejisi 

E) Sermaye farklılığı stratejisi 

6) Cari orana kıyasla asit test oranının 
hesaplanmasında dönen varlıklar toplamından 
düşülen temel finansal tablo kalemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kasa  

B) Ticari alacaklar 

C) Alacak senetleri 

D) Stoklar 

E) Uzun vadeli finansal varlıklar 

7) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre yatırımcı 
ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözeten 
yönetim kurulu komitesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Riskin erken saptanması komitesi 

B) Aday gösterme komitesi 

C) Denetimden sorumlu komite 

D) Kurumsal yönetim komitesi 

E) Risk yönetimi ve iç kontrol komitesi 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
8) Modern Portföy teorisiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yatırımcıların amacı fayda fonksiyonunu 

maksimize etmektedir. 

B) Bütün yatırımcılar, riski belirli menkul kıymetler 

arasında getirisi en yüksek olanı tercih ederler. 

C) Yatırımcılar yatırım kararlarını beklenen getiri ve 

riske göre alırlar. 

D) Yatırımcılar, riskin ölçütü olarak portföyü 

oluşturan varlıkların beklenen getirilerinin 

ortalamasını alırlar. 

E) Tüm yatırımcılar menkul kıymetlerin beklenen 

getirileri, standart sapmaları ve korelasyonuna 

ilişkin aynı bilgiye sahiptirler. 

9) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre ortaklıklar;  
sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp 
uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin 
gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak 
uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk 
yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin 
olarak açıklamaya aşağıda yer alan raporların 
hangisinde yer verirler?  

A) Finansal tablo dipnotlarında 

B) Yıllık yatırımcı ilişkiler raporunda 

C) Süreklilik arz eden işlemler raporunda 

D) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda 

E) Sosyal ve çevresel etki raporunda 

10) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim 
kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün 
yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu 
ayrımın yazılı olarak aşağıda belirtilenlerden 
hangisinde ifade edilmesi esastır? 

A) Kurumsal yönetim uyum raporu 

B) Yönetim kurulu faaliyet raporunda 

C) Ortaklık esas sözleşmesi 

D) Merkezi kayıt belgesi 

E) Sürdürülebilirlik raporu 

 

 

 

 

11)  Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre ortaklıkların 
hangi orandan yüksek paya sahip olan gerçek 
kişi pay sahiplerinin isimlerini, pay miktarı ve 
oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını 
gösterecek şekilde açıklaması istenmektedir? 

A) % 1 

B) % 5 

C) % 10 

D) % 15 

E) % 17 

12) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim 
kuruluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş 

üyeden az olamaz. 

B) Yönetim kurulu, şirket yönetiminin 

performansını denetler. 

C) Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı 

varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve 

yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. 

D) Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel 

müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi 

durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte 

KAP’ta açıklanır. 

E) Yönetim kurulu, her üçer aylık dönem için en az 

bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 

etkinliğini gözden geçirir. 

13) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre bir yönetim 
kurulu üyesinin bağımsız yönetim kurulu üyesi 
olarak nitelendirilebilmesi için şirketin yönetim 
kurulunda son on yıl içerisinde kaç yıldan fazla 
yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması 
gerekir? 

A) 3  

B) 4  

C) 6  

D) 8  

E) 9  
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
14) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 

kurumsal yönetim ilkelerine göre icrada görevli 
olmayan üye ve bağımsız üyelerle ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı 

toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. 

B) Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az 

olamaz. 

C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 

üç yıl olup tekrar seçilmeleri mümkündür. 

D) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 

görevli olmayan üyelerden oluşur. 

E) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin; icrada 

görevli olan yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilmesi esastır. 

15) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve 

hangi üyelerden oluşacağı genel kurul 

tarafından belirlenir. 

B) Komitelerin başkanları, icradan sorumlu üyeler 

arasından seçilir. 

C) Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda 

uzman kişiler, denetimden sorumlu komiteye 

üye olamaz. 

D) İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev 

alabilir. Komitelerin en az 4 üyeden oluşması 

gerekir. 

E) Aday gösterme komitesi ve ücret komitesi 

oluşturulamaması durumunda, denetim 

komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Aşağıdaki ödeme biçimlerinden hangisi veya 
hangileri, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer 
alan kurumsal yönetim ilkelerine göre bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde 
kullanılamaz? 

I- Kar payı 

II- Pay opsiyonları 

III- Şirketin performansına dayalı ödeme planları 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız I ve II 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

17)  Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
kurumsal yönetim ilkelerine göre denetimden 
sorumlu komiteyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Denetimden sorumlu komite; ayda en az 1 kez 

yılda en az 12 kere toplanır. 

B) Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi 

içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde 

bulunduğu hakkında kurumsal uyum raporunda 

açıklama yapılması gerekir. 

C) Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve 

toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet 

raporunda açıklama yapılması gerekir. 

D) Bağımsız denetim kuruluşu; yönetim kurulu 

tarafından belirlenir ve denetimden sorumlu 

komitenin uygun görüşüne müteakip genel 

kurulun onayına sunulur. 

E) Denetimden sorumlu komite yılda en az 1 kere 

şirketin iç kontrol sisteminin denetimini 

geçekleştirir. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
18) 10.000 TL bileşik faiz üzerinden ilk 2 yıl % 12 

daha sonraki 3 yıl için % 10 faiz geliri 
getirecektir. 10.000 TL’nin 5. yılsonunda 
ulaşacağı değer yaklaşık olarak aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) 12.500 

B) 13.552 

C) 15.178 

D) 16.696 

E) 17.900 

19) ABC Bankası 4 aylık mevduat hesabına  % 24 
faiz vermektedir. Bu oranlar üzerinden 
hesaplanan yıllık efektif faiz oranı yaklaşık 
olarak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 23 

B) % 24 

C) % 26 

D) % 28 

E) % 29 

20) 50.000 TL’sini günlük 0,0009 faiz oranı 
üzerinden bankaya yatıran bir kişi belirli bir gün 
sonunda 1.620 TL faiz geliri elde etmiştir. Basit 
faiz üzerinden hesaplandığı düşünüldüğünde 
50.000 TL’nin bankada kalma süresi kaç 
gündür? 

A) 30 

B) 36 

C) 45 

D) 48 

E) 90 

21) “Piyasa faiz oranları ile sabit faiz getirisi 
sağlayan yatırım araçları arasında …….. bir ilişki 
vardır.” cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun 
olacaktır? 

A) Doğrusal  

B) Negatif 

C) Miktarsal 

D) Pozitif 

E) Tutarsal 

 

22) Bir proje birinci yılın başında 20.000 TL nakit 
çıkışı gerektirmekte olup ilk yılın sonunda 7.700 
TL, ikinci yılın sonunda 12.100 TL üçün yılın 
sonunda da 26.620 TL nakit girişi sağlayacaktır. 
Bu bilgiler bağlamında iskonto oranı % 10 kabul 
edilirse projenin bugünkü değer üzerinden 
getirisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 6.620 TL Zarar 

B) 13.333 TL Zarar 

C) 7.800 TL Kar 

D) 17.000 TL Kar 

E) 26.420 TL Kar 

23) Basit faiz üzerinden yıllık % 30 getiri oranıyla 
belirli bir miktar parayı 4 katına çıkarmak için 
gereken süre aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3 yıl 

B) 5 yıl 

C) 7 yıl 

D) 8 yıl  

E) 10 yıl 

24) Bir yatırımın yıllık nominal getirisi % 38 
olmuştur. Gerçekleşen enflasyon oranı % 12 
olduğuna göre ilgili dönemde yatırımcının reel 
getirisi yaklaşık olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) % 21 

B) % 23 

C) % 25 

D) % 27 

E) % 29 

25) Aşağıdakilerden hangisinin kısa vadeli 
finansman kaynaklarından biri olarak 
nitelendirilmesi beklenmez? 

A) Satıcı kredileri 

B) Finansman bonosu 

C) Faktoring  

D) Ticari banka kredileri 

E) Finansal kiralama 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
26)  Bir işletmenin yabancı sermaye kaynak maliyeti 

% 24 olup uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 
25’tir. Bu bilgiler bağlamında işletmenin vergi 
sonrası yabancı kaynak maliyeti 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 18 

B) % 20 

C) % 22 

D) % 24 

E) % 26 

27)  Bir hisse senedinin cari değeri 20 TL olup o yıl 
hisse başı kar payı olarak 4 TL ödenmiştir. 
Temettünün her yıl % 4 büyüyeceği 
varsayıldığında hisse senedini ihraç eden 
işletme için hisse senedi yoluyla elde edilen 
kaynağın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 20,4 

B) % 24,8 

C) % 25,6 

D) % 26 

E) % 27 

28)  Aşağıdakilerden hangisi riskin dikkate 
alınmadığı, yatırım projelerinin aynı risk 
seviyesine sahip olduğu varsayımı altında 
yapılan proje değerlendirme yöntemlerinden 
birisi değildir? 

A) Ortalama karlılık oranı 

B) İç getiri oranı 

C) Karlılık endeksi 

D) Net bugünkü değer yöntemi 

E) Duyarlılık analizi 

29)  Düzeltme faktörü, en olumsuz koşullarda 
gerçekleşecek net nakit akışlarının, olumsuz 
koşulların var olmadığı durumlardaki net nakit 
akışlarına oranıdır.  Bu bağlamda proje riskinin, 
net nakit akışların düzeltilmesinde kullanılan 
düzeltme faktöründe dikkate alındığı proje 
değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) İç getiri oranı 

B) Belirlilik eşiti yöntemi 

C) Yıllık eş değer gider yöntemi 

D) İskonto edilmiş geri ödeme süresi 

E) Eşit ödemeler tablosu yöntemi  

30)  ABC şirketi, kredili satışlarını 60 gün vadeli 
olarak gerçekleştirmekte olup satışı takip eden 
10 gün içinde müşterinin ödeme yapması 
halinde % 6 indirim uygulayacağını 
müşterilerine iletmiştir. Mevcut müşterilerinin % 
50’sinin bu indirim imkânından faydalanacağı 
öngörülmekte olup bu uygulamaya geçilmesi 
durumunda şirketin ortalama tahsil süresi 
aşağıdakilerden hangisi olacaktır? 
A) 30 

B) 35 

C) 40 

D) 42 

E) 45 

31) Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir 
firma yıllık 960 milyon TL hasılat 
gerçekleştirmektedir. Alacaklarının ortalama 
tahsil süresi 60 gün ise şirketin ortalama alacak 
düzeyi aşağıdakilerden hangisidir (Bir yıl 360 
gün olarak dikkate alınacaktır)? 

A) 120 milyon TL 

B) 160 milyon TL 

C) 210 milyon TL 

D) 260 milyon TL 

E) 300 milyon TL  

32) Bir bankanın aynı faiz üzerinden (örneğin % 12)  
aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık ve yıllık vade 
ile mevduat topladığı varsayıldığında hangi 
vadeye ilişkin efektif/etkin getiri oranı en düşük 
olacaktır? 

A) Aylık  

B) Üç aylık  

C) Dört aylık  

D) Altı aylık  

E) Yıllık  

33) Faizlerdeki değişiklikler gibi işletme dışı 
faktörlerden kaynaklanan risk aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Risk primi 

B) Yönetim performansı riski 

C) Operasyon riski 

D) Sistematik olmayan risk 

E) Sistematik risk 
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34) “Bu sermaye yapısı yaklaşımında iki temel 

varsayım dikkat çekicidir. Bu varsayımlar, tüm 
sermaye yapılarında borç maliyetinin sabit 
olduğu ve kullanılan her birim borca karşılık 
artan finansal risk nedeniyle ortakların 
bekledikleri verimlilik oranının aynı oranda 
yükseldiğidir. Bunun sonucu olarak ucuz 
maliyetli kaynak kullanımının avantajını öz 
kaynak maliyetindeki artış ortadan kaldırmakta 
ve tüm sermaye yapılarında ortalama sermaye 
maliyeti ve firma değeri aynı kalmaktadır.” 
Yukarıda özellikleri verilen sermaye yapısı 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net faaliyet geliri yaklaşımı 

B) Net gelir yaklaşımı 

C) Geleneksel yaklaşım 

D) Eldeki kuş teorisi 

E) Modigliani – Miller yaklaşımı 

35) Aşağıdaki sermaye yapısı yaklaşımlarından 
hangisi bir şirketin en uygun sermaye yapısına 
tamamen borçla finanse edildiği durumda 
ulaşılacağını iddia etmektedir? 

A) Net gelir yaklaşımı 

B) Geleneksel yaklaşım 

C) Modigliani-Miller yaklaşımı 

D) Dengeleme yaklaşımı 

E) Statik sermaye yaklaşımı 

36) Kar payı ilgisizlik teorisi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kar payı politikası bir firmanın hisse senedi fiyatı 

üzerinde bir etkiye sahip değildir. 

B) Kar payı ilgisizlik teorisi, gelir ve kurumlar 

vergisinin bulunmadığını varsaymıştır. 

C) Firmanın yatırım politikası kar payı 

politikasından bağımsızdır. 

D) Kar payı politikası işletmenin özkaynak 

maliyetini etkileyen bir araçtır. 

E) Yatırımcı yatırımdan elde edilecek gelirin kar 

payı veya sermaye kazancı olması konusunda 

kayıtsızdır. 

 

 

37) Başabaş ve Kaldıraç analizlerinde kullanılan 
birim katkı oranının formülü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Amortisman dahil sabit maliyetler / Birim 

değişken maliyet 

B) Toplam Hasilat / Amortisman dahil sabit 

maliyetler 

C) Sabit Maliyet + Değişken Maliyet 

D) (Toplam Hasılat – Sabit Maliyetler – Değişken 

Maliyet) / Amortismanlar 

E) (Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyeti) / 

Birim Satış Fiyatı 

38) “Faiz ve Vergi Öncesi Kar / (Faiz ve Vergi Öncesi 
Kar- Faiz)” formülü aşağıdakilerden hangisiyle 
ifade edilmektedir? 

A) Cari oran 

B) Finansal kaldıraç derecesi 

C) Başabaş noktası 

D) Fiyat-kazanç- büyüme oranı 

E) Net kar marjı oranı 

39) İşletmenin sahip olduğu varlıkların satılması 
sonucu elde edilecek tutardan işletmenin tüm 
borçlarının çıkarılması sonucu bulunacak net 
değerin, pay sayısına bölünmesiyle hesaplanan 
hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borsa değeri 

B) Piyasa değeri 

C) Gerçek değer 

D) İşleyen teşebbüs değeri 

E) Tasfiye değeri 

40) Bir yatırımcı payları borsada işlem gören bir 
şirketin hisse senedini alarak bir yıl süreyle 
elinde tutacaktır. Sene sonunda 2 TL kar payı, 
hisse senedinin satışından da 28 TL elde etmeyi 
planlamaktadır. Bu bilgiler bağlamında 
yatırımcı, bugün beklediği asgari getiri oranı % 
20 ise hisse senedini en fazla kaç TL’ye 
almalıdır? 

A) 23 

B) 25 

C) 27,3 

D) 28 

E) 28,5 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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DENETİM 

 
 

B 
1)  

“I. Hakkında hiçbir şüphenin bulunmadığı 

yanlışlıklar (…..) olarak adlandırılır.” 

“II. Denetçi tarafından makul veya uygun 

bulunmayan yönetimin finansal tablolardaki 

muhakemelerinden kaynaklanan farklılıklar (….) 
olarak adlandırılır.” 

“III. Denetim örnekleminde belirlenen 

yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin 

tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin ana 

kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık tahmini (….) 
olarak adlandırılır.” 

Bağımsız Denetim Standardı 450 uyarınca boş 
bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisinin gelmesi uygundur? 

A) I: Öngörülen yanlışlıklar 
II: Fiili yanlışlıklar 
III: Muhakeme yanlışlıkları  

B) I: Öngörülen yanlışlıklar  
II: Muhakeme yanlışlıkları 
III: Fiili yanlışlıklar 

C) I: Muhakeme yanlışlıkları  
II: Fiili yanlışlıklar 
III: Öngörülen yanlışlıklar 

D) I: Fiili yanlışlıklar 
II: Muhakeme yanlışlıkları 
III: Öngörülen yanlışlıklar 

E) I: Fiili yanlışlıklar 
II: Öngörülen yanlışlıklar  
III: Muhakeme yanlışlıkları 

2) Bağımsız denetim standartlarına göre 
denetim riskinin %95 olarak belirlendiği bir 
denetimde, tespit edememe riskinin % 19 
olarak belirlenmesi durumunda önemli 
yanlışlık riski % kaç olarak hesaplanır? 

A) 5 
B) 10 
C) 19 
D) 50 
E) 95 

3)  

I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki 
değişiklikler 

II. Tedarik zincirindeki değişikler 

III. Satılması muhtemel işletmeler veya faaliyet 
bölümleri 

IV. Faaliyetleri yeni yerlere doğru genişletmek 

Bağımsız Denetim Standardı 315 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal 
tablolardaki “önemli yanlışlık” risklerine 
işaret edebilecek durum ve olaylar olarak 
değerlendirilebilir? 

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

4) Bağımsız Denetim Standardı 330 uyarınca 
maddi doğrulama prosedürlerine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yönetim beyanı düzeyindeki önemli 
yanlışlıkları tespit etmek üzere tasarlanmış 
denetim prosedürüdür. 

B) Detay testleri ve analitik maddi doğrulama 
prosedürlerinden oluşur. 

C) Finansal tabloların kapanış işlemlerine ilişkin 
maddi doğrulama prosedürleri uygulanması 
gerekir.  

D) Ciddi riske karşı yalnızca maddi doğrulama 
prosedürlerinin uygulanacak olması hâlinde, 
analitik maddi doğrulama prosedürleri tek 
başına yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlar. 

E)  “Önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen 
risklerden bağımsız olarak, her bir önemli 
işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için 
maddi doğrulama prosedürleri tasarlanır ve 
uygulanır. 
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B 
5)  

I. İşletmenin vergi beyannamesine eşlik eden 
finansal tablolar setine ilişkin vergi esaslı 
muhasebe düzenlemeleri 

II. İşletmenin kredi verenleri için hazırlanması 
istenebilen nakit akışı bilgisine ilişkin nakit 
tahsilât ve nakit ödeme esaslı muhasebe 
ilkeleri 

III. İşletmenin bağımsız denetim raporuna eşlik 
eden finansal tablolar ve bu tablolara ilişkin 
dipnotlar 

Bağımsız Denetim Standardı 800 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel amaçlı 
çerçeveye ilişkin bir örnek değildir?  

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

6) Muhasebe tahmininin konusu olan işlem, olay 
veya şartların gerçekleşmesi sonucunda 
ortaya çıkan gerçek parasal büyüklük 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tahmin belirsizliği 
B) Muhasebe tahmininin sonucu 
C) Yönetimin tahmin aralığı 
D) Yönetimin nokta tahmini 
E) Denetçinin nokta tahmini veya denetçinin 

tahmin aralığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Bağımsız Denetim Standardı 560’a göre 
denetçinin, finansal tabloların yayımlanma 
tarihinden sonra haberdar olduğu ve denetçi 
raporu tarihinde haberdar olması hâlinde 
raporunu değiştirmesine sebep olabilecek bir 
durumla karşılaşması halinde 
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi 
yanlıştır? 
A) Finansal tabloların yayımlanmasından sonra 

denetçinin, bu finansal tablolarla ilgili 
herhangi bir denetim prosedürünü uygulama 
yükümlülüğü bulunmaz. 

B) Denetçi konuyu yönetimle ve -uygun 
hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanlarla 
müzakere eder ve finansal tablolarda 
değişiklik yapılmasının gerekli olup 
olmadığına karar verir. 

C) Denetçinin finansal tablolarda değişiklik 
yapılmasını gerekli görmesine karşın 
yönetimin finansal tablolarda değişiklik 
yapmaması ve daha önceden yayımlanmış 
finansal tabloların ulaştığı kişilerin bu durum 
konusunda haberdar edilmesine yönelik 
gerekli adımları atmaması durumunda 
denetçinin herhangi bir sorumluluğu 
bulunmaz. 

D) Finansal tablolarda değişiklik yapılmasının 
gerekli olması durumunda denetçi, yönetimin 
finansal tablolarda bu hususu nasıl ele 
almayı planladığı hakkında sorgulama yapar 

E) Yönetimin finansal tablolarda değişiklik 
yapması durumunda denetçi değişikliğe 
ilişkin olarak içinde bulunulan şartlar 
doğrultusunda gerekli olan denetim 
prosedürlerini uygular. 
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B 
8) Bağımsız Denetim Standardı 501 uyarınca, 

işletmenin dâhil olduğu ve “önemli yanlışlık” 
riskine sebep olabilecek dava ve iddiaları 
belirlemek için denetçinin uygulayacağı 
prosedürlere yönelik olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Yönetimin sorgulanması yoluyla denetim 
kanıtı elde edilebilir. 

B) -Uygun hâllerde- işletmenin iç hukuk müşaviri 
de dâhil işletmedeki diğer kişilerin 
sorgulanması yoluyla denetim kanıtı elde 
edilebilir. 

C) Üst yönetimden sorumlu olanların yaptığı 
toplantılara ait tutanakların ve işletme ile 
işletmenin dış hukuk müşaviri arasında 
yapılan yazışmaların gözden geçirilmesi 
yoluyla denetim kanıtı elde edilebilir. 

D) Mevzuatın genel sorgulama mektuplarına 
yanıt vermesini yasaklaması gibi 
sebeplerden dolayı işletmenin dış hukuk 
müşavirinin, bu mektuplara uygun bir şekilde 
yanıt veremeyebileceğinin düşünülmesi 
durumunda denetçinin, ilave bir prosedür 
uygulaması beklenmez. 

E) Dava giderlerine ilişkin hesapların gözden 
geçirilmesi yoluyla denetim kanıtı elde 
edilebilir. 

9) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
Standardına (Bağımsızlık Standartları Dâhil) 
göre, denetçi üzerinde başkalarının 
nüfuzlarını kötüye kullanma çabaları da dâhil, 
denetçinin mevcut veya hissettiği baskılardan 
dolayı tarafsız olarak hareket edebilmesinin 
engellenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir? 

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

10)  

I. Denetim müşterisinin bir yöneticisi veya 
yetkilisi  

II. Müşterinin muhasebe kayıtlarının veya 
denetim şirketinin görüş bildireceği finansal 
tabloların hazırlanmasında önemli etkisi 
bulunan bir pozisyondaki çalışan 

III. Denetim işinin ya da finansal tabloların 
kapsadığı süre boyunca böyle bir 
pozisyonda bulunmuş olan bir kişi 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
Standardı (Bağımsızlık Standartları Dâhil)  
uyarınca denetçinin çekirdek aile üyelerinden 
birisinin, yukarıda yer alan kişilerden 
hangisi/hangileri olması durumunda söz 
konusu denetçi denetim ekibinin bir üyesi 
olamaz? 

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

11)  

I. Bağımsız Denetim Standardı 315 uyarınca 
“önemli yanlışlık” riski daha yüksek olarak 
değerlendirilen veya ciddi riskli olarak 
belirlenen alanlar 

II. Yüksek derece bir tahmin belirsizliğine 
maruz kalan muhasebe tahminleri dâhil, 
yönetimin önemli yargılarını içeren finansal 
tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi 
yargıları 

III. Dönem içinde gerçekleşen önemli olay 
veya işlemlerin denetime olan etkileri 

Bağımsız Denetim Standardı 701 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri denetçinin 
kilit denetim konularına ilişkin bir belirleme 
yaparken dikkate alması gereken hususlar 
arasında yer alır?  
A) Yalnız III 
B) Yalnız I-III 
C) Yalnız I-II 
D) Yalnız II-III 
E) I-II-III 
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B 
12)  

I. Denetçi yazılı beyanları, finansal 
tablolara ilişkin uygun sorumluluğu 
bulunan ve ilgili konular hakkında bilgiye 
sahip olan yöneticilerden talep eder. 

II. Yazılı beyanların tarihi, finansal tablolara 
ilişkin denetçi raporu tarihinden sonra 
olamaz. 

III. Mevcut yönetim, denetçi raporunda atıf 
yapılan tüm dönemlerde yönetimde yer 
almamış olabilir. Bu durumda yazılı 
beyanlar denetçi raporunda atıf yapılan 
tüm finansal tabloları ve dönemi(leri) 
kapsamak zorunda değildir. 

IV. Yazılı beyanlar denetçiye hitaben 
yazılmış bir mektup niteliğinde 
olduğundan denetim kanıtı olarak 
değerlendirilemezler. 

Bağımsız Denetim Standardı 580 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?  

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

13) Rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin 
vardığı önemli yargıların ve raporu 
oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış süreç, Bağımsız Denetim 
Standardı 220’ye göre aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 

A) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme 
B) Tetkik 
C) Bağımsız denetim  
D) Alternatif prosedürler  
E) Gözlem  

 
 
 
 
 

14)  

I. Mevzatın konunun kamuya açıklanmasına 
izin vermemesi durumunda kilit denetim 
konuları denetçi raporunda bildirilmeyebilir. 

II. İşletmenin konu hakkında kamuya bilgi 
açıklamaması ve konuyu kamuya 
açıklamanın doğuracağı olumsuz 
sonuçların, kamuya açıklamanın 
doğuracağı kamu yararını aşacağının 
makul şekilde beklendiği oldukça istisnai 
durumlarda, denetçinin ilgili hususun 
denetçi raporunda bildirilmemesine karar 
vermesi durumunda kilit denetim konuları 
denetçi raporunda bildirilmeyebilir. 

III. Kilit denetim konuları her durum ve koşulda 
denetçi raporunda bildirilmelidir. 

Bağımsız Denetim Standardı 701 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri kilit 
denetim konularının denetçi raporunda 
bildirilmesine ilişkin doğru bir ifadedir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) Yalnız I-II 
D) Yalnız II-III 
E) I-II-III 

15) Bağımsız Denetim Standardı 700 uyarınca 
denetçi raporunun aşağıda verilen 
unsurlarının doğru sıralaması hangisidir? 

A) Görüşün Dayanağı, Görüş, İşletmenin 
Sürekliliği, Kilit Denetim Konuları, Diğer 
Bilgiler 

B) Görüşün Dayanağı, Görüş, Kilit Denetim 
Konuları, İşletmenin Sürekliliği, Diğer Bilgiler 

C) Görüş, Görüşün Dayanağı, İşletmenin 
Sürekliliği, Kilit Denetim Konuları, Diğer 
Bilgiler 

D) Görüş, Kilit Denetim Konuları, Görüşün 
Dayanağı, İşletmenin Sürekliliği, Diğer 
Bilgiler 

E) Görüş, Görüşün Dayanağı, Kilit Denetim 
Konuları, Diğer Bilgiler, İşletmenin Sürekliliği  
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16)  

I. Geçerli finansal raporlama çerçevesi 
uyarınca önceki bir veya daha fazla 
döneme ilişkin olarak finansal tablolarda yer 
alan tutar ve açıklamalardır. 

II. Cari döneme ait finansal tablolarla 
karşılaştırılmak üzere önceki döneme ait 
tutarların ve diğer açıklamaların yer aldığı 
ve denetlenmiş ise denetçinin görüşünde 
atıfta bulunulan karşılaştırmalı bilgilerdir. 

Bağımsız Denetim Standardı 710 uyarınca 
yukarıdaki ifadeler sırasıyla hangi seçenekte 
doğru olarak yer alır?  
A) Karşılaştırmalı bilgi / Karşılaştırmalı finansal 

tablo 
B) Karşılık gelen bilgi / Karşılaştırmalı finansal 

tablo 
C) Karşılaştırmalı finansal tablo / Karşılık gelen 

bilgi 
D) Karşılık gelen bilgi / Karşılaştırmalı bilgi  
E) Karşılaştırmalı finansal tablo / Karşılaştırmalı 

bilgi 

17)  

I. Finansal tablolara ilişkin denetçi raporunda 
Kilit Denetim Konuları bölümüne yer 
verilmez. 

II. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna 
ilişkin denetçi raporunda görüş vermekten 
kaçınılır. 

III. Finansal tablolara ilişkin denetçi raporunda 
Bağımsız Denetim Standardı 720 uyarınca 
Diğer Bilgiler bölümüne yer verilmez. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 
yapılan bağımsız denetimlerde, denetçinin 
Bağımsız Denetim Standardı 705 uyarınca 
finansal tablolara ilişkin görüş vermekten 
kaçınması durumunda yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

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

18)  

I. Raporlama yapan işletme üzerinde, bir 
veya birden fazla aracı yoluyla doğrudan 
veya dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye 
sahip olan kişi veya başka bir işletme olmak 

II. Raporlama yapan işletmenin, bir veya 
birden fazla aracı yoluyla, üzerinde 
doğrudan veya dolaylı kontrole ya da 
önemli bir etkiye sahip olduğu başka bir 
işletme olmak 

III. Kilit yöneticilerin aynı olması sebebiyle, 
raporlama yapan işletme ile ortak kontrol 
altında bulunan bir başka işletme olmak 

Bağımsız Denetim Standardı 550 uyarınca 
geçerli finansal raporlama çerçevesinde 
ilişkili taraflarla ilgili herhangi bir hüküm 
bulunmaması veya bulunan hükümlerin 
yetersiz olması durumunda; yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri ilişkili taraf olarak 
değerlendirilebilir?  

A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I-II 
D) II-III 
E) I-II-III 
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19) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 

Standardı 450 uyarınca denetçinin 
belgelendirmesi gereken hususlar arasında 
yer almaz? 

A) Düzeltilmemiş yanlışlıkların -tek başına veya 
toplu olarak- işletmenin sürekliliğini etkileyip 
etkilemediğine ilişkin bir değerlendirme 

B) Altında kalan yanlışlıkların bariz biçimde 
önemsiz sayılacağı tutar 

C) Denetim boyunca biriktirilen tüm yanlışlıklar 
D) Denetim boyunca biriktirilen tüm 

yanlışlıkların düzeltilip düzeltilmediği 
E) Düzeltilmemiş yanlışlıkların -tek başına veya 

toplu olarak- önemli olup olmadığı hakkında 
denetçinin vardığı sonuç ve bu sonucun 
gerekçesi 

20) Detay testleri açısından örneklem 
büyüklüğünü etkileyen aşağıdaki faktörlerden 
hangisi örneklem büyüklüğü üzerinde 
önemsiz bir etkiye sahiptir? 

A) Uygun hâllerde anakitlenin gruplandırılması 
B) Aynı yönetim beyanına ilişkin diğer maddi 

doğrulama prosedürlerinin kullanımında artış 
C) Anakitledeki örnekleme birimlerinin sayısı 
D) Kabul edilebilir yanlışlıkta artış  
E) Denetçinin risk değerlendirmesi sonucunda 

belirlediği “önemli yanlışlık” riski düzeyindeki 
artış 

21) Aşağıdakilerden hangisi Kalite Kontrol 
Standardı 1 uyarınca kalite kontrol sisteminin 
unsurlarından değildir? 

A) Denetimin yürütülmesi 
B) İnsan kaynakları 
C) Etik hükümler 
D) Gözlem 
E) İzleme 

 
 

22) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
Standardının (Bağımsızlık Standartları Dâhil)  
ilgili hükümleri dikkate alındığında, metinde 
boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

“Kişinin kümülatif olarak yedi yıl boyunca sorumlu 

denetçi olması durumunda, ara verme süresi 

birbirini takip eden (…)  yıl olmalıdır.” 
“Kişi, denetimin kalitesine yönelik gözden 

geçirmeden sorumlu olarak atandığında ve bu 

sıfatla kümülatif olarak yedi yıl görev yaptığında, 

ara verme süresi birbirini takip eden (…) yıl 
olmalıdır.” 

A) 2 ve 3 
B) 3 ve 2 
C) 3 ve 5 
D) 5 ve 2 
E) 5 ve 3  

23) Finansal tablolara görüş vermekten kaçınma 
verilmesi durumunda,  Bağımsız Denetim 
Standardı 720 uyarınca denetçinin içinde 
bulunulan şartlara göre, diğer bilgilere ilişkin 
verebileceği görüş/görüşler hangi seçenekte 
yer almaktadır? 

A) Sınırlı olumlu görüş 
B) Görüş vermekten kaçınma 
C) Olumsuz görüş 
D) Olumlu görüş ve Sınırlı olumlu görüş  
E) Sınırlı olumlu görüş ve Olumsuz görüş 

24) Bağımsız Denetim Standardı 530 uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi örneklem seçiminde 
kullanılabilecek temel yöntemler arasında yer 
almaz? 

A) Rastgele (tesadüfi) seçim 
B) Belirli kalemlerin seçilmesi 
C) Gelişigüzel seçim 
D) Parasal birim örneklemesi 
E) Blok seçim 
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B 
25)  

I. Karşılaşılan durumlar 

II. Uygulanan yeni veya ilâve denetim 
prosedürleri, elde edilen denetim kanıtları 
ve ulaşılan sonuçlar ile bunların denetçi 
raporu üzerindeki etkileri 

III. Çalışma kâğıtlarındaki değişikliklerin ne 
zaman ve kim tarafından yapıldığı ve 
gözden geçirildiği 

Bağımsız Denetim Standardı 230 uyarınca 
denetçi, istisnai durumlarda denetçi raporu 
tarihinden sonra yeni veya ilâve denetim 
prosedürlerini uygular ya da yeni sonuçlara 
ulaşırsa yukarıda yer alan hususlardan 
hangisi/hangilerini belgelendirmekle 
yükümlüdür? 

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

26) “(…), zaman içerisinde tahmin edilebilir hâle 

gelen büyük hacimli işlemler için uygulanması 

genelde daha uygundur.” 

Bağımsız Denetim Standardı 330 uyarınca 
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en 
uygundur? 

A) Detay testlerinin 
B) Kontrol testlerinin 
C) Analitik maddi doğrulama prosedürlerinin 
D) Risk değerlendirme prosedürlerinin 
E) Dış teyitlerin 

 
 
 
 
 
 

27) Kalite Kontrol Standardı 1 uyarınca bağımsız 
denetim ve sınırlı bağımsız denetimde 
çalışma kâğıtlarının nihai denetim 
dosyalarında birleştirilmesi işleminin 
tamamlanması için öngörülen süre 
hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir? 

A) Denetçi raporu tarihinden itibaren 60 günden 
daha fazla olamaz. 

B) Denetçi raporu tarihinden itibaren en az 60 
gündür. 

C) Denetlenen döneme ilişkin finansal tabloların 
tarihinden itibaren 45 günden fazla olamaz. 

D) Bu süreç denetçinin mesleki muhakemesine 
bırakılmıştır. 

E) Denetçi raporu tarihinden itibaren 30 günden 
daha fazla olamaz.  

28) Bağımsız Denetim Standardı 620 uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi denetçinin 
faydalandığı uzman ile denetçi arasında -
uygun hâllerde yazılı olarak- anlaşma 
yapılması gereken hususlar arasında yer 
almaz? 

A) Uzman çalışmasının niteliği, kapsamı ve 
amaçları 

B) Finansal raporlamanın özellikleri 
C) Denetçinin ve uzmanın görev ve 

sorumlulukları 
D) Uzmanın raporlama biçimi dâhil olmak üzere, 

denetçi ve uzman arasında kurulacak 
iletişimin niteliği, zamanlaması ve kapsamı 

E) Uzmanın sır saklama yükümlülüklerine uyma 
gerekliliği 
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29) Bağımsız Denetim Standardı 300 uyarınca 

denetimin planlanması ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade 
değildir? 

A) Denetimin planlanması, denetime yönelik 
genel denetim stratejisinin oluşturulmasını ve 
denetim planının geliştirilmesini içerir. 

B) Yeterli bir planlama, finansal tabloların 
denetimine çeşitli yönlerden katkıda bulunur. 

C) Denetimin planlanması denetimin kalitesini 
etkileyecek bir husus olmadığından, denetçi 
yardımcıları tarafından oluşturulabilir.  

D) Yeterli bir planlama, denetim ekibi üyelerinin 
yönlendirilmesini, gözetimini ve yaptıkları 
çalışmanın gözden geçirilmesini kolaylaştırır. 

E) Yeterli bir planlama muhtemel problemlerin 
zamanında belirlenmesi ve çözüme 
kavuşturulması konusunda denetçiye 
yardımcı olur. 

30) 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 süreç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İzleme 
B) Gözlem 
C) Tetkik 
D) İç Kontrol 
E) İç Denetim 

 
 
 
 
 
 
 

31)  

I. Tespit edilen her bir iç kontrol eksikliği 
önemlidir. 

II. Tespit edilen önemli iç kontrol eksiklikleri 
üst yönetimden sorumlu olanlara 
zamanında bildirilmelidir. 

III. Tespit edilen önemli iç kontrol eksikliklerine 
ilişkin üst yönetimden sorumlu olanlara 
yapılacak bildirim sözlü olabilir. 

Bağımsız Denetim Standardı 265 uyarınca 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

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

32) Finansal raporlamanın güvenilirliği, 
faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile ilgili 
mevzuata uygunluk açısından işletmenin 
amaçlarına ulaştığına dair makul güvence 
sağlamak amacıyla üst yönetimden sorumlu 
olanlar, yönetim ve diğer personel tarafından 
tasarlanan, uygulanan ve sürekliliği sağlanan 
süreç aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Risk değerleme  
B) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme  
C) İzleme  
D) İç kontrol  
E) Denetim ağı 
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33) (…) tarafından gerçekleştirilen gözetim 

faaliyetleri, kontrollerin işletme yönetimi 
tarafından ihlal edilebileceği veya finansal 
raporlama sürecine uygun olmayan şekilde 
müdahale edilebileceği hususlarının dikkate 
alınmasını kapsar. 
Bağımsız Denetim Standardı 240 uyarınca 
yukarıdaki metinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Denetim kalitesini gözden geçiren kişi 
B) Yönetim 
C) Üst yönetimden sorumlu olanlar 
D) Denetçi 
E) İç denetim birimi sorumlusu 

34) Bağımsız Denetim Standardı 320 uyarınca 
performans önemliliği ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Denetim esnasında yeni bir bilginin 
edinilmesi vb. durumlarda yalnızca genel 
önemliliğin revize edilmesi yeterlidir, 
performans önemliliğin revize edilmesinin 
gerekliliğine ilişkin bir değerlendirmeye 
ihtiyaç yoktur. 

B) Bir bütün olarak finansal tablolar için 
belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak 
belirlenen tutar veya tutarlardır. 

C) Uygun hâllerde belirli işlem sınıfları, hesap 
bakiyeleri veya açıklamalar için önemlilik 
düzeyi veya düzeylerinin altında belirlenen 
tutar veya tutarları da ifade eder. 

D) Düzeltilmemiş yanlışlıklar ile tespit edilmemiş 
yanlışlıkların toplamının, bir bütün olarak 
finansal tablolar için belirlenen önemliliği 
aşması ihtimalini uygun bir seviyeye indirmek 
amacıyla belirlenir. 

E) Performans önemliliğinin belirlenmesi basit 
bir mekanik hesaplama değildir ve mesleki 
muhakemede bulunulmasını içerir. 

 
 

35)  

I. İşletmeyi etkileyen gerçekleşmiş,  
şüphelenilen veya iddia edilen herhangi bir 
hile hakkında bilgilerinin olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yönetim ve işletmedeki 
diğer kişilerin sorgulanması 

II. Analitik prosedürlerin uygulanması 
sırasında belirlenen olağan dışı veya 
beklenmeyen ilişkilerin, hile kaynaklı 
“önemli yanlışlık” risklerine işaret edip 
etmediğinin değerlendirilmesi 

III. Diğer bilgilerin hile kaynaklı “önemli 
yanlışlık” risklerine işaret edip etmediğinin 
mütalaa edilmesi 

Bağımsız Denetim Standardı 240 uyarınca 
denetçinin, işletmenin iç kontrolü dâhil, 
işletme ve çevresini tanımak amacıyla risk 
değerlendirme prosedürlerini uygularken ve 
ilgili çalışmaları gerçekleştirirken, hile 
kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 
belirlenmesinde kullanacağı bilgileri elde 
edebilmek için yukarıda yer alan 
prosedürlerden hangisini/hangilerini 
uygulaması beklenir? 

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

36) Bağımsız Denetim Standardı 315 uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi dönem sonundaki 
hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin 
yönetim beyanları arasında yer almaz? 

A) Hak ve yükümlülükler 
B) Gerçekleşme 
C) Sınıflandırma 
D) Var olma (mevcut olma) 
E) Doğruluk, değerleme ve dağıtım 
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37) Bağımsız Denetim Standardı 300 uyarınca 

denetim planına ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Genel denetim stratejisi ile denetim planı 
birbirinden bağımsız süreçler olduğundan 
birinde meydana gelen herhangi bir 
değişikliğin diğerini etkilemesi mümkün 
değildir. 

B) Denetim planı denetimin başlangıcında 
tamamlanan bir süreç olduğundan, denetim 
sürecinde yeni bilgiler elde edinilmesi 
durumunda denetim planının revize 
edilmesine ihtiyaç yoktur.   

C) Denetçi denetimin yürütülmesi için ihtiyaç 
duyulan kaynakların niteliğini, 
zamanlamasını ve kapsamını denetim 
planını oluştururken belirler. 

D) Denetçi denetimin kapsamını tanımlayan 
denetimin özelliklerini denetim planını 
oluştururken belirler. 

E) Denetim planı, uygulanacak denetim 
prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve 
kapsamını içerdiğinden genel denetim 
stratejisinden daha ayrıntılıdır. 

38) Denetçi raporuna eklenen, denetçinin 
muhakemesine göre, kullanıcıların; denetimi, 
denetçinin sorumluluklarını veya denetçi 
raporunu anlamalarıyla ilgili olan, finansal 
tablolarda sunulan veya açıklananlar dışında 
bir hususa yapılan atıflar, denetçi raporunda 
aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? 

A) Dikkat çekilen hususlar paragrafı 
B) Diğer hususlar paragrafı 
C) İşletmenin sürekliliği paragrafı 
D) Kilit denetim konuları paragrafı 
E) Görüş bölümü 

 
 
 
 

39) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 265 uyarınca denetçinin önemli iç 
kontrol eksikliklerine ilişkin yapması 
beklenen yazılı bildirimde yer alması gereken 
hususlardan biri değildir? 

A) Eksikliklerin tanımlanması ve muhtemel 
etkilerine ilişkin bir açıklama 

B) Denetimin amacının finansal tablolar 
hakkında bir görüş vermek olduğuna ilişkin 
bir açıklama 

C) Denetim sırasında finansal tabloların 
hazırlanmasıyla ilgili iç kontrolün, iç kontrolün 
etkinliğine ilişkin bir görüş vermek amacıyla 
değil, içinde bulunulan şartlara uygun 
denetim prosedürleri tasarlamak amacıyla 
dikkate alındığına ilişkin bir açıklama 

D) Söz konusu önemli iç kontrol eksikliklerinin 
denetçinin görüşünü etkilemediğine ilişkin bir 
açıklama 

E) Raporlanan hususların, denetim sırasında 
tespit edilen ve üst yönetimden sorumlu 
olanlara raporlanmasını gerektirecek kadar 
önemli olduğu sonucuna vardığı iç kontrol 
eksiklikleriyle sınırlı olduğuna ilişkin bir 
açıklama 

40) Denetçinin, müşterinin lehine bir yasal 
düzenleme yapılması için çalışması, Bağımsız 
Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 
(Bağımsızlık Standartları Dâhil)  uyarınca 
aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına 
diğerlerine göre daha fazla neden olur? 

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

 
 
 
 
 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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	TFRS 16 Kiralamalar uyarınca kiracı açısından aşağıdaki ifadelerden yanlıştır?
	39) Aşağıdakilerden hangisi BOBİ FRS 2021 Sürümüyle gelen yeniliklerden biri değildir?

	2-2021-1 SPK SORULARI B GRUBU--
	2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza sigortası sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme teknik e...
	12) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	13) Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca sigorta şirketlerinin teminat yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
	14) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç ve yükümlülüklerinden biridir?
	17) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre izahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	19) “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 hükümle...
	20) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	24) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Kâr Payı Tebliğine göre kâr payı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	26) Sermaye piyasası araçlarının satışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	27) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre “Sermaye Piyasası Suçları” arasında yer almaz?
	29) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre İdari Para Cezası verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
	31) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

	3-Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal YönetimNİHAİ--B
	1) Kar payı politikasıyla ilgili “eldeki kuş teorisine” göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
	2) Organize opsiyon piyasalarında prim ödeme dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından risk taşımayan ve opsiyon sözleşmesini alan taraf olarak ifade edilen opsiyon sözleşmeleriyle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?
	3)  Varantlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	4) Bir hisseye ilişkin olarak risksiz faiz oranı % 8, pazarın getirisi % 18 ve ilgili menkul kıymete ait beta (β) katsayısı 1,5 ise ilgili hisse senedinin sermaye varlıklarının fiyatlandırma modeline göre beklenen getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
	5) Bir firmanın duran varlıkları ve işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısımlarının uzun vadeli kaynaklarla; dalgalanma gösteren işletme sermayesi kısımlarının kısa vadeli kaynaklarla finanse edildiği işletme sermayesi finanslama stratejisi aşağ...
	6) Cari orana kıyasla asit test oranının hesaplanmasında dönen varlıklar toplamından düşülen temel finansal tablo kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
	7) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözeten yönetim kurulu komitesi aşağıdakilerden hangisidir?
	8) Modern Portföy teorisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	9) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre ortaklıklar;  sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen e...
	10) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak aşağıda belirtilenlerden hangisinde ifade edilm...
	11)  Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre ortaklıkların hangi orandan yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını gösterecek şekilde ...
	12) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kuruluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
	13) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre bir yönetim kurulu üyesinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak nitelendirilebilmesi için şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde kaç yıldan fazla yönetim kurulu ü...
	14) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre icrada görevli olmayan üye ve bağımsız üyelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
	15) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
	16) Aşağıdaki ödeme biçimlerinden hangisi veya hangileri, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kullanılamaz?
	I- Kar payı
	II- Pay opsiyonları
	III- Şirketin performansına dayalı ödeme planları
	17)  Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine göre denetimden sorumlu komiteyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
	18) 10.000 TL bileşik faiz üzerinden ilk 2 yıl % 12 daha sonraki 3 yıl için % 10 faiz geliri getirecektir. 10.000 TL’nin 5. yılsonunda ulaşacağı değer yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	19) ABC Bankası 4 aylık mevduat hesabına  % 24 faiz vermektedir. Bu oranlar üzerinden hesaplanan yıllık efektif faiz oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	20) 50.000 TL’sini günlük 0,0009 faiz oranı üzerinden bankaya yatıran bir kişi belirli bir gün sonunda 1.620 TL faiz geliri elde etmiştir. Basit faiz üzerinden hesaplandığı düşünüldüğünde 50.000 TL’nin bankada kalma süresi kaç gündür?
	21) “Piyasa faiz oranları ile sabit faiz getirisi sağlayan yatırım araçları arasında …….. bir ilişki vardır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olacaktır?
	22) Bir proje birinci yılın başında 20.000 TL nakit çıkışı gerektirmekte olup ilk yılın sonunda 7.700 TL, ikinci yılın sonunda 12.100 TL üçün yılın sonunda da 26.620 TL nakit girişi sağlayacaktır. Bu bilgiler bağlamında iskonto oranı % 10 kabul edilir...
	23) Basit faiz üzerinden yıllık % 30 getiri oranıyla belirli bir miktar parayı 4 katına çıkarmak için gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
	24) Bir yatırımın yıllık nominal getirisi % 38 olmuştur. Gerçekleşen enflasyon oranı % 12 olduğuna göre ilgili dönemde yatırımcının reel getirisi yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	25) Aşağıdakilerden hangisinin kısa vadeli finansman kaynaklarından biri olarak nitelendirilmesi beklenmez?
	26)  Bir işletmenin yabancı sermaye kaynak maliyeti % 24 olup uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 25’tir. Bu bilgiler bağlamında işletmenin vergi sonrası yabancı kaynak maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
	27)  Bir hisse senedinin cari değeri 20 TL olup o yıl hisse başı kar payı olarak 4 TL ödenmiştir. Temettünün her yıl % 4 büyüyeceği varsayıldığında hisse senedini ihraç eden işletme için hisse senedi yoluyla elde edilen kaynağın maliyeti aşağıdakilerd...
	28)  Aşağıdakilerden hangisi riskin dikkate alınmadığı, yatırım projelerinin aynı risk seviyesine sahip olduğu varsayımı altında yapılan proje değerlendirme yöntemlerinden birisi değildir?
	29)  Düzeltme faktörü, en olumsuz koşullarda gerçekleşecek net nakit akışlarının, olumsuz koşulların var olmadığı durumlardaki net nakit akışlarına oranıdır.  Bu bağlamda proje riskinin, net nakit akışların düzeltilmesinde kullanılan düzeltme faktörün...
	30)  ABC şirketi, kredili satışlarını 60 gün vadeli olarak gerçekleştirmekte olup satışı takip eden 10 gün içinde müşterinin ödeme yapması halinde % 6 indirim uygulayacağını müşterilerine iletmiştir. Mevcut müşterilerinin % 50’sinin bu indirim imkânın...
	31) Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firma yıllık 960 milyon TL hasılat gerçekleştirmektedir. Alacaklarının ortalama tahsil süresi 60 gün ise şirketin ortalama alacak düzeyi aşağıdakilerden hangisidir (Bir yıl 360 gün olarak dikkate alınac...
	32) Bir bankanın aynı faiz üzerinden (örneğin % 12)  aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık ve yıllık vade ile mevduat topladığı varsayıldığında hangi vadeye ilişkin efektif/etkin getiri oranı en düşük olacaktır?
	33) Faizlerdeki değişiklikler gibi işletme dışı faktörlerden kaynaklanan risk aşağıdakilerden hangisidir?
	34) “Bu sermaye yapısı yaklaşımında iki temel varsayım dikkat çekicidir. Bu varsayımlar, tüm sermaye yapılarında borç maliyetinin sabit olduğu ve kullanılan her birim borca karşılık artan finansal risk nedeniyle ortakların bekledikleri verimlilik oran...
	35) Aşağıdaki sermaye yapısı yaklaşımlarından hangisi bir şirketin en uygun sermaye yapısına tamamen borçla finanse edildiği durumda ulaşılacağını iddia etmektedir?
	36) Kar payı ilgisizlik teorisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	37) Başabaş ve Kaldıraç analizlerinde kullanılan birim katkı oranının formülü aşağıdakilerden hangisidir?
	38) “Faiz ve Vergi Öncesi Kar / (Faiz ve Vergi Öncesi Kar- Faiz)” formülü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
	39) İşletmenin sahip olduğu varlıkların satılması sonucu elde edilecek tutardan işletmenin tüm borçlarının çıkarılması sonucu bulunacak net değerin, pay sayısına bölünmesiyle hesaplanan hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir?
	40) Bir yatırımcı payları borsada işlem gören bir şirketin hisse senedini alarak bir yıl süreyle elinde tutacaktır. Sene sonunda 2 TL kar payı, hisse senedinin satışından da 28 TL elde etmeyi planlamaktadır. Bu bilgiler bağlamında yatırımcı, bugün bek...

	4-Denetim Soruları  2021 haz1 SON--
	1)
	“I. Hakkında hiçbir şüphenin bulunmadığı yanlışlıklar (…..) olarak adlandırılır.”
	“II. Denetçi tarafından makul veya uygun bulunmayan yönetimin finansal tablolardaki muhakemelerinden kaynaklanan farklılıklar (….) olarak adlandırılır.”
	“III. Denetim örnekleminde belirlenen yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık tahmini (….) olarak adlandırılır.”
	Bağımsız Denetim Standardı 450 uyarınca boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
	3)
	Bağımsız Denetim Standardı 315 uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal tablolardaki “önemli yanlışlık” risklerine işaret edebilecek durum ve olaylar olarak değerlendirilebilir?
	4) Bağımsız Denetim Standardı 330 uyarınca maddi doğrulama prosedürlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	5)
	Bağımsız Denetim Standardı 800 uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel amaçlı çerçeveye ilişkin bir örnek değildir?
	7) Bağımsız Denetim Standardı 560’a göre denetçinin, finansal tabloların yayımlanma tarihinden sonra haberdar olduğu ve denetçi raporu tarihinde haberdar olması hâlinde raporunu değiştirmesine sebep olabilecek bir durumla karşılaşması halinde aşağıdak...
	8) Bağımsız Denetim Standardı 501 uyarınca, işletmenin dâhil olduğu ve “önemli yanlışlık” riskine sebep olabilecek dava ve iddiaları belirlemek için denetçinin uygulayacağı prosedürlere yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı (Bağımsızlık Standartları Dâhil)  uyarınca denetçinin çekirdek aile üyelerinden birisinin, yukarıda yer alan kişilerden hangisi/hangileri olması durumunda söz konusu denetçi denetim ekibinin bir üyesi o...
	12)
	Bağımsız Denetim Standardı 580 uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
	15) Bağımsız Denetim Standardı 700 uyarınca denetçi raporunun aşağıda verilen unsurlarının doğru sıralaması hangisidir?
	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan bağımsız denetimlerde, denetçinin Bağımsız Denetim Standardı 705 uyarınca finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması durumunda yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
	20) Detay testleri açısından örneklem büyüklüğünü etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi örneklem büyüklüğü üzerinde önemsiz bir etkiye sahiptir?
	21) Aşağıdakilerden hangisi Kalite Kontrol Standardı 1 uyarınca kalite kontrol sisteminin unsurlarından değildir?
	23) Finansal tablolara görüş vermekten kaçınma verilmesi durumunda,  Bağımsız Denetim Standardı 720 uyarınca denetçinin içinde bulunulan şartlara göre, diğer bilgilere ilişkin verebileceği görüş/görüşler hangi seçenekte yer almaktadır?
	24) Bağımsız Denetim Standardı 530 uyarınca aşağıdakilerden hangisi örneklem seçiminde kullanılabilecek temel yöntemler arasında yer almaz?
	25)
	Bağımsız Denetim Standardı 230 uyarınca denetçi, istisnai durumlarda denetçi raporu tarihinden sonra yeni veya ilâve denetim prosedürlerini uygular ya da yeni sonuçlara ulaşırsa yukarıda yer alan hususlardan hangisi/hangilerini belgelendirmekle yüküml...
	26) “(…), zaman içerisinde tahmin edilebilir hâle gelen büyük hacimli işlemler için uygulanması genelde daha uygundur.”
	Bağımsız Denetim Standardı 330 uyarınca yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
	27) Kalite Kontrol Standardı 1 uyarınca bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetimde çalışma kâğıtlarının nihai denetim dosyalarında birleştirilmesi işleminin tamamlanması için öngörülen süre hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir?
	28) Bağımsız Denetim Standardı 620 uyarınca aşağıdakilerden hangisi denetçinin faydalandığı uzman ile denetçi arasında -uygun hâllerde yazılı olarak- anlaşma yapılması gereken hususlar arasında yer almaz?
	29) Bağımsız Denetim Standardı 300 uyarınca denetimin planlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
	30) 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...
	31)
	Bağımsız Denetim Standardı 265 uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
	32) Finansal raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile ilgili mevzuata uygunluk açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına dair makul güvence sağlamak amacıyla üst yönetimden sorumlu olanlar, yönetim ve diğer personel tara...
	33) (…) tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri, kontrollerin işletme yönetimi tarafından ihlal edilebileceği veya finansal raporlama sürecine uygun olmayan şekilde müdahale edilebileceği hususlarının dikkate alınmasını kapsar.
	Bağımsız Denetim Standardı 240 uyarınca yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
	34) Bağımsız Denetim Standardı 320 uyarınca performans önemliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	Bağımsız Denetim Standardı 240 uyarınca denetçinin, işletmenin iç kontrolü dâhil, işletme ve çevresini tanımak amacıyla risk değerlendirme prosedürlerini uygularken ve ilgili çalışmaları gerçekleştirirken, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin ...
	36) Bağımsız Denetim Standardı 315 uyarınca aşağıdakilerden hangisi dönem sonundaki hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin yönetim beyanları arasında yer almaz?
	37) Bağımsız Denetim Standardı 300 uyarınca denetim planına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
	38) Denetçi raporuna eklenen, denetçinin muhakemesine göre, kullanıcıların; denetimi, denetçinin sorumluluklarını veya denetçi raporunu anlamalarıyla ilgili olan, finansal tablolarda sunulan veya açıklananlar dışında bir hususa yapılan atıflar, denetç...
	39) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Standardı 265 uyarınca denetçinin önemli iç kontrol eksikliklerine ilişkin yapması beklenen yazılı bildirimde yer alması gereken hususlardan biri değildir?
	40) Denetçinin, müşterinin lehine bir yasal düzenleme yapılması için çalışması, Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı (Bağımsızlık Standartları Dâhil)  uyarınca aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına diğerlerine göre daha fazla neden olur?
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