
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

14 KASIM 2021 Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Sınav Salon No Sıra No :

:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül (ders) sayısına ait toplam süre kadardır.
2. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika dolmadan dışarı çıkmak yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik

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

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

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

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

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

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

yaptığınıztakdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz

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

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

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

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) Aşağıdaki varlık veya işlemlerin hangisi TFRS 

13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümünde yer alan 
ölçüm hükümlerine tabidir? 

A) TMS 2 Stoklarda yer alan net gerçekleşebilir 

değerin belirlenmesi işlemleri 

B) TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler kapsamındaki 

hisse bazlı ödeme işlemleri 

C) TFRS 16 Kiralamalar uyarınca 

muhasebeleştirilen kiralama işlemleri 

D) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğünde yer 

alan kullanım değerinin belirlenmesi işlemleri 

E) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında 

edinilen işletmenin maddi duran varlıkları 

2) Amerika’da bir bağlı ortaklığı bulunan ABC 
işletmesi Türkiye’de ürettiği ürünlerin 
çoğunluğunu Avrupa ülkelerine 
pazarlamaktadır. Özerk bir şekilde faaliyet 
gösteren bağlı ortaklığı ise Meksika’da 
üretilen ürünleri ABD’de satmaktadır. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin satış fiyatı ile 
girdi maliyetlerini belirleyen para birimi Avro 
olup ABD’deki üretimin satış fiyatını ve 
maliyetini en çok etkileyen para birimi 
Dolar’dır. ABC işletmesi ve ABD’deki bağlı 
ortaklığı uluslararası bir bankadan Sterlin 
olarak düzenli finansman temin etmektedir. 
Mevzuata göre ABC işletmesi konsolide 
Finansal Tablolarını TL olarak sunmak 
zorundadır. TMS 21 Kur Değişiminin 
Etkilerine göre ABC işletmesinin ve bağlı 
ortaklığının geçerli para birimi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) ABC işletmesinin geçerli para birimi TL, bağlı 

ortaklığın geçerli para birimi Dolar’dır. 

B) ABC işletmesinin geçerli para birimi TL, bağlı 

ortaklığın geçerli para birimi TL’dır. 

C) ABC işletmesinin geçerli para birimi Sterlin, 

bağlı ortaklığın geçerli para birimi Dolar’dır. 

D) ABC işletmesinin geçerli para birimi Avro, 

bağlı ortaklığın geçerli para birimi Avro’dur. 

E) ABC işletmesinin geçerli para birimi Avro, 

bağlı ortaklığın geçerli para birimi Dolar’dır. 

 

 

3) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, Finansal 
Durum Tablosunda niteliği ve fonksiyonu 
itibariyle ayrı sunumu gerektiren kalemleri 
listeleyerek asgari bir içerik öngörmüştür. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kalemler arasında 
sayılmamıştır? 

A) Kullanım hakkı varlıkları 

B) Canlı varlıklar 

C) Ertelenmiş vergi varlıkları 

D) Karşılıklar 

E) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

4) Raporlama dönemi 1 Ocak – 31 Aralık olan bir 
işletme üçer aylık dönemler itibarıyla ara 
dönem finansal raporlama yapmaktadır. Söz 
konusu işletme 30.9.2021 tarihinde sona eren 
ara dönem için aşağıda tarihleri belirtilen 
sırasıyla cari ve karşılaştırmalı Nakit Akış 
Tablolarından hangisini asgari olarak 
sunmalıdır? 

A) 30.9.2021 tarihinde sona eren 3 aylık cari ara 

dönem Nakit Akış Tablosu ile 30.6.2021 

tarihinde sona eren 3 aylık karşılaştırmalı ara 

dönem Nakit Akış Tablosu 

B) 30.9.2021 tarihinde sona eren 3 aylık cari ara 

dönem Nakit Akış Tablosu ile 30.9.2020 

tarihinde sona eren 3 aylık karşılaştırmalı ara 

dönem Nakit Akış Tablosu 

C) 30.9.2021 tarihinde sona eren 3 aylık cari ara 

dönem Nakit Akış Tablosu ile 30.6.2021 ve 

31.3.2021 tarihinde sona eren 3 aylık 

karşılaştırmalı ara dönem Nakit Akış 

Tabloları 

D) 30.9.2021 tarihinde sona eren 9 aylık cari ara 

dönem Nakit Akış Tablosu ile 30.9.2020 

tarihinde sona eren 9 aylık karşılaştırmalı ara 

dönem Nakit Akış Tablosu 

E) 30.9.2021 tarihinde sona eren 9 aylık cari ara 

dönem Nakit Akış Tablosu ile 31.12.2020 

tarihinde sona eren döneme ilişkin 12 aylık 

Nakit Akış Tablosu 
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5) TMS 7 Nakit Akış Tablosuna göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Reklam harcamaları, aktifleştirme şartlarını 

taşımayan araştırma ve geliştirme 

harcamaları Nakit Akış Tablosunda yatırım 

faaliyetleri sınıflandırması altında 

raporlanmaz. 

B) İşletmenin kendi paylarını nakit karşılığı geri 

alması, Nakit Akış Tablosunda finansman 

faaliyetleri sınıflandırması altında raporlanır. 

C) İnşa edilen maddi duran varlıklar için yapılan 

nakit ödemeler yatırım faaliyetlerinden 

kaynaklanan nakit akışları altında raporlanır. 

D) Nakit ve nakit benzerlerini oluşturan kalemler 

arasındaki hareketler esas faaliyetler 

kapsamında nakit akışı olarak sınıflandırılır. 

E) İşletme daha önce edindiği ve cari dönemde 

vadesine 3 ay kalan menkul kıymetleri, nakit 

ve nakit benzerleri olarak değerlendiremez. 

6) BOBİ FRS (2021)  Bölüm 15 Kiralamalara göre 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Kiralama süresinin başlangıcı, kiracının 

kullanım hakkını kazanmak amacıyla 

kiralayanla imzaladığı sözleşmenin tarihidir. 

B) Kiralama süresi sonunda ilgili varlığın kalıntı 

değerine ilişkin garanti edilmiş bir tutarın 

bulunması durumunda bu tutar da kira 

ödemeleri kapsamında değerlendirilir.  

C) Şarta bağlı kiralar, hizmet maliyetleri ve 

kiraya veren tarafından ödenen ve kiraya 

verene tazmin edilen vergiler kira ödemeleri 

içerisinde sayılır.  

D) Finansal kiralamada ilk kayda almadan sonra 

alınan kira ödemelerinin tamamı finansman 

gelirleri olarak dönem kâr veya zararına 

yansıtılır. 

E) Finansal kiralamada kiracının katlandığı, 

başlangıçtaki doğrudan maliyetler 

aktifleştirilmez, doğrudan gider olarak kâr 

veya zarara yansıtılır. 

7) Otomotiv sektöründe üretici olarak faaliyette 
bulunan bir şirketin hesap dönemi sonu 
31.12.2020’dir. Şirketin yönetim organı, 2020 
yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarını 
18.2.2021 tarihinde onaylamış ve şirketin 
internet sitesinde yayımlamıştır. Şirketin 
icracı olmayan üyelerden oluşan gözetim 
komitesi ise 1.4.2021 tarihinde finansal 
tabloları onaylamıştır. Bununla birlikte Mart 
2021 tarihinde satışı yapılan otomobillerin 
bazı serilerinde üretim kaynaklı hatalar ortaya 
çıkmış, şirket Mart ayı içinde bu otomobilleri 
geri çağırmıştır. Bu bilgiler bağlamında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Bu vaka 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda 

düzeltme gerektiren bir olaydır.  

B) Bu vaka 31.12.2020 tarihli finansal tablo 

dipnotlarında açıklama gerektiren bir olaydır.  

C) Bu vaka, raporlama döneminden sonraki 

olaylar tanımı kapsamında olmayıp finansal 

tablolara etkisi 2021 yılı finansal tablolarında 

gösterilecektir. 

D) İleri tarihli (örneğin 1.4.2021) yeni bir finansal 

tablolar seti hazırlanması gerekmektedir. 

E) Finansal tabloların onaylandığı tarihten önce 

olduğu için önemlilik seviyesine göre finansal 

tabloların düzeltilmesi veya dipnotlarda 

açıklanması gerekmektedir. 

8) 2021 yılında ABC işletmesi 102.250 TL net 
dönem kârı elde etmiştir. İşletmenin piyasada 
mevcut adi hisse senedi sayısı 12.500 adettir. 
Ayrıca işletme birikimli olmayan nominal 
değer üzerinden her yıl %6 temettü verdiği 100 
TL nominal değerli 1.000 adet imtiyazlı hisse 
senedine sahiptir.  İşletme ilgili yılın kârından 
temettü vereceğini açıklamıştır. İşletme ayrıca 
nakit karşılığı 1 Mayıs 2021 tarihinde 7.500 
adet adi hisse senedi ihraç etmiştir. Bu bilgiler 
bağlamında ABC işletmesi için hesaplanacak 
2021 yılı hisse başına kazanç aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 4,89  

B) 5,11 

C) 5,5  

D) 6,00 

E) 6,25 
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9) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçevede; tamamının ana ortaklık-bağlı 
ortaklık ilişkisi içinde olmadığı iki ya da daha 
fazla işletmeden oluşan raporlayan işletmenin 
finansal tabloları hangi terim ile ifade 
edilmektedir? 

A) Birleşik finansal tablolar 

B) Konsolide finansal tablolar 

C) Münferit finansal tablolar 

D) Müşterek ortaklık finansal tabloları 

E) Yatırım işletmesi finansal tabloları 

10) Aşağıdakilerden hangisi, Finansal 
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevede yer 
aldığı halde Büyük ve Orta Boy İşletmeler için 
Finansal Raporlama Standardında faydalı 
finansal bilginin özellikleri arasında 
sayılmamıştır? 

A) İhtiyaca uygunluk 

B) Gerçeğe uygun sunum 

C) Zamanında sunum 

D) Doğrulanabilirlik 

E) Anlaşılabilirlik 

11) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 13 Yatırım 
Amaçlı Gayrimenkullere göre sonraki 
ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemi 
seçilmiş yatırım amaçlı gayrimenkuller için 
aşağıdakilerden hangisi öngörülmemiştir? 

A) Bu varlıklar için amortisman ayrılmayacağı 

belirtilmiştir. 

B) Bu varlıklar için borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirileceği belirtilmiştir. 

C) Bu varlıkların dönemler itibarıyla gerçeğe 

uygun değerlerinde meydana gelen 

değişikliklerin kâr veya zarara yansıtılacağı 

belirtilmiştir. 

D) Gerçeğe uygun değerin belirlenmesine ilişkin 

değerlemelerin kim tarafından yapıldığının 

dipnotlarda açıklanması öngörülmüştür. 

E) Gerçeğe uygun değeri aşırı maliyet veya 

çabaya katlanmadan ölçülemeyenlerin 

maliyet bedeliyle ölçüleceği belirtilmiştir. 

 

12) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları kapsamında, 
aşağıdakilerden hangisi ilişkili taraf olarak 
değerlendirilmez? 

A) Bir işletme üzerinde müşterek kontrol gücüne 

sahip kişi ile söz konusu işletme 

B) Bir ana ortaklığın önemli etkisinin bulunduğu 

bir işletme ile söz konusu ana ortaklığın 

kontrol gücüne sahip olduğu diğer işletme  

C) Bir işletmenin bağlı ortaklığı ile söz konusu 

işletme üzerinde kontrol gücü olan yatırımcı 

D) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın 

iş ortaklığı olması halinde söz konusu iki 

işletme 

E) İki iş ortaklığı katılımcısının bir iş ortaklığı 

üzerinde müşterek kontrolü paylaşmaları 

durumunda söz konusu katılımcılar 

13) ABC işletmesi TMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşunda yer alan asgari karşılaştırmalı 
bilgilere ilave yalnızca üçüncü bir Kâr veya 
Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 
sunmak istemektedir.  Bu bilgiler bağlamında 
TMS 1’e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) İlave olarak sunulan döneme ilişkin 

işletmenin ayrıca bir Finansal Durum Tablosu 

ve bir Nakit Akış Tablosu sunması gerekir. 

B) İlave olarak sunulan döneme ilişkin bir 

Finansal Durum Tablosu dışında diğer 

finansal tabloları sunması gerekmez. 

C) İlave olarak sunulan döneme ilişkin tam bir 

finansal tablolar setinin sunulması gerekir. 

D) İlave olarak sunulan dönemin başına ait 

Finansal Durum Tablosu dışında üçüncü bir 

Nakit Akış Tablosu ya da üçüncü bir 

Özkaynak Değişim Tablosu sunması 

gerekmez. 

E) İşletmenin üçüncü bir Finansal Durum 

Tablosu, üçüncü bir Nakit Akış Tablosu ya da 

üçüncü bir Özkaynak Değişim Tablosu 

sunması gerekmez. 
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14) Aşağıdaki TFRS’lerden hangisi diğer 

kapsamlı gelirin muhasebeleştirilmesiyle 
bağlantılı standartlardan biri değildir? 

A) TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler  

B) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar  

C) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

D) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar  

E) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 

15) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 20 Yabancı 
Para Çevrim İşlemlerine göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Yabancı para cinsinden işlemler, işletmenin 

ağırlıkla kullanılan para birimiyle gerçekleşen 

işlemlerdir. 

B) Ağırlıkla kullanılan para birimindeki 

değişikliğin etkisi ileriye yönelik olarak kayda 

alınır. 

C) Yabancı para cinsinden Finansal Durum 

Tablosu kalemlerinin dönem sonundaki 

ölçümleri, bunların parasal veya parasal 

olmayan kalem olmasına göre farklılık 

göstermez. 

D) Yabancı para cinsinden parasal kalemler, 

parasal kalemin kaynaklandığı işlem 

tarihindeki spot kur kullanılarak ağırlıkla 

kullanılan para birimine çevrilir. 

E) Parasal olmayan kalemlere örnek olarak; 

nakit ödenecek kıdem tazminatları ve diğer 

karşılıklar ile nakit olarak tahsil edilecek 

alacaklar gösterilebilir. 

16) “Ticari Alacaklar” TMS’lerde yer alan Maddi 
Olmayan Duran Varlık tanımını aşağıdaki 
özelliklerden hangisi bakımından 
karşılamamaktadır? 

A) Kontrol koşulu 

B) Belirlenebilir olma koşulu  

C) Fiziksel niteliğinin olmaması koşulu 

D) Parasal varlık olma koşulu 

E) Parasal olmayan varlık olma koşulu 

 

17) BOBİ FRS 2021 sürümüne göre özkaynak 
yöntemini kullanarak bir yatırımını 
muhasebeleştiren bir işletme söz konusu 
yatırımdan elde edeceği aşağıda belirtilen 
unsurlardan hangisini veya hangilerini gelir 
olarak finansal tablolarına alacaktır? 
 
I. Cari dönemde yapılan temettü ödemesi 
II. Hisse bölünmesi (stock split) 
III. İşletmenin iştirakin dönem net kârındaki 

payı 

A) I ve II 

B) Yalnız I 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I,II ve III 

18) ABC işletmesi üretici firmalardan temin ettiği 
çeşitli büyüklükteki forkliftleri müşterilerine 
kiralamakta ve 5 yaşını doldurmuş forkliftleri 
ise ikinci el piyasasında satmaktadır.  TMS 16 
Maddi Duran Varlıklara göre 5 yaşını 
doldurmuş forkliftlerle ilgili olarak işletmenin 
yapması gereken muhasebe uygulaması 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Bu tür varlıklar, TFRS 5 uyarınca satış amaçlı 

duran varlık olarak sınıflandırır ve satış 

kazanç ve kaybı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılır. 

B) Bu varlıklar net gerçekleşebilir değeri 

üzerinden stoklara aktarılır, satıştan elde 

edilen tutar hasılat olarak muhasebeleştirilir. 

C) Bu varlıklar defter değeri üzerinden stoklara 

aktarılır, satıştan elde edilen tutar hasılat 

olarak muhasebeleştirilir. 

D) Bu tür varlıkların elden çıkarılmasında sınıf 

değişikliği yapılmaz ve satıştan kaynaklanan 

kazanç veya kayıp kâr ve zarara aktarılır 

ancak hasılat olarak sınıflandırılmaz. 

E) Sat ve geri kiralama yoluyla gerçekleştirilen 

elden çıkarma işlemlerinde TFRS 16 

uygulanır, satıştan elde edilen tutar hasılat 

olarak muhasebeleştirilir. 
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19) ABC işletmesi ticaretini yaptığı A 

maddesinden 10 tonluk miktarı, B işletmesine 
iş parkında olan bir makineyi vererek temin 
etmiştir. Verilen makinenin defter değeri 
23.000 TL olup gerçeğe uygun değeri ise 
33.000 TL’dir.  Alınan A maddesinin piyasa 
değeri ise 35.000 TL’dir. Firma daha önceden 
müşterileriyle yaptığı sözleşmeler 
kapsamında söz konusu A maddesini 150 TL 
satış maliyetine katlanarak ton başına 3.700 
TL’den müşterilerine satacaktır. Bu bilgiler 
ışığında BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 6 
Stoklara göre ABC işletmesi tarafından 
finansal tablolara alınacak olan toplam stok 
değeri kaç TL’dir? 

A) 23.000 

B) 33.000 

C) 35.000 

D) 36.650 

E) 37.000 

20) ABC işletmesi raporlama dönemi içerisinde o 
tarihte defter değeri 800.000 TL olan bir 
binasını 750.000 TL’ ye peşin olarak satmıştır. 
ABC işletmesi Nakit Akış Tablosunun 
hazırlanmasında dolaylı yöntemi seçtiğine 
göre aşağıdakilerden hangisi ABC 
işletmesinin bu işlemin sonucunu Nakit Akış 
Tablosunda raporlamasını doğru bir şekilde 
göstermektedir? 

A) Sadece yatırım faaliyetleri kısmında 750.000 

TL nakit girişi olarak raporlanır.  

B) Esas faaliyetler sınıfında 50.000 TL’lik pozitif 

bir düzeltme, yatırım faaliyetleri kısmında da 

750.000 TL nakit girişi olarak raporlanır.  

C) Esas faaliyetler sınıfında 750.000 TL’lik 

pozitif bir düzeltme, yatırım faaliyetleri 

kısmında da 50.000TL nakit girişi olarak 

raporlanır.  

D) Esas faaliyetler sınıfında 800.000 TL’lik 

negatif bir düzeltme, yatırım faaliyetleri 

kısmında da 750.000 TL nakit girişi olarak 

raporlanır.  

E) Finansman faaliyetleri kısmında 800.000 

TL’lik negatif bir düzeltme, yatırım faaliyetleri 

kısmında da 50.000 TL nakit girişi olarak 

raporlanır.  

21) ABC işletmesi 2020 yılı Aralık ayında 1 yıllık 
garanti içeren 1.000 adet ürün satmıştır. Bu 
ürünlerde küçük bir hata olması durumunda 
100 TL, büyük bir hata olması durumunda 400 
TL tamir maliyeti olmaktadır. Satılan ürünlerin 
%20’sinde küçük, %5’inde ise büyük hata 
olacağı tahmin edilmektedir. Geri kalanlarda 
ise hata beklenmemektedir. Buna göre ABC 
işletmesinin 2020 yılı için BOBİ FRS Bölüm 19 
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve 
Şarta Bağlı Varlıklar uyarınca ayırması 
gereken karşılık tutarı kaç TL’dir?   

A) 40.000 

B) 45.000 

C) 85.000 

D) 258.000 

E) 298.000 

22) Bir makine iki farklı aktif piyasada farklı 
fiyatlara satılabilmektedir. ABC işletmesinin 
iki piyasaya da erişimi vardır ve ölçüm 
tarihinde söz konusu varlık için ilgili fiyatlara 
ulaşabilmektedir. Bu bilgiler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. İki piyasa da asıl piyasa 
olmadığına göre makinenin gerçeğe uygun 
değeri TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer 
Ölçümüne göre aşağıdakilerden hangisidir?  

 
 PİYASA X PİYASA Y 

Fiyat 26.000 25.000 
İşlem 
Maliyeti 3.000 1.000 

Taşıma 
Maliyeti 2.000 2.000 

Net Tutar 21.000 22.000 

A) 21.000 

B) 22.000 

C) 23.000 

D) 24.000 

E) 25.000 
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23) ABC işletmesi 31.12.2020 tarihi itibariyle 

defterlerinde aşağıdaki bakiyelere sahiptir. Bu 
bilgiler bağlamında ABC işletmesi tarafından 
Finansal Durum Tablosunda raporlanacak 
yatırım amaçlı gayrimenkuller varlık sınıfı 
tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

ABC işletmesi yönetim binası  2.000.000 
Sermaye kazancı elde etmek 
için tutulan arsalar 4.000.000 

Faaliyet kiralaması 
çerçevesinde kiralanmak üzere 
elde tutulan boş bir bina 

3.500.000 

Finansal kiralama 
çerçevesinde kiraya verilen 
gayrimenkuller 

7.770.000 

Personel lojmanları 912.000 
Yapılacak fabrika için ayrılan 
arsa 1.220.000 

Satmak için elde tutulan ticari 
mallar  980.000 

Satılacak ürünlerin üretildiği 
fabrika binası 18.000.000 

 

A) 3.220.000 

B) 7.500.000 

C) 7.770.000 

D) 21.220.000 

E) 22.112.000 

24) Bir işletmenin her çalışanı, her takvim yılı için 
20 gün ücretli izin hakkına sahiptir. Yılsonuna 
kadar kullanılmayan izinler gelecek yıla 
aktarılamamakta ve izne ilişkin haklar 
kaybolmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda 
söz konusu izinler TMS 19 Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar kapsamında nasıl 
değerlendirilir? 

A) İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar  

B) Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli 

faydalar  

C) İş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı 

sağlanan faydalar  

D) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar  

E) Söz konusu izinler TMS 19 kapsamında 

değerlendirilmez. 

 

 

25) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere göre 
“İşletme satış amacıyla elde tutulan varlık 
olarak sınıflandırılmasına son verilen bir 
duran varlığı,  
− Satış amacıyla elde tutulan varlık olarak 

sınıflandırılmasından önceki defter 
değerinin, varlığın satış amacıyla elde 
tutulan varlık olarak sınıflandırılmamış 
olsaydı ortaya çıkacak olan amortisman, 
itfa veya yeniden değerlemeler dikkate 
alınarak düzeltilmiş tutarı ve 

− Sonradan satılmamasına veya 
dağıtılmamasına karar verildiği tarihteki 
………  düşük olanı ile ölçer.”  

Cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Gerçeğe uygun değerinden 

B) Net gerçekleşebilir değerinden 

C) Geri kazanabilir tutarından 

D) Cari Maliyeti üzerinden 

E) İfa değeri üzerinden  

26) TFRS 9 Finansal Araçlara göre; 
− Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarının tahsil edilmesini ve finansal 
varlığın satılmasını amaçlayan bir iş 
modeli kapsamında elde tutulması 

− Finansal varlığa ilişkin sözleşme 
şartlarının, belirli tarihlerde sadece 
anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit 
akışlarına yol açması  

şartlarının her ikisini birden sağlayan bir 
finansal varlığın İlk defa finansal tablolara 
alındıktan sonra aşağıdakilerden 
hangisine göre ölçülmesi esastır? 

A) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden diğer 

kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür. 

B) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden kâr veya 

zarara yansıtılarak ölçülür. 

C) İşlem bedeli üzerinden kâr veya zarara 

yansıtılarak ölçülür. 

D) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya 

zarara yansıtılarak ölçülür. 

E) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür. 
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27) ABC işletmesi 31.12.2019 tarihi itibariyle 

defter değeri 1.200.000 TL olan Z makinesi için 
150.000 TL yeniden değerleme kazancı 
kaydetmiştir. 31.12.2020 tarihinde söz konusu 
makine 900.000 TL defter değerine sahiptir. 
Aynı tarihte işletme söz konusu makinenin 
kullanım değerini 720.000 TL, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değeri 700.000 TL 
olarak belirlemiş olduğuna göre 31.12.2020 
tarihinde dönem kâr veya zararında 
raporlanacak değer düşüklüğü zararı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30.000 

B) 40.000 

C) 50.000 

D) 180.000 

E) 190.000 

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

A) Hasılat: 33.333.333 TL, maliyet 25 Milyon TL  

B) Hasılat: 100 Milyon TL, maliyet 75 Milyon TL  

C) Hasılat:25 Milyon TL, maliyet 33.333.333 TL  

D) Hasılat: 50 Milyon TL, maliyet 75 Milyon TL  

E) Hasılat:66.666.666 TL, maliyet 50 Milyon TL 

29) Aşağıdakilerden hangisi TMS 41 Tarımsal 
Faaliyetler kapsamında 
muhasebeleştirilecektir? 

A) Salam, Sosis, Yoğurt 

B) Tarımsal faaliyetle ilgili maddi olmayan duran 

varlıklar 

C) Tarımsal faaliyetle ilgili taşıyıcı bitkiler 

D) Sirk ve gösteri yerlerindeki hayvanlar 

E) Hasat zamanındaki tarımsal ürünler 

 

 

 

 

30) Demir çelik üreticisi ABC işletmesinin mali 
işler direktörü amortisman ve itfa giderlerinin 
önemli bir tutar tutmasından dolayı Kâr veya 
Zarar tablosunda bir bütün olarak ayrı 
gösterilmesinin daha uygun olacağını 
belirterek aşağıdaki şekilde bir gösterimin 
işletmelerinin gerçek durumunu göstermesi 
açısından daha uygun olduğunu belirtmiştir.  
Seçilen bu yaklaşımla ilgili olarak aşağıda 
verilen değerlendirmelerden hangisi 
TFRS’lere uygundur? 
 

ABC İşletmesi ……. Dönemine Ait    
Kâr veya Zarar Tablosu 

Hasılat  
Satışların Maliyeti  
Brüt Kâr  
Genel Yönetim Giderleri  
Pazarlama ve Dağıtım Giderleri  
Amortisman ve İtfa Giderleri  
Faaliyet Kârı  
----  
----  

 

A) İşletmeler gerektiğinde gerçeğe uygun 

sunumu sağlamak için belirli bir standardın 

hükmünden sapabilir bu nedenle bu sunum 

uygundur. 

B) TFRS’ler ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayan 

sınıflamayı kullanmayı teşvik ettiği için bu 

sunum uygundur. 

C) TMS 16 ve TMS 38 amortisman giderleri ile 

itfa giderlerinin ayrıca sunulmasını 

gerektirdiğinden bu birleşik sunum uygundur. 

D) Giderler çeşit ya da fonksiyon esasına göre 

sunulması gerektiği için karma bir sunum 

uygun değildir. 

E) Genel üretim giderleri içerisinde yer alan 

amortisman ve itfa payı gideri ayrı bir kalem 

olarak gösterilmediğinden dolayı bu sunum 

uygun değildir. 
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31) 1.1.2020’de ABC işletmesi K ve Z makinelerini 

toplam 200.000 TL karşılığında TAD 
işletmesine satmak üzere anlaşmıştır. ABC 
işletmesi K ürününü önce teslim edecek 
ancak bedelini sözleşmeye göre Z ürünü 
teslim edildikten sonra alabilecektir.  K 
makinesinin tek başına satış fiyatı 96.000 TL 
iken Z makinesinin tek başına satış fiyatı 
144.000 TL’dir. K makinesi 8 Ocak 2021 
tarihinde Z makinesi ise 27 Şubat 2021 
tarihinde müşteri TAD işletmesine teslim 
edilmiş bedel ise 2 Mart 2021 tarihinde tahsil 
edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılata 
göre 27 Şubat 2021 tarihinde ABC işletmesi 
tarafından söz konusu işleme ilişkin yapılan 
muhasebe kaydını göstermektedir? 

A)  

 /  

Ticari Alacaklar 200.000  
Hasılat 200.000 

 /  

B)  

 /  
Ticari Alacaklar 200.000  

Sözleşme Varlıkları 200.000 
 /  

C)  

 /  
Sözleşme Varlıkları 200.000  

Ticari Alacaklar 80.000 
Hasılat 120.000 

 /  

D)  

 /  
Ticari Alacaklar 200.000  

Sözleşme Yükümlülükleri   120.000 
Hasılat 80.000 

 /  

E)  

 /  
Ticari Alacaklar 200.000  

Sözleşme Varlıkları    80.000 
Hasılat 120.000 

 /  

 
 
 

 

 

32) M işletmesi, fabrikasını kamunun belirlediği 
bir lokasyonda kurduğu için bir devlet 
bankasından 798.600 TL faizsiz kredi temin 
etmiştir. İşletme, kredi desteği için gereken 
tüm koşulları yerine getirmiştir. Kredinin 
vadesi 3 yıl olup vade sonunda ödenecektir. 
M işletmesinin alternatif borçlanma oranı % 
10’dur.  Aşağıdakilerden hangisi TMS 20 
Devlet Teşviklerine göre bu devlet desteğine 
ilişkin ilk kaydı göstermektedir? 

A)  

 /  

Nakit ve Nakit 
Benzerleri 798.600  

 Finansal Borç  798.600 
 /  

B)  

 /  
Gelir Tahakkukları 798.600  

Finansal Borç  798.600 
 /  

C)  

 /  
Nakit ve Nakit Benzerleri 798.600  

 Finansal Borç  718.740 
Ertelenmiş Gelir    79.860 

 /  

D)  

 /  
Nakit ve Nakit Benzerleri 798.600  

 Finansal Borç  600.000 
 Ertelenmiş Gelir    198.600 

 /  

E)  

 /  
Nakit ve Nakit Benzerleri 798.600  

 Finansal Borç  600.000 
Geçmiş Yıl Kârları    198.600 

 /  
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33) ABC işletmesi 2021 yılında yeni bir üretim 

hattı yaptırmaya karar vermiştir. Proje süresi 
bir yıl olup işletmeye toplam maliyeti 
12.000.000 TL’dir. Firma aşağıdaki takvimde 
proje yürütücüsüne ödeme yapacak olup bu 
tutarlar üst yönetimin yatırım projelerinin 
finansmanı için temin ettiği genel olarak 
borçlanılan fonlardan karşılanacaktır.  
Hesaplanan aktifleştirme oranı % 9 olup 
aşağıdakilerden hangisi ABC firmasının 2021 
yılında aktifleştirebileceği borçlanma 
maliyetini göstermektedir? 
 

1.1.2021 1.5.2021 1.9.2021 31.12.2021 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

A) 210.000 

B) 540.000 

C) 810.000 

D) 910.000 

E) 1.180.000 

34) ABC işletmesi fabrikasında kullanılmak üzere 
üretim bölümüne yabancı bir firmadan peşin 
fiyatı 1.900.000 TL olan bir A makinesini 6 ay 
vadeli olarak 2.050.000 TL’ye satın almıştır. 
Satın alma uzmanı da bu alımla ilgili olduğunu 
düşündüğü aşağıdaki harcamaların 
yapıldığını muhasebe departmanına 
bildirmiştir. 
 

Nakliye ve gümrük masrafları  90.000 TL 
Birimin reorganizasyonu sonucu 
ortaya çıkan personel tazminatları 7.000 TL 

Makine için yaptırılan 3 yıllık 
sigorta 12.000 TL 

Makine alımı için kullanılan 
kredinin maliyeti 88.200 TL 

Kurulum ve montaj maliyetleri 8.000 TL 
Eski makinenin satışından doğan 
zarar 1.200 TL 

Makinenin yerinin hazırlanmasına 
ilişkin maliyetler 1.800 TL 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda TMS 
16 Maddi Duran Varlıklara göre, A 
makinesinin ilk kayda almada maliyetini 
oluşturan toplam tutar aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 1.900.000 

B) 1.999.800 

C) 2.050.000 

D) 2.080.000 

E) 2.149.800 

35)  
I. Sözleşme varlıkları 
II. Şirket birleşmesi sırasında edinilen 

şerefiye 
III. Sınırsız yararlı ömre sahip olan 

maddi olmayan duran varlıklar 
IV. Arsa ve araziler 
V. Henüz kullanımda olmayan bir 

maddi olmayan duran varlık 
VI. Ertelenmiş vergi varlıkları 

 
Bir işletme, herhangi bir değer düşüklüğü 
belirtisinin bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın, yukarıdakilerden hangilerini 
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne göre 
her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutar? 

A) II, IV ve V 

B) I,II, III ve VI 

C) I, III ve VI 

D) II, III ve V 

E) I, II, III, V ve VI  

36) Bir işletmenin çeşitli faaliyet bölümlerine 
ilişkin finansal bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu 
bilgiler bağlamında TFRS 8 Faaliyet 
Bölümlerinde belirtilen eşik değerleri aştığı 
için ayrı raporlanacak olan faaliyet bölümleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 
 

Faaliyet 
Bölümleri 

Hasılat 
(bin TL) 

Kâr 
(bin TL) 

Varlıklar 
(bin TL) 

A 250 140 280 
B 260 50 400 
C 810 60 900 
D 240 50 720 
E 240 50 200 
F 1.200 400 3.500 
Toplam 3.000 750 6.000 

A) A, C, D, F  

B) B, C, E, F    

C) B, C, F 

D) A, B, C, D, E, F 

E) B,C,D, E, F 
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37) ABC işletmesinin araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri kapsamında listelediği harcamalar 
aşağıda verilmiştir. Bu bilgiler bağlamında 
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklara göre 
aşağıdakilerden hangisi ABC firmasının cari 
dönem aktifleştirebileceği tutarı 
göstermektedir? 
 

Harcama Listesi TL 
Marka güçlendirme çalışmaları 89.000 
Alternatif üretim süreçlerinin 
araştırılması  27.500 

Müşteri listesi genişletme 
çalışmaları 38.000 

Cari dönemde geliştirme 
aşamasına geçen A projesi için 
önceki dönem gider olarak 
kaydedilen harcamalar 

50.000 

A üretim süreci projesi için 
geliştirme aşamasında araştırma 
departmanınca yapılan 
harcamalar 

85.000 

A üretim süreci projesi için 
geliştirme aşamasında diğer 
departmanlarca yapılan 
harcamalar 

44.000 

Kullanıma geçiş sonrası verilen 
uygulama eğitimlerinin maliyeti 41.000 

A) 85.000 

B) 117.000 

C) 129.000 

D) 179.000 

E) 218.000 

38) Geçerli para birimi Avro olan ABC işletmesi 
1.1.2021 açılış tarihi itibariyle, kurduğu 
temizlik merkezi için mevzuat gereği 20 yıl 
sonra 384.856 Avro tutarında eski hale 
getirme yükümlülüğü olduğunu 
hesaplamıştır. Bu yükümlüğün 1.1.2021 
tarihindeki %6 faiz üzerinden hesaplanan 
bugünkü değeri 120.000 Avro’dur. ABC 
işletmesinin bu eski hale getirme maliyetine 
ilişkin 31.12.2022 tarihinde sona eren döneme 
yönelik kayıtlarına alacağı faiz gideri kaç 
Avro’dur? 

A) 6.000  

B) 7.200 

C) 7.632  

D) 14.632 

E) 19.243 

 

39) ABC işletmesi piyasa fiyatı 97 Avro olan iş 
makinesi parçalarını, 21 Ocak 2021 tarihinde 
yurtdışındaki bir tedarikçisinden bedelinin 
tamamını avans olarak vererek birim fiyatı 90 
Avro üzerinden 130 adet sipariş etmiştir. Söz 
konusu stoklar 18 Şubat 2021 tarihinde 
gümrükten teslim alınmış ve parça başı 100 
TL taşıma masrafı yapılmıştır. Ancak daha 
sonra pazarlama departmanından gelen 
bilgiler doğrultusunda ürünlerin bir kısmı 
daha çok satılacağı düşünülen B bölgesine 
toplam 7.500 TL’ye taşınmıştır (21 Ocak’ta 1 
Avro = 10 TL, 18 Şubat’ta 1 Avro = 11 TL’dir). 
BOBİ FRS 2021 sürümüne göre stok maliyeti 
olarak muhasebeleştirilmesi gereken toplam 
maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 130.000 

B) 137.500 

C) 139.100 

D) 141.700 

E) 146.500 

40) ABC işletmesi 1 Ocak 2019 tarihinde 3 yıllık 
faydalı ömrü olan, önemsiz bir kalıntı değere 
sahip bir makineyi 300.000 TL’ye almıştır. 
31.12.2019 tarihinde 20.000 TL değer 
düşüklüğü kaydedilmiştir. 31.12.2020 
tarihinde ABC işletmesi makinenin kullanım 
değerinin 102.000 TL, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değerinin ise 96.000 
TL olduğunu belirlemiştir. Buna göre TMS 36 
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne göre ABC 
işletmesinin yapması gereken işlem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2.000 TL tutarında değer artışı diğer 

kapsamlı gelirde gösterilecektir. 

B) 6.000 TL tutarında değer düşüklüğü iptali 

gerçekleştirilecektir. 

C) Herhangi bir değer düşüklüğü iptali 

olmayacaktır. 

D) 10.000 TL tutarında değer düşüklüğü iptali 

gerçekleştirilecektir. 

E) 20.000 TL tutarında değer düşüklüğü iptali 

gerçekleştirilecektir. 

 

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

içlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu 
olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü veya 
çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal 
kuruluş olan şirkete ne ad verilir? 

A) Finansal holding şirketi 

B) Fon bankası 

C) Varlık kiralama şirketi 

D) Fon yönetimi şirketi 

E) Yatırım bankası 

 

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi bankaların 
gerçekleştirebileceği faaliyetlerden değildir? 

A) Mevduat kabulü 

B) Saklama hizmeti 

C) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı 

ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü 

işlemleri 

D) Gayrimenkul değerleme işlemleri 

E) Kıymetli maden ve taşların alımı, satımı 

işlemleri 

 
3)  

I. Faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla 
alınmış olması 

II. Faaliyet izninin alınmasından itibaren 6 ay 
içinde faaliyete geçilmemesi 

III. 1 yıl içinde kesintisiz 6 ay süre ile faaliyette 
bulunulmamış olması 

 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir 
bankanın faaliyet izninin iptalini gerektiren 
durumlardandır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

 
 

4) “Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir 
risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı 
özkaynakların yüzde ………. aşamaz.” 
 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukardaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 

A) 15’ini 

B) 25’ini 

C) 30’unu 

D) 35’ini 

E) 40’ını 

 

5) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye’de bir bankanın kurulması Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine 

tabidir. 

B) Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’de 

şube açabilmesi için banka merkezinin 

bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin 

bankanın Türkiye'de faaliyet göstermesine 

ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması 

gerekir. 

C) Yurt dışında kurulu bankalar Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulundan 

alınacak izin ile Türkiye’de temsilcilik açtıktan 

sonra mevduat kabul edebilir.  

D) Türkiye’de kurulacak bankanın anonim şirket 

şeklinde kurulması zorunludur. 

E) Kuruluş izni almış olan bir bankanın faaliyete 

geçebilmesi için sermayesinin nakit olarak 

ödenmiş olması gerekir.  
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 

bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî 
olarak ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ve 
ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı 
düşüldükten sonra kalan tutara ne ad verilir? 

A) Ödenmiş sermaye 

B) Yedek akçe 

C) Özkaynak 

D) Konsolide özkaynak 

E) Nitelikli pay 

 
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 

aşağıdaki ortaklıklardan hangisi bankanın 
dahil olduğu bir risk grubu oluşturmaz? 

A) Bankanın nitelikli pay sahibinin dolaylı olarak 

kontrol ettiği ortaklıklar. 

B) Bankanın yönetim kurulu üyesinin sınırsız 

sorumlulukla katıldığı ortaklıklar. 

C) Bankanın genel müdürünün doğrudan 

kontrol ettiği ortaklıklar. 

D) Bankanın genel müdür yardımcısının 

yönetim kurulu üyesi olduğu ortaklıklar. 

E) Bankanın şube müdürünün doğrudan kontrol 

ettiği ortaklıklar. 

8)  
I. Karşılığı kıymetli maden olan işlemler 
II. Karşılığı nakit olan işlemler 
III. Karşılığı nakit benzeri olan işlemler  
 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri kredi 
sınırlamasına tabi olmayan işlemlerdendir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

9) “Bankaların gayrimenkullerinin net defter 
değerleri toplamı özkaynaklarının yüzde .….. 
aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya 
enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve 
gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları 
yüzde  ……  oranında dikkate alınır.” 
 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukardaki cümlede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi 
gelmelidir? 

A) 10’unu - 10 

B) 20’sini - 20 

C) 25’ini - 25 

D) 50’sini - 50 

E) 75’ini - 75 

10) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
mevduat ve katılım fonuna ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kredi kuruluşları ile özel kanunlarına göre yetkili 

olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, 

meslek edinerek mevduat veya katılım fonu 

kabul edemez. 

B) Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalardan, 

para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize 

piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat 

sayılır. 

C) Karşılığında hesap cüzdanı yerine makbuz, 

katılma belgesi, senet ve benzeri belgelerin 

verilmesi, alınan paraların mevduat veya 

katılım fonu kabulü sayılmasına engel değildir.  

D) Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt 

dışındaki şubeleri ve ortaklıkları, mevduat 

cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın 

düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulundukları 

ülkede yapmak zorundadır. 

E) Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız 

çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal 

yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama 

amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıfların 

münhasıran kendi üyelerinden bu amaçlar için 

topladıkları paralar mevduat sayılmaz. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
11) “Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, 

emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son 
talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı 
tarihinden başlayarak …… yıl içinde 
aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.” 
 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukardaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 

A) 3 

B) 5 

C) 10 

D) 15 

E) 20 

12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi değildir? 

A) Türkiye’de kurulu mevduat bankaları 

B) Risk sermayesi yatırım ortaklıkları 

C) Finansal holding şirketleri 

D) Türkiye Bankalar Birliği 

E) Yurt dışında kurulu yatırım bankasının 

Türkiye’deki şubesi 

13) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(Kurul) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, 

gerekli hallerde toplanır. 

B) Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile 

toplanır. 

C) Kurul toplantıları gizlidir. 

D) Kurul üyeleri, gerekçesini belirtmek kaydıyla 

çekimser oy kullanabilir. 

E) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden 

yararlanmak üzere uzman kişiler Kurul 

toplantısına davet edilebilir. 

 

 

 

 

 

14) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan 
düzenlemeler çerçevesinde faaliyet izni 
kaldırılan bir bankaya ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankanın yönetimi ve denetimi Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eder. 

B) İznin kaldırılmasına ilişkin kararın Resmî 

Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, 

banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü 

icra ve iflas takibatı durur. 

C) Banka hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu haricinde üçüncü kişiler tarafından 

açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri ilgili 

mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından 

derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

bildirilir. 

D) Faaliyet izni kaldırılan bankanın, mevduat ve 

katılım fonu sahipleri yerine iflasını istemeye 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu yetkilidir. 

E) Banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iflas 

masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak 

eder. 

15) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre katılım 
bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 
kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara 
katılma sonucunu veren, karşılığında hesap 
sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir 
getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri 
ödenmesi garanti edilmeyen fonların 
oluşturduğu hesaplara ne ad verilir? 

A) Özel cari hesap 

B) Tasarruf mevduatı 

C) Katılma hesabı 

D) Katılma fonu 

E) Murabaha 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
16) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre, 

sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak 
isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin 
yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen 
tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat 
almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini 
gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki 
hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve 
gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında 
veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı 
meslek edinen kişiye ne ad verilir? 

A) Aktüer 

B) Analist 

C) Broker 

D) Sigorta hakemi 

E) Sigorta eksperi 

17) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kamu 
yararı açısından gerekli görülmesi halinde 
zorunlu sigorta ihdas etme yetkisi kime aittir? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

C) Hazine ve Maliye Bakanı 

D) Ticaret Bakanı 

E) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu 

18) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliğinin görev ve yetkileri 
arasında yer almaz? 

A) Sermaye piyasalarının gelişmesini sağlamak 

üzere araştırmalar yapmak. 

B) Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını 

vermek.  

C) Üye kuruluşları temsilen ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.  

D) Zarara uğrayan yatırımcıların tazmin 

taleplerini almak ve sonuçlandırmak. 

E) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli 

tedbirleri almak. 

 
 
 
 
 

19) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi Güvence Hesabına 
başvurulabilecek zarar veya ödemelerden biri 
değildir?  

A) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli 

olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını 

yaptırmamış olanların neden olduğu 

bedensel zararlar.  

B) Sigortalının tespit edilememesi durumunda 

kişiye gelen bedensel zararlar. 

C) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin 

sorumlu tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, 

çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın 

karıştığı kazada kişiye gelen bedensel 

zararlar. 

D) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet 

gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca 

yapılacak ödemeler. 

E) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti 

nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda 

ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde 

ödemekle yükümlü olduğu maddi ve 

bedensel zararlar. 

20)  
I. İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat 

sigortası 
II. Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk 

sigortası 
III. Hayat sigortası 
IV. Bireysel emeklilik sigortası 

 
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yerleşik 
kişilerin yurt dışında yaptırılmasına izin 
verilen sigortalardandır? 

A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I ve III 

C) Yalnız I, II ve IV 

D) Yalnız I, II ve III 

E) Hepsi 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
21) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 

aşağıdakilerden hangisi sigorta ettirenin borç 
ve yükümlülüklerinden biri değildir?  

A) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 

B) Araştırma yapılmasına izin verme 

yükümlülüğü 

C) Sigortacının rücu haklarını koruma 

yükümlülüğü 

D) Zararı azaltma yükümlülüğü 

E) Bilgi verme yükümlülüğü 

22) Sigortacının, sigorta ettiği menfaati tekrar 
sigorta ettirmesine ne ad verilir? 

A) Solvency 

B) Devam eden riskler karşılığı 

C) Dengeleme karşılığı 

D) Eksik sigorta 

E) Reasürans 

23) Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanununda sayılan teknik 
karşılıklardan biri değildir? 

A) Kazanılmamış primler karşılığı 

B) Aktüeryal kıdem tazminat karşılığı 

C) Devam eden riskler karşılığı 

D) Dengeleme karşılığı 

E) İkramiyeler ve indirimler karşılığı 

24) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta 
şirketlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sigorta şirketlerinin anonim şirket veya 

kooperatif şeklinde kurulması zorunludur. 

B) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta 

şirketinde, kurucuların müflis olmaması 

zorunludur. 

C) Sigorta şirketlerinde yönetim kurulları genel 

müdür dahil 7 kişiden az olamaz. 

D) Sigorta şirketlerinde genel müdür, yönetim 

kurulunun doğal üyesidir. 

E) Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve 

bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler 

dışında başka işle iştigal edemez. 

25) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
kazanılmamış primler karşılığının şirketin 
taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine 
göre yetersiz kalması halinde ayrılan karşılığa 
ne ad verilir? 

A) Muallâk tazminat karşılığı  

B) Reasürans karşılığı 

C) Matematik karşılık 

D) Devam eden riskler karşılığı 

E) Muhtemel dava karşılığı 

26) “Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin 
yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine 
ulaştığı tarihten itibaren ……. gün içinde sigorta 
şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta 
sözleşmesi yapılmış olur.” 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 
yukardaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 
A) 5 

B) 10 

C) 20 

D) 25 

E) 30 

27) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine tabi değildir? 

A) Lisanslı depo işletmeleri 

B) Portföy yönetim şirketleri 

C) İpotek finansmanı kuruluşları 

D) Varlık finansmanı fonları 

E) Veri depolama kuruluşları 

28) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı 
yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine 
ne ad verilir? 

A) Kayıtlı sermaye 

B) Çıkarılmış sermaye 

C) Ödenmiş sermaye 

D) İpotekli sermaye 

E) Konsolide ödenmiş sermaye 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
29) İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre 

aşağıdakilerden hangisi izahname 
hazırlanmasını gerektirmeyen durumlardan 
birisi değildir? 

A) Sermaye piyasası araçlarının sadece nitelikli 

yatırımcılara satışı. 

B) Sermaye piyasası araçlarının tahsisli satışı. 

C) Sermaye Piyasası Kurulunun pay alım teklifi 

yoluyla ortaklık paylarının toplanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde pay alım 

teklifinde ödenecek bedelin sermaye 

piyasası aracı olarak verilmesi suretiyle 

karşılanması. 

D) Kâr payının pay olarak dağıtımı da dahil 

olmak üzere bedelsiz paylar çıkarılması. 

E) Payların ilk halka arzı da dahil olmak üzere, 

ihraççıların halka arz ettikleri sermaye 

piyasası aracının toplam satış bedelinin on 

beş milyon TL’nin altında olması. 

 
30)  

I. Menkul kıymetleri satın alma veya satma 
veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren 
türev araçlar 

II. Döviz ve kıymetli madenler ile Sermaye 
Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer 
varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı 
işlemler 

III. Kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları 
ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri 
olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir 
endeks seviyesine veya seviyedeki 
değişikliğe bağlı olan türev araçlar  

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan 
türev araçlardandır? 

A)  Yalnız I  

B)  Yalnız II  

C)  Yalnız I ve II  

D)  Yalnız I ve III  

E)  I, II ve III 
 
 

 

31) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Kayden izlenen sermaye piyasası araçları 

üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilmesinde, Sermaye Piyasası 

Kuruluna yapılan bildirim tarihi esas alınır. 

B) Sermaye piyasası araçlarının senede 

bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden 

ihracı esastır. 

C) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin 

haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

izlenir.  

D) Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye 

piyasası araçlarının Sermaye Piyasası 

Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde 

teslimi zorunludur. 

E) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya 

hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın 

isme açılmış hesaplarda izlenir. 

32) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
ana faaliyet konusu yatırım fonlarının 
kurulması ve yönetimi olan anonim 
ortaklıklara ne ad verilir? 

A) Varlık kiralama şirketi 

B) Portföy yönetim şirketi 

C) Finansman şirketi 

D) Kitle fonlama platformu 

E) Varlık yönetim şirketi 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
33) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile 

kitle fonlaması suretiyle halktan para 

toplayan ortaklıklar hariç olmak üzere pay 

sahibi sayısı bin beş yüzü aşan anonim 

ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır.  

B) Payları borsada işlem görmeyen anonim 

ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü 

kazandıktan sonra en geç bir yıl içinde 

paylarının işlem görmesi için borsaya 

başvurmak zorundadırlar. 

C) Halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim 

ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum 

raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, 

ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumlarının derecelendirilmesine ve 

bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin 

usul ve esaslar Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından belirlenir. 

D) Halka açık ortaklıklar ile paylarını halka arz 

etmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna 

başvurmuş olan ortaklıklar, anılan Kuruldan 

izin almak şartıyla kayıtlı sermaye sistemini 

kabul edebilirler.  

E) Halka açık ortaklıkların, ilişkili tarafları ile 

gerçekleştirecekleri Sermaye Piyasası 

Kurulunca belirlenecek nitelikteki işlemlere 

başlamadan önce, yapılacak işlemin 

esaslarını belirleyen özel amaçlı bir bağımsız 

denetim raporu almaları zorunludur. 

34) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine göre 
Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanı, kaç yıllık süre için 
geçerlidir? 

A) İznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 3 yıl 

B) İznin verildiği yıl hariç olmak üzere 3 yıl 

C) İznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 5 yıl 

D) İznin verildiği yıl hariç olmak üzere 5 yıl 

E) Herhangi bir süreye tabi değildir. 

35) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
bir hesap döneminde verilebilecek toplam kâr 
payı avansının üst sınırı nedir? 

A) Bir önceki yıla ait dönem kârının %25’i 

B) Bir önceki yıla ait dönem kârının %50’si 

C) Bir önceki yıla ait dönem kârının %75’i 

D) Bir önceki yıla ait dönem kârının tamamı 

E) Bir önceki yıla ait dönem kârının iki katı 

36) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi halka açık 
ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinden 
değildir? 

A) Birleşme işlemine taraf olmak. 

B) Bölünme işlemine taraf olmak. 

C) Tür değiştirmek. 

D) Unvan değiştirmek. 

E) Mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 

değiştirmek. 

37) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
halka açık ortaklıkların genel kurul toplantıları 
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri dahil 

olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta 

önce yapılır.  

B) Pay sahibinin genel kurula katılması ve oy 

kullanabilmesi için paylarını herhangi bir 

kuruluş nezdinde depo etmesi zorunludur. 

C) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların 

genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu 

tarafından Merkezi Takas Kuruluşundan 

sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak 

oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer 

alan pay sahipleri katılabilir. 

D) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy 

kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını 

şahsen kullanmak zorundadır. 

E) Gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın 

Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini 

veya ortaklara duyurulmasını istediği 

hususların genel kurul gündemine alınması 

zorunludur. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI B 
38) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

teminat yönetim sözleşmesi ve teminat 
yöneticisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek 

sermaye piyasası araçları, bu araçlardan 

doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine 

getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği 

varlıklarla teminat altına alınabilir.  

B) Sermaye Piyasası Kurulunun onayladığı her 

teminat yöneticisinin ticaret unvanı, hangi 

ihraçla ilgili olarak atandığı ve yetkileri, 

ihraççı tarafından ihraççının merkezinin 

bulunduğu yerin ticaret siciline ayırt edici 

şekilde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan olunur. 

C) Temerrüt hâlinde ya da sözleşme 

hükümlerinde öngörülen sebeplerle, 

teminattan alacağın karşılanması söz konusu 

olduğunda, teminat yöneticisinin teminata 

konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar 

arasında paylaştırabilmesi için adli veya idari 

mercilerden izin alması zorunludur. 

D) Teminat konusu varlıklar, teminat 

yöneticisinin mal varlığından ayrıdır ve ayrı 

izlenir.  

E) Teminat yöneticisinin sorumluluğunu 

hafifleten ya da kaldıran anlaşmalar 

geçersizdir. 

39) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, 
ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan 
gayrimenkul projelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul 
projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya 
bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini 
temsil eden nominal değeri eşit sermaye 
piyasası aracına ne ad verilir? 

A) Gayrimenkul sertifikası 

B) Konut finansmanı fonu 

C) Proje finansman fonu 

D) İpotek teminatlı menkul kıymet 

E) Kira sertifikası 

40) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları ve 
portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri 
yan hizmetlerden değildir? 
 

A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık 

hizmeti sunulması. 

B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında 

yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık 

edilmesi. 

C) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili 

hizmet sunulması. 

D) Servet yönetimi ve finansal planlama 

yapılması. 

E) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle 

ilgili yatırım araştırması yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Bitti.  
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
1) Bileşik faiz üzerinden yıllık % 50 getiri 

oranıyla 100.000 TL miktarındaki parayı 
225.000 TL’ye çıkarmak için gereken süre kaç 
yıldır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

2) ABC işletmesinin belirli bir ürün için satış 
fiyatı 1250 TL, birim değişken gideri 250 TL 
ve yıllık sabit maliyeti 100.000 TL olduğuna 
göre bu işletmenin başa baş satış miktarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 50 

B) 75 

C) 100 

D) 150 

E) 200 

3) 3 aylık mevduat hesabına % 20 faiz getirisi 
üzerinden hesaplanacak yıllık efektif faiz 
oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) % 20 

B) % 22 

C) % 23 

D) % 27 

E) % 32 

4) ABC işletmesi elinde bulunan vadesine 4 ay 
kalmış 3.750 TL vade değerli senedi A 
bankasına iskonto ettirmeyi düşünmektedir. 
Bankanın uyguladığı iskonto oranı % 30 
olduğuna göre bu senedin peşin değeri 
yaklaşık olarak kaç TL’dir? 

A) 3.140 TL 

B) 3.250 TL 

C) 3.410 TL 

D) 3.560 TL 

E) 3.780 TL 

 

 

5) ABC işletmesi, B bankasına % 8 bileşik faizle 
6 ay vadeli 1 yıl için bir miktar para 
yatırmıştır. 1 yılın sonunda hesabında 
270.000 TL biriktiğine göre yatırılan para 
miktarı yaklaşık olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 228.750 TL 

B) 230.000 TL 

C) 231.500 TL 

D) 234.000 TL 

E) 234.250 TL  

6) A, B ve C işletmelerine ait hisse 
senetlerinden oluşan bir portföyün değerinin 
% 20’si A hisselerinden, % 40’ı B 
hisselerinden ve geri kalan ise C 
hisselerinden oluşmaktadır. Aşağıda bu 
hisselere ilişkin geçmiş 3 yıla ait getiri 
oranları verilmektedir.  Bu portföyün 3 yıl için 
beklenen getirisi % 20 olduğuna göre C 
hissesinin 3. yıl için getiri oranı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 

Yıllar  A hissesi B hissesi C hissesi 

1 0,30 0,15 0,05 

2 0,40 0,20 0,20 

3 0,20 0,25 ? 

A) 0,10 

B) 0,15 

C) 0,20 

D) 0,25 

E) 0,30 

7) Bir işletmenin sistematik risk ölçüsü (β) 0,5, 
pazarın getirisi % 25, risksiz faiz oranı % 5 ise 
işletmenin sermaye maliyeti nedir? 

A) % 15 

B) % 17 

C) % 19 

D) % 20 

E) % 22 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
8) ABC işletmesinin başa baş noktasına ulaştığı 

satış rakamı 20.000 birim, sabit giderleri 
50.000.000 TL, birim değişken gideri 10.000 
TL’dir. Bu işletmenin 30.000 birim üretim 
düzeyinde faaliyet kaldıraç derecesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5  

9) Bir finansal varlığın reel getirisi % 30 ve 
enflasyon oranı % 19 ise nominal faiz oranı 
yaklaşık olarak yüzde kaçtır? 

A) 55 

B) 56 

C) 57 

D) 58 

E) 60 

10) Yıllık 120 milyon TL satış gerçekleştiren bir 
işletmenin alacaklarının ortalama tahsil 
süresi 45 gündür. Şirketin ortalama alacak 
düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? (1 yıl 360 
gün olarak dikkate alınacaktır.) 

A) 10 milyon TL 

B) 12 milyon TL 

C) 15 milyon TL 

D) 20 milyon TL 

E) 25 milyon TL 

11) Yıllık % 13 faiz oranı üzerinden 3 yıl vadeli 
olarak yapılan bir satışta fatura bedeli 
120.000 TL ise bu satışın peşin değeri 
yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 80.253 TL 

B) 81.743 TL 

C) 83.166 TL 

D) 85.651 TL  

E) 89.182 TL  

 

 

 

12) Maliyeti 100.000 TL olan bir yatırımın yıllara 
göre sağlayacağı nakit girişleri TL olarak 
aşağıda verilmiştir. Her yıl için getirinin % 
20’si gider olarak hesaplandığında bu 
yatırımın geri ödeme süresi kaç yıldır? 
 

Yıl 1 2 3 4 5 
Nakit 
Girişi 50.000 50.000 25.000 30.000 25.000 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

13) Basit faiz üzerinden bir bankaya yatırılan 
25.000 TL, 9 ay sonra toplam 30.000 TL olarak 
geri alınmaktadır. Buna göre bankanın 
uyguladığı faiz oranı yaklaşık olarak yüzde 
kaçtır? 

A) 25 

B) 27 

C) 28 

D) 29 

E) 30 

14) Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz 
oranlarının çeşitliliğini etkileyen faktörlerden 
değildir? 

A) Enflasyon beklentileri 

B) Bir önceki yılın enflasyon değeri 

C) Risk primi 

D) Vade 

E) Finansal piyasalardaki kurumsal yapıların 

farklılığı 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
15) Aşağıdakilerden hangisi işletme 

sermayesinin yetersizliğini gidermek için 
alınabilecek önlemler arasında değildir? 

A) Stok devir hızının azaltılması 

B) Alacak devir hızının artırılması 

C) Satıcı kredilerine ağırlık verilmesi 

D) Kısa vadeli borçların ertelenmesi 

E) Üretim kapasitesini etkilemeyecek şekilde 

duran varlıkların azaltılması 

16) Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline 
(CAPM) göre hesaplanan β katsayısı için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sistematik risk ölçüsünü belirtir. 

B) Riskli bir varlığın getirisinin pazar 

portföyünün getirisiyle çarpılması sonucu 

belirlenir. 

C) Eğer β < 1 ise, pazar portföyünün 

getirisindeki değişme menkul kıymetin 

getirisine daha az yansır. 

D)  Eğer β = +1 ise, pazar portföyünün 

getirisinde 1 birim değişme olduğunda, 

menkul kıymetin getirisinde 1 birim değişme 

olur.  

E) Eğer β > 1 ise, pazar portföyünün 

getirisindeki değişme menkul kıymet 

getirisine daha çok yansır. 

17) İşletmelerde stoklar üzerinde alınması 
gereken finansal kararlardan birisi de 
üretimde kullanılacak olan stokların hangi 
değerleme ölçüsüyle değerleneceğidir. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen 
değerleme ölçülerinden değildir? 

A) Ortalama Maliyet Yöntemi 

B) İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 

C) Piyasa Fiyatı Yöntemi 

D) Standart Hasılat Yöntemi 

E) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi 

 

 

 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kârlılığa 
yönelik amaçlarından biri olarak 
değerlendirilemez? 

A) Öz sermaye kârlılığının maksimum 

kılınması 

B) Kâr marjının maksimum kılınması 

C) Belirli bir satış kârlılığına ulaşılması 

D) Öz sermaye tabanının genişletilmesi 

E) Toplam varlıkların kârlılığının maksimum ve 

sermaye maliyetinin minimum kılınması 

19) Belirli bir düzeye kadar borçlanma 
olduğunda işletme değerinin yükseldiğini, 
borçlanma devam ettikçe firma değerinin 
düştüğünü iddia eden finansman politikası 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Net Gelir Yaklaşımı 

B) Geleneksel Yaklaşım 

C) Modigliani-Miller Yaklaşımı 

D) Dengeleme Yaklaşımı 

E) Statik Sermaye Yaklaşımı 

20) İşletmelerin bir yıllık zaman dilimi içerisinde 
stoklarını nakde çevirememesi durumunda, 
diğer dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını 
ödeyebilme gücünü gösteren oran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nakit Oran 

B) Cari Oran 

C) İç Getiri Oranı 

D) Likit Oran 

E) Kârlılık Oranı 

21) Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim aracı 
olarak bütçelerden gerektiği gibi 
yararlanabilmek için uyulması gereken belirli 
ilkelerden değildir? 

A) Bütünlük İlkesi 

B) Birlik İlkesi 

C) Şeffaflık İlkesi 

D) Uzmanlaşma İlkesi 

E) Gizlilik İlkesi 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
22) Firma değerinin temettü politikasından 

bağımsız olduğunu iddia eden temettü 
politikası yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kâr Payı İlgisizliği Yaklaşımı 

B) Eldeki Kuş Yaklaşımı 

C) Vergi Farklılığı Yaklaşımı 

D) Statik Sermaye Yaklaşımı 

E) Dengeleme Yaklaşımı 

23) 
𝑫𝑫ö𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗−(𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗)

𝑲𝑲𝒗𝒗𝒔𝒔𝒗𝒗 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒏𝒏𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒃𝒃𝑺𝑺𝒗𝒗ç𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗
  

formülü aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilmektedir? 

A) Cari Oran 

B) Likit Oran 

C) Nakit Oran 

D) Stok Devir Hızı 

E) Alacak Devir Hızı 

24) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları 
ile ilgili olarak söylenemez? 

A) Hisse senetleri, tahviller gibi menkul 

kıymetlerin veya finansal varlıkların alınıp 

satıldığı bir piyasadır. 

B) Tahvil ve hisse senetlerinin satışa 

sunulması yoluyla, işletmeler için gerekli 

olan yatırımın sağlanmasının amaçlandığı 

piyasadır. 

C) Sermaye piyasasında, finansal varlıkların 

alım ve satımı genellikle reel varlıkların alım 

satımından daha kolaydır. 

D) Sermaye piyasası temelde etkindir. 

E) Finansal varlıkların alım ve satımının kolay 

ve hızlı olmasından kaynaklı olarak etkin bir 

sermaye piyasasında arbitraj imkânı 

doğmaktadır. 

 

 

 

 

25) Bir işletmenin çalışır durumda bir bütün 
olarak satılması halinde elde edilen değer 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nominal Değer 

B) İşleyen Teşebbüs Değeri 

C) Gerçek Değer 

D) Artık Değer 

E) Piyasa Değeri 

26) Firmaya özgü ve firma tarafından kontrol 
edilebilen risk türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Enflasyon Riski 

B) Pazar Riski 

C) Sistematik Risk 

D) Sistematik Olmayan Risk 

E) Faiz Oranı Riski 

27) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin 
işletmelere sağlayacağı yararlar arasında 
gösterilemez? 

A) Rekabet halinde olan yeni işletmelere 

yardımcı olmak 

B) İşletmelerin daha rahat büyümesini 

sağlamak 

C) Karşılaşılabilecek riskleri öngörerek 

azaltmak veya yok etmek 

D) Uzun vadede üretim maliyetlerini sabit 

tutmak 

E) İşletmenin sürekliliğini sağlamak 

28) Firmanın sahip olduğu duran varlıklar ve 
işletme sermayesinin uzun vadeli 
kaynaklarla finanse edildiği finansman 
stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhtiyatlı Finansman Stratejisi 

B) Kaldıraçlı Finansman Stratejisi 

C) Atak Finansman Stratejisi 

D) Dengeli Finansman Stratejisi 

E) Özkaynak Finansman Stratejisi 

 

 

 

 

     22



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
29) İşletmelerin finansman sağlayabilecekleri 

fon kaynaklarından birisi olan faktöring için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Faktöring ile sağlanan finansman maliyeti 

ticari kredilere göre daha ucuz olduğundan 

işletmenin kârlılığı artar. 

B) Faktöring kuruluşları bankalara göre daha 

az formalite isterler. 

C) Faktöring işlemi satıcıların müşterilerine 

vade tanımlamalarına neden olduğundan 

satışlarında artış söz konusu olmaktadır. 

D) Faktöring yoluyla sağlanan finansman 

kaynağı diğer finansman kaynaklarına göre 

daha esnektir.  

E) Yapılan satışların değeri küçük ve fatura 

sayısı çoksa faktöring işleminin maliyeti de 

düşük olur. 

30) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon 
kaynakları arasında sayılmaz? 

A) Finansman Bonosu 

B) Repo İşlemleri 

C) Hazine Bonosu 

D) Tahviller 

E) Faktöring 

31) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan aşağıdaki 
komitelerden hangisinin tüm üyelerinin 
bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde 
olması gerekmektedir? 

A) Kurumsal Yönetim Komitesi 

B) Riskin Erken Saptanması Komitesi 

C) Denetimden Sorumlu Komite 

D) Aday Gösterme Komitesi 

E) Ücret Komitesi 

32) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, 
şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı her 
durumda kaç üyeden az olamaz?  

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

33) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim 
kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) İcra başkanı/genel müdür komitelerde 

görev alabilir. 

B) Komitelerin en az 3 üyeden oluşması 

gerekir.  

C) Komitelerin başkanları bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. 

D) Aday gösterme komitesinin üyeleri 

tamamen icrada görevli olan üyelerden 

oluşur. 

E) Yönetim kurulu üyesi olmayan kişiler, 

denetimden sorumlu komitede yer alabilir. 

34) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, bir 
yönetim kurulu üyesinin “bağımsız üye” 
olarak nitelendirilebilmesi için şirketin 
yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde kaç 
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 
olması gerekir? 

A) 3 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 

35) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, paylarının 
ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada 
işlem görmeye başlaması için Sermaye 
Piyasası Kuruluna başvuran/başvurulan 
ortaklıkların, paylarının borsada işlem 
görmeye başlaması tarihinden itibaren 
yükümlülüklerini kaç ay içerisinde yerine 
getirmeleri gerekmektedir? 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

E) 10 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
36) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, bağımsız 

üye olarak nitelendirilen yönetim kurulu 
üyesinin aşağıdaki kriterlerden hangisini 
taşıması beklenmez? 

A) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip 

edebilecek ve üstlendiği görevlerin 

gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 

ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor 

olması. 

B) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 

sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi 

yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 

tecrübeye sahip olması. 

C) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması 

şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye 

olarak seçildikten sonra kamu kurum ve 

kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor 

olması. 

D) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel 

kişi adına tescil ve ilan edilmiş olması. 

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

Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş 

sayılması. 

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

A) Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini 

tanımlar. 

B) Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk 

yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 

etkinliğini gözden geçirir. 

C) Yönetim kurulu şirket yönetiminin 

performansını denetler. 

D) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye 

sayısı toplam üye sayısının üçte ikisinden 

az olamaz. 

E) Yönetim kurulu şirketin ihtiyaç duyacağı iş 

gücü ile finansal kaynakları belirler. 

 

 

38) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre 
aşağıdakilerden hangisi Riskin Erken 
Saptanması Komitesinin görevleri arasında 
yer almaz? 

A) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim 

kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak 

hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim 

kurulunun onayına sunulması. 

B) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 

tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhis edilmesi. 

C) Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 

alınması. 

D) Riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 

yapılması. 

E) Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir 

kez gözden geçirilmesi. 

39) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulu tarafından hazırlanan faaliyet 
raporunda aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

A) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket 

dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi 

ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 

ilişkin beyanları 

B) Yatırımcılar ile ortaklık arasındaki bilgi ve 

belgelere ilişkin kayıtlar 

C) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve 

olası sonuçları hakkında bilgi 

D) Şirket faaliyetlerini önemli derecede 

etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri 

hakkında bilgi 

E) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı 

sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz 

konusu toplantılara katılım durumu 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM B 
40) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, menfaat 

sahipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Menfaat sahipleri bakımından sonuç 

doğuran önemli kararlarda menfaat 

sahiplerinin görüşleri alınır. 

B) Şirket çalışanları menfaat sahipleri 

arasında yer alır. 

C) Menfaat sahipleri haklarının korunması ile 

ilgili şirket politikaları ve prosedürleri 

hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir. 

D) Şirket müşterileri menfaat sahipleri 

arasında yer almaz. 

E) Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine 

katılımını destekleyici modeller şirket 

faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 

geliştirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Test Bitti.  
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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DENETİM B 
1) “…………… belirlenme amacı ise, 

düzeltilmemiş yanlışlıklar ile tespit edilmemiş 
yanlışlıkların toplamının, bir bütün olarak 
finansal tablolar için belirlenen önemliliği 
aşması ihtimalini uygun bir seviyeye 
indirmektir.”  ifadesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en 
uygun olur? 

A) Performans önemliliğinin 
B) Bariz biçimde önemsiz sayılan tutarın 
C) Genel önemliliğin 
D) Dış uzman ihtiyacının 
E) Uzman kullanımı ihtiyacının 

2) Bağımsız denetim standartlarının (BDS), 
denetim sırasında elde edilen tüm denetim 
kanıtlarına uygulanıp uygulanamaması, 
denetimin belirli yönlerine uygulanabilmesi 
vb. gibi hususlar yönünden farklılık gösterdiği 
göz önüne alınırsa, aşağıdaki standartlardan 
hangisinin denetim sırasında elde edilen tüm 
denetim kanıtlarına uygulanması gerekir? 

A) BDS 300 
B) BDS 315 
C) BDS 500 
D) BDS 520 
E) BDS 570  

3) Denetçinin talebi üzerine yönetimin bir işlem 
sınıfını, hesap bakiyesini veya açıklamayı 
incelemesi ve tespit edilen yanlışlıkları 
düzeltmesi hâlinde, aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması en uygun olur? 

A) Düzeltilen yanlışlığın ilgili olduğu hususun, 
Diğer Bilgiler bölümünde raporlanması 
gereklidir. 

B) Belirlenen bu yanlışlığın düzeltilmiş olması 
durumunda dahi düzeltilmemiş yanlışlıklar 
içerisine alınması gereklidir. 

C) Denetçinin, yanlışlıkların kalıp kalmadığına 
yönelik ilave denetim prosedürleri 
uygulaması gereklidir. 

D) Olumlu görüş içeren rapor düzenlenmesi 
gereklidir. 

E) Sınırlı olumlu görüş içeren rapor 
düzenlenmesi gereklidir. 

4) Kontroller, kontrol testleri ve denetim 
kanıtlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir? 

A) Kontrol testleri yalnızca, denetçinin, yönetim 
beyanındaki önemli bir yanlışlığı önlemek 
veya tespit edip düzeltmek için doğru biçimde 
tasarlandığını belirlediği kontroller üzerinde 
uygulanır. 

B) Kontrollerin işleyiş etkinliğinin test edilmesi ile 
kontrollerin tasarlanması ve uygulanmasının 
değerlendirilmesinde ve kontrollerin 
anlaşılmasında farklı tür denetim 
prosedürlerinin kullanılması gereklidir. 

C) Denetim yapılan dönemde farklı zamanlarda, 
birbirlerinden oldukça farklı kontrollerin 
kullanılmış olması durumunda bu kontrollerin 
her biri ayrı ayrı değerlendirilir. 

D) Sorgulama, tek başına kontrollerin işleyiş 
etkinliğini test etmek için yeterli değildir. 

E) Sorgulamayla birlikte tetkik veya yeniden 
uygulama yapılması, sorgulama ve gözlem 
yapılmasından daha fazla güvence sağlar. 

5) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
yürütülen bir denetime ve elde edilen denetim 
kanıtlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisinin karşılaşılan her durum için doğru 
olduğu söylenemez? 

A) Denetim kanıtları nitelik olarak kümülatiftir. 
B) Denetim kanıtı elde edilmesine yönelik 

denetim prosedürleri; sorgulamanın yanı sıra 
tetkik, gözlem, teyit, yeniden hesaplama, 
yeniden uygulama ve analitik prosedürleri 
içerir. 

C) Denetçi denetim riskini kabul edilebilir düşük 
bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun 
denetim kanıtı elde ettiğinde makul güvence 
sağlanmış olur. 

D) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı, 
denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 
değerlendirmesinden ve ilgili denetim 
kanıtının kalitesinden etkilenir. 

E) Denetçi; denetim kanıtının düşük olan 
kalitesini, daha fazla denetim kanıtı elde 
ederek telafi eder. 
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6) Denetim kanıtı elde etmek için test edilecek 

kalemlerin seçilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) % 100 inceleme yöntemi, kontrol testleri için 
pek mümkün değildir. Bu yöntem detay 
testlerinde daha yaygındır. 

B) Belirli kalemlerin yapılacak muhakemeyle 
seçilmesi, örnekleme dışı riskin konusudur. 

C) Denetim örneklemesi, anakitlenin içinden 
seçilen örneğin test edilmesine dayanarak 
anakitlenin tamamı hakkında sonuçlara 
varılabilmesini sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. 

D) Bir işlem sınıfı veya hesap bakiyesindeki 
belirli kalemlerin seçilerek incelenmesi, 
denetim kanıtı elde etmek için etkin bir 
yöntem olmamakla birlikte, denetim 
örneklemesi oluşturur. 

E) Denetçi bir anakitleden, yüksek tutara sahip 
olduğu veya başka bazı özellikler sergilediği 
için belirli kalemleri seçmeye karar verebilir. 

7) Denetçinin fiziki stok sayımına katılımı 
mümkün değilse aşağıdakilerden hangisini 
yapması en uygun olur? 

A) Stokların mevcudiyeti ve durumuyla ilgili 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek 
için alternatif denetim prosedürleri uygular. 

B) BDS 705 uyarınca olumlu görüş dışında bir 
görüş verir. 

C) BDS 700 uyarınca sınırlı olumlu görüş verir. 
D) Kamu Gözetimi Kurumunu bilgilendirerek ne 

şekilde hareket etmesi gerektiğini sorar. 
E) Görüş vermekten kaçınma içeren denetim 

raporu düzenler. 

8) Denetçinin, örnekleme riskiyle ilgili olmayan 
herhangi bir sebepten dolayı hatalı bir sonuca 
ulaşması riski aşağıdakilerden hangisi ile 
ifade edilir? 

A) Örnekleme riski 
B) Yapısal risk 
C) Örnekleme dışı risk 
D) Denetim riski 
E) Çevresel risk 

9) Bir muhasebe tahmininin finansal tablolara 
alınması veya finansal tablolarda açıklanması 
için yönetim tarafından seçilen büyüklük 
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

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

10) Bağımsız denetim standartlarına göre 
aşağıdakilerden hangisi “yapısal risk 
faktörlerini” en iyi açıklayan ifadedir? 

A) Finansal tabloların önemli bir yanlışlık 
içermesine rağmen, denetçinin duruma 
uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi 
riskidir. 

B) Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya 
açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanında 
ortaya çıkabilecek ve tek başına veya diğer 
yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir 
yanlışlığın, işletmenin iç kontrolü tarafından 
zamanında önlenememesi veya tespit 
edilerek düzeltilememesi riskidir. 

C) 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 
süreçlerdir. 

D) İç kontrol performansının zaman içindeki 
etkinliğinin değerlendirilmesi sürecidir. 

E) Kontroller dikkate alınmadan önce, bir 
beyanın yanlışlığa olan açıklığını 
etkileyebilecek olay ve şartların özellikleridir. 
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11)  

I. Kilit denetim konuları bölümü  
II. Diğer bilgiler bölümü 
III. Görüş vermekten kaçınmanın dayanağı 

bölümü 
IV. Denetçinin finansal tabloların denetimine 

ilişkin sorumlulukları bölümü 

Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş 
vermekten kaçınması durumunda, denetçi 
raporunda yukarıda belirtilen unsurlardan 
hangisine yer verilmemesi gereklidir? 

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

12) Denetçinin kilit denetim konusu olarak 
belirlediği bir hususun, olumsuz görüş 
vermesine neden olması durumunda, söz 
konusu husus denetim raporunda ne şekilde 
raporlanır? 

A) Bu görüşün verilmesine sebep olan konu, 
raporun Kilit Denetim Konuları bölümünde 
bildirilir. 

B) Bu görüşün verilmesine sebep olan konu, 
raporun hem Görüşün Dayanağı hem de Kilit 
Denetim Konuları bölümünde bildirilir. 

C) Bu görüşün verilmesine sebep olan konu, 
raporun Görüşün Dayanağı bölümünde 
bildirilir, Kilit Denetim Konuları bölümünde 
bildirilmez. 

D) Bu görüşün verilmesine sebep olan konu, 
raporun Görüşün Dayanağı bölümünde 
bildirilir, ayrıca bu konuya ilişkin Diğer 
Hususlar Paragrafında açıklama yapılır. 

E) Bu görüşün verilmesine sebep olan konu, 
raporun Görüşün Dayanağı bölümünde 
bildirilir, ayrıca bu konuya ilişkin Dikkat 
Çekilen Hususlar Paragrafında açıklama 
yapılır. 

 
 
 
 
 
 

13) Bağımsız denetim standardı 700’e göre 
aşağıdakilerden hangisinin denetçi 
raporunun “Görüşün Dayanağı” bölümünde 
yer alması daha uygun olur? 

A) Finansal tabloları denetlenmiş olan 
işletmenin ismi/unvanı 

B) Finansal tabloları oluşturan her bir tablonun 
başlığı 

C) Önemli muhasebe politikalarının özeti de 
dâhil olmak üzere, dipnotlara yapılan atıf 

D) Finansal tabloları oluşturan her bir finansal 
tablonun tarihi veya dönemi 

E) Denetimin bağımsız denetim standartlarına 
uygun olarak yürütüldüğü ifadesi 

14) Bağımsız denetim standartlarına göre 
aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde, 
Dikkat Çekilen Hususlar paragrafının rapora 
eklenmesi denetçinin muhakemesine 
bırakılmaksızın zorunludur? 

A) İstisnai bir davanın veya düzenleyici bir 
kurumun yaptığı incelemenin/verdiği kararın 
gelecekte ortaya çıkacak sonucuna ilişkin bir 
belirsizliğin bulunması 

B) Mevzuatla belirlenen finansal raporlama 
çerçevesinin kabul edilebilir olmaması 

C) Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu 
tarihi arasında gerçekleşen bilânço 
tarihinden sonraki önemli bir olayın varlığı 

D) Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi 
bulunan yeni bir muhasebe standardının (izin 
verilmesi hâlinde) erken uygulanması 

E) İşletmenin finansal durumunu önemli ölçüde 
etkilemiş veya etkilemeye devam eden ciddi 
bir afet durumunun varlığı 

15) Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde 
gerekli mesleki özen ve titizlik 
gösterilmeksizin gerçeğe aykırı görüş 
bildirilmesi durumu ile ilgili olarak Bağımsız 
Denetim Yönetmeliğinde öngörülen yaptırım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilgilendirme 
B) Uyarı 
C) İkaz 
D) Faaliyet iznini askıya alma 
E) Faaliyet izninin iptali 
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16)  

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

İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın 
uygun olması ancak önemli bir belirsizliğin 
bulunması ve finansal tablolardaki önemli 
belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın 
yapılmamış olması durumunda denetçi, 
raporunda yukarıdaki görüşlerden hangilerini 
verebilir? 

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

17)  
Topluluğun yurtdışındaki iş ortaklığı niteliğinde 
olan XYZ Şirketindeki yatırımı, Topluluğun 
konsolide finansal durum tablosunda (…) TL 
olarak gösterilmekte olup, bu tutar 31 Aralık 20XY 
tarihi itibarıyla Topluluğun net varlıklarının 
%90’ından fazlasını oluşturmaktadır. XYZ 
Şirketinin denetçilerinin çalışma kâğıtları da dâhil 
olmak üzere denetçilerine ve yönetimine 
erişimimize izin verilmemiştir. Bunun sonucunda, 
Topluluğun; XYZ Şirketinin varlıklarında 
müştereken kontrol ettiği payı, XYZ Şirketinin 
borçlarındaki müştereken sorumlu olduğu payı, 
XYZ Şirketinin ilgili yıla ilişkin gelir ve 
giderlerindeki payı ile konsolide özkaynak 
değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosunu 
oluşturan unsurlarla ilgili olarak herhangi bir 
düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediği 
tarafımızca tespit edilememiştir. 
Yukarıda, denetçinin düzenlediği denetim 
raporunun görüşün dayanağı bölümünde yer 
verdiği ifade yer almaktadır. Buna göre, söz 
konusu denetçinin denetim raporunda hangi 
görüşü vermesi beklenir? 

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

 
 
 
 

 
18) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan 

bağımsız denetimlerde denetçinin, finansal 
tablolar hakkında Olumsuz Görüş (I.Durum) 
veya Görüş Vermekten Kaçınma (II.Durum) 
içeren rapor düzenlemesi halinde, içinde 
bulunulan şartlara göre “diğer bilgiler”e 
ilişkin raporunda verebileceği görüşler 
aşağıdakilerden hangisinde tam olarak 
verilmiştir? 
 
 I. Durum II. Durum 
A) Olumsuz görüş veya 

görüş vermekten 
kaçınma 

Görüş 
vermekten 
kaçınma 

B) Sınırlı olumlu görüş 
veya görüş vermekten 
kaçınma 

Görüş 
vermekten 
kaçınma 

C) Görüş vermekten 
kaçınma 

Olumsuz 
görüş 

D) Sınırlı olumlu görüş 
veya olumsuz görüş 

Olumsuz 
görüş 

E) Olumsuz görüş Görüş 
vermekten 
kaçınma 

19) Bir örneklemi tasarlarken denetçinin, tek 
başına önemli olmayan yanlışlıklar toplamının 
finansal tablolarda önemli bir yanlışlığa sebep 
olabilme riskini ele almak ve muhtemel tespit 
edilmemiş yanlışlıklar için bir marj sağlamak 
üzere, aşağıdakilerden hangisine karar 
vermesi gereklidir? 

A) Kabul edilebilir yanlışlığa 
B) Örnekleme riskine 
C) Yapısal riske 
D) Örneklem tasarımına 
E) Öngörülebilir kontrolden sapmaya 

20) Kişi, denetimin kalitesine yönelik gözden 
geçirmeden sorumlu olarak atandığında ve bu 
sıfatla kümülatif olarak yedi yıl görev 
yaptığında, ara verme süresi Bağımsız 
denetçiler için Etik Kurallar standardına göre 
birbirini takip eden kaç yıl olmalıdır? 

A) Yedi yıl 
B) İki yıl 
C) Dört yıl 
D) Bir yıl 
E) Üç yıl 
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21) Aşağıdakilerden hangisi, “denetim şirketinin, 

denetçinin veya denetim ekibi üyesinin; 
makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde, 
dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten 
ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum 
ve davranışlardan sakınması”nı en iyi ifade 
etmektedir? 

A) Esasta bağımsızlık 

B) Şekilde bağımsızlık 

C) Mesleki davranış 

D) Mesleğe uygun davranış 

E) Tarafsızlık 

22) Denetçinin, yeni bir iş almak için düşük fiyat 
teklifinde bulunması ve bu fiyatın işin teknik 
ve mesleki standartlara uygun olarak 
yürütülmesini zorlaştırabilecek kadar düşük 
olması, temel ilkelere uyumu engelleyen 
aşağıdaki tehditlerden hangisine daha iyi bir 
örnektir? 

A) Kendi kendini denetleme tehdidi 

B) Taraf tutma tehdidi 

C) Yakınlık tehdidi 

D) Kişisel çıkar tehdidi 

E) Yıldırma tehdidi 

23)  

I. Sunulan mesleki hizmetlerin niteliği 
II. Denetim ağına dâhil şirketler tarafından 

hizmet sunulan müşteriler 
III. İlgili tüm tarafların coğrafi konumları 

Denetim ağına dâhil bir şirketi içeren çıkar ve 
ilişkileri belirlerken dikkate alınacak etkenler 
yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız I ve II 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 

24)  
I. Bir müşteriye kurumsal finansman hizmeti 

sunarken söz konusu müşteriyi satın alması 
muhtemel biri tarafından denetçiye ağırlanma 
teklifinde bulunulması 

II. Denetçinin, mevcut veya potansiyel bir 
müşteriyi düzenli olarak spor faaliyetlerine 
götürmesi 

III. Denetçinin, bir müşterisinden, kamuoyuna 
açıklandığında uygunsuz olarak algılanacak 
niteliğe sahip bir ağırlanmayı kabul etmesi 

Denetçinin, davranışı uygunsuz şekilde 
etkileme niyetinin bulunmadığına karar 
vermesi durumunda dahi tehdit 
oluşturabilecek bir teşvik teklifinde 
bulunulması veya teşvikin kabul edilmesi 
durumlarına ilişkin yukarıdaki örneklerde 
ifade edilen tehditler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisinde en iyi ifade edilmiştir? 

A) Kişisel çıkar tehdidi / Yakınlık tehdidi / 

Yıldırma tehdidi  

B) Taraf tutma tehdidi / Kendi kendini denetleme 

tehdidi / Yıldırma tehdidi  

C) Kendi kendini denetleme tehdidi / Yıldırma 

tehdidi / Yakınlık tehdidi  

D) Taraf tutma tehdidi / Yıldırma tehdidi / 

Yakınlık tehdidi  

E) Kişisel çıkar tehdidi / Taraf tutma tehdidi / 

Yıldırma tehdidi 

25) Denetim şirketinin kurduğu kalite kontrol 
sisteminin unsurları, içerdiği politika ve 
prosedürler yönünden değerlendirildiğinde, 
aşağıdaki politika ve prosedürlerden hangisi 
diğerlerinden farklı bir kalite kontrol sistemi 
unsuruna aittir? 

A) Performans değerlendirmesi 

B) Verilen görevleri yerine getirme süresi dâhil 

kabiliyetler 

C) Yönlendirme sorumlulukları 

D) Yetkinlik 

E) Ücret ve sair haklar 
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26) Tamamlanan denetimlerle ilgili olarak 

denetim ekiplerinin, denetim şirketinin kalite 
kontrol politika ve prosedürlerine uygun 
hareket ettiğine ilişkin kanıt sağlanması 
amacıyla tasarlanan prosedür 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denetim 

B) Teftiş 

C) Bağımsız denetim 

D) İzleme 

E) Teyit 

27) Sorumlu denetçi ile denetimin kalitesini 
gözden geçiren kişi arasında belirli 
hususlarda görüş farklılığı oluşması 
durumunda uygulanacak politika ve 
prosedürler aşağıdaki hususlardan hangisini 
gerektirir?  

A) Görüş farklılığı çözüme kavuşturuluncaya 

kadar rapora tarih verilmez. 

B) Sorunun çözüme kavuşmamış olması 

durumunda, denetim şirketinin kalite kontrol 

sistemi içerisinde oluşturulan prosedürler 

uyarınca sorumlu denetçinin görüşü esas 

alınır ve rapor düzenlenir. 

C) Sorunun çözüme kavuşmamış olması 

durumunda, denetim şirketinin kalite kontrol 

sistemi içerisinde oluşturulan prosedürler 

uyarınca denetimin kalitesini gözden geçiren 

kişinin görüşü esas alınır ve rapor düzenlenir. 

D) Sorunun çözüme kavuşmamış olması 
durumunda, denetim şirketinin kalite kontrol 
sistemi içerisinde oluşturulan prosedürler 
uyarınca denetim şirketi, denetlenen şirket 
yetkilileri ile iletişim kurar ve denetlenen şirket 
üst yönetiminden alınan bildirim 
doğrultusunda rapor düzenlenir. 

E) Sorunun çözüme kavuşmamış olması 
durumunda, denetim şirketinin kalite kontrol 
sistemi içerisinde oluşturulan prosedürler 
sadece sorumlu denetçinin görüşünün esas 
alınmasını gerektireceğinden, sorumlu 
denetçinin görüşü esas alınır ve rapor 
düzenlenir. 

28) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
denetim kanıtının miktarının ölçütü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denetim kanıtının önemliliği 

B) Denetim kanıtının uygunluğu 

C) Denetim kanıtının kalitesi 

D) Denetim kanıtının yeterliliği 

E) Denetim kanıtının uygunluğu veya kalitesi 

29) İlgili kontrol mekanizması dikkate alınmadan 
önce, bir işlem sınıfına, hesap bakiyesine 
veya açıklamalara ilişkin bir yönetim 
beyanının, tek başına veya diğer yanlışlıklarla 
birlikte önemli olabilecek bir yanlışlık 
içermeye açık olması durumu aşağıdakilerden 
hangisini ifade etmektedir? 

A) Tespit edememe riski 

B) Kontrol riski 

C) Yapısal risk 

D) Denetim riski 

E) Müteakip denetim prosedürü riski 

30) Bağımsız denetim standartlarına (BDS) göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) BDS’lerin amaçları doğrultusunda denetim 

riski denetçinin, önemli bir yanlışlık 

içermediği hâlde, finansal tabloların önemli 

yanlışlık içerdiği şeklinde görüş bildirmesi 

riskini içermez. 

B) Denetim riski, “önemli yanlışlık” riskinin ve 

tespit edememe riskinin bir fonksiyonudur. 

C) Risklerin değerlendirilmesi, kesin ölçümü 

yapılabilir bir konu değil, mesleki muhakeme 

gerektiren bir husustur. 

D) Denetim riski, dava sonucu ortaya çıkan 

kayıplar, kötü tanıtım veya finansal tabloların 

denetimiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan 

diğer olaylar gibi denetçinin iş hayatına ilişkin 

risklerini ifade eder. 

E) Denetçi, kabul edilebilir bir tespit edememe 

riski düzeyine ulaşmak için denetim riski 

bileşenlerinin genel ilişkisini matematiksel 

terimlerle ifade eden bir model kullanabilir. 
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31) Bağımsız denetim standartlarına (BDS) göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) “Önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesi, yüzdelik veriler hâlinde 
nicel olarak ifade edilebilir. 

B) “Önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesi, nitel olarak ifade edilebilir. 

C) İş hayatına ilişkin risklere sebep olabilecek 
dış şartlar yapısal riski etkilemez. 

D) BDS’ler, genellikle yapısal riske ve kontrol 
riskine ayrı ayrı atıfta bulunmaz. Bunun 
yerine yapısal riski ve kontrol riskini birlikte 
değerlendirerek “önemli yanlışlık” riskine 
atıfta bulunur. 

E) İşlem sınıflarının, hesap bakiyelerinin veya 
açıklamaların bazılarına veya tamamına 
ilişkin işletme ve çevresiyle ilgili faktörler de 
belirli bir yönetim beyanına ilişkin yapısal riski 
etkileyebilir. 

32) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye 
kullanılmasından ziyade hileli finansal 
raporlama şeklinde gerçekleştirilen hileye 
örnek teşkil eder? 

A) Önemli ve olağan dışı işlemlerin şartlarının 
ve bunlarla ilgili kayıtların değiştirilmesi 

B) İşletmenin teslim almadığı mal ve hizmetler 
için ödeme yapmasına sebep olunması 

C) Fiyatları olduğundan yüksek göstermeleri 
karşılığında işletmenin satın alma birimi 
çalışanlarına tedarikçiler tarafından ödeme 
yapılması 

D) Kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen 
tahsilatın kişisel banka hesaplarına 
aktarılması 

E) İşletmeye ait teknolojik verilerin rakip 
işletmelerle gizli anlaşmalar yapılarak 
menfaat karşılığı verilmesi 

 
 
 
 
 
 

33) Bağımsız denetim standardı 210’a göre 
aşağıdakilerden hangisi denetim 
sözleşmesinin içermesi gereken hususlardan 
biri değildir? 

A) Denetçinin sorumlulukları 
B) Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesine 

ilişkin çerçevenin beklenen şekline ve 
içeriğine atıf 

C) Yönetimin sorumlulukları 
D) Finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılacak geçerli finansal raporlama 
çerçevesini belirten açıklama 

E) Denetçi tarafından düzenlenecek raporların 
beklenen şekline ve içeriğine atıf 

34)  
I. İşletmenin niteliği  
II. Finansal tabloların amacı  
III. Finansal tabloların niteliği  
IV. Mevzuatın geçerli finansal raporlama 

çerçevesini belirleyip belirlemediği 

Finansal tabloların hazırlanmasında 
kullanılacak olan finansal raporlama 
çerçevesinin kabul edilebilir olup olmadığını 
belirlerken denetçinin dikkate alacağı 
etkenler, aşağıdakilerden hangisinde tam ve 
eksiksiz olarak belirtilmiştir? 

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

35) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
denetim şirketine, kalite kontrol sisteminin 
etkin şekilde işlediği konusunda makul bir 
güvence sağlamak amacıyla tasarlanan, 
seçilen bazı tamamlanmış denetimlerin 
periyodik teftişini de içeren, denetim 
şirketinin kalite kontrol sisteminin sürekli 
olarak değerlendirilmesi ve gözden 
geçirilmesinden oluşan süreç 
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A) İzleme 
B) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme 
C) Denetimin yürütülmesi 
D) Kalite kontrol sistemi 
E) Denetim 
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36) Bağımsız denetim standartlarına göre 

aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade 
değildir? 

A) Hileli finansal raporlama genellikle, etkin 
şekilde işliyor görünen kontrollerin yönetim 
tarafından ihlal edilmesini içerir. 

B) Denetçi, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riski 
olarak değerlendirdiği riskleri “ciddi riskler” 
olarak ele alır. 

C) Kontrollerin yönetim tarafından ihlal edilmesi 
riski, hile kaynaklı önemli bir yanlışlık riskidir 
ve bu sebeple ciddi bir risktir. 

D) Hasılatın finansal tablolara alınmasında hile 
risklerinin bulunduğu varsayımının aksi ispat 
edilemez. 

E) Kişilerin imkânlarının ötesinde bir yaşam 
sürmeleri, varlıkları kötüye kullanmalarını 
teşvik edebilir. 

37) Genel denetim stratejisi ve denetim planı ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Genel denetim stratejisi oluşturulduktan 
sonra, genel denetim stratejisinde belirlenen 
çeşitli hususları ele almak üzere bir denetim 
planı hazırlanabilir. 

B) Genel denetim stratejisinin ve ayrıntılı 
denetim planının oluşturulması, mutlaka 
birbirini takip etmesi gereken süreçlerdir. 

C) Birinde meydana gelen değişiklikler 
diğerinde de değişikliklere sebep olabilir. 

D) Planlama, genellikle bir önceki denetimin 
tamamlanmasından hemen sonra başlayan 
ve cari denetim tamamlanıncaya kadar 
devam eden bir süreçtir. 

E) Denetçinin genel denetim stratejisini ve 
denetim planını çalışma kağıtlarına dahil 
etmesi gereklidir. 

 
 
 
 
 
 
 

38)  

I. Dış teyit 
II. Analitik prosedürler 
III. Sorgulama 
IV. Gözlem 
V. Tetkik 

Yukarıda belirtilen denetim prosedürlerinden 
hangileri, denetçi tarafından uygulandıkları 
kapsama bağlı olarak; risk değerlendirme 
prosedürleri, kontrol testleri veya maddi 
doğrulama prosedürleri olarak kullanılabilir? 

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

39) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst 
yönetim ve yönetim fonksiyonları ile üst 
yönetimden sorumlu olanların ve yönetimin, 
işletmenin iç kontrolü ve iç kontrolün 
işletmedeki önemine ilişkin farkındalık, tutum 
ve faaliyetlerini ifade etmektedir? 

A) Kontrol faaliyetleri 
B) Kontrollerin izlenmesi 
C) Sorgulama 
D) İşletmenin risk değerlendirme süreci 
E) Kontrol çevresi 

40) Denetlenen döneme ilişkin işlem sınıfları ve 
olaylar ile ilgili açıklamalar hakkındaki 
yönetim beyanları değerlendirildiğinde, 
kaydedilmiş işlem ve olaylara ilişkin tutarların 
ve diğer verilerin uygun bir şekilde 
kaydedilmiş ve ilgili açıklamaların uygun bir 
şekilde ölçülmüş ve ifade edilmiş olduğunu 
ifade eden yönetim beyanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gerçekleşme 
B) Tamlık 
C) Doğruluk 
D) Hesap kesimi 
E) Sunum 

 

Test Bitti.  
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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30. D 30. E 30. D 30. D
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	11) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere göre sonraki ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemi seçilmiş yatırım amaçlı gayrimenkuller için aşağıdakilerden hangisi öngörülmemiştir?
	30) Demir çelik üreticisi ABC işletmesinin mali işler direktörü amortisman ve itfa giderlerinin önemli bir tutar tutmasından dolayı Kâr veya Zarar tablosunda bir bütün olarak ayrı gösterilmesinin daha uygun olacağını belirterek aşağıdaki şekilde bir g...
	32) M işletmesi, fabrikasını kamunun belirlediği bir lokasyonda kurduğu için bir devlet bankasından 798.600 TL faizsiz kredi temin etmiştir. İşletme, kredi desteği için gereken tüm koşulları yerine getirmiştir. Kredinin vadesi 3 yıl olup vade sonunda ...
	Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda TMS 16 Maddi Duran Varlıklara göre, A makinesinin ilk kayda almada maliyetini oluşturan toplam tutar aşağıdakilerden hangisidir?

	Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı (B KİTAPÇIĞI)
	2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bankaların gerçekleştirebileceği faaliyetlerden değildir?
	3)
	5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir bankanın faaliyet izninin iptalini gerektiren durumlardandır?
	5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
	5) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre aşağıdaki ortaklıklardan hangisi bankanın dahil olduğu bir risk grubu oluşturmaz?
	5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre yukardaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
	10) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre mevduat ve katılım fonuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
	12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi değildir?
	13) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	14) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde faaliyet izni kaldırılan bir bankaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	18) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
	5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında yaptırılmasına izin verilen sigortalardandır?
	21) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinden biri değildir?
	23) Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda sayılan teknik karşılıklardan biri değildir?
	24) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	27) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi değildir?
	28) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?
	29) İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlardan birisi değildir?
	30)
	31) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	33) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	36) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinden değildir?
	37) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre halka açık ortaklıkların genel kurul toplantıları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	38) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	39) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belir...
	40) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetlerden değildir?

	Kurumsal Yönetim İlkeleri2021Kasım14_B_Grubu
	1) Bileşik faiz üzerinden yıllık % 50 getiri oranıyla 100.000 TL miktarındaki parayı 225.000 TL’ye çıkarmak için gereken süre kaç yıldır?
	2) ABC işletmesinin belirli bir ürün için satış fiyatı 1250 TL, birim değişken gideri 250 TL ve yıllık sabit maliyeti 100.000 TL olduğuna göre bu işletmenin başa baş satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
	3) 3 aylık mevduat hesabına % 20 faiz getirisi üzerinden hesaplanacak yıllık efektif faiz oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	4) ABC işletmesi elinde bulunan vadesine 4 ay kalmış 3.750 TL vade değerli senedi A bankasına iskonto ettirmeyi düşünmektedir. Bankanın uyguladığı iskonto oranı % 30 olduğuna göre bu senedin peşin değeri yaklaşık olarak kaç TL’dir?
	5) ABC işletmesi, B bankasına % 8 bileşik faizle 6 ay vadeli 1 yıl için bir miktar para yatırmıştır. 1 yılın sonunda hesabında 270.000 TL biriktiğine göre yatırılan para miktarı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	6) A, B ve C işletmelerine ait hisse senetlerinden oluşan bir portföyün değerinin % 20’si A hisselerinden, % 40’ı B hisselerinden ve geri kalan ise C hisselerinden oluşmaktadır. Aşağıda bu hisselere ilişkin geçmiş 3 yıla ait getiri oranları verilmekte...
	7) Bir işletmenin sistematik risk ölçüsü (β) 0,5, pazarın getirisi % 25, risksiz faiz oranı % 5 ise işletmenin sermaye maliyeti nedir?
	8) ABC işletmesinin başa baş noktasına ulaştığı satış rakamı 20.000 birim, sabit giderleri 50.000.000 TL, birim değişken gideri 10.000 TL’dir. Bu işletmenin 30.000 birim üretim düzeyinde faaliyet kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
	9) Bir finansal varlığın reel getirisi % 30 ve enflasyon oranı % 19 ise nominal faiz oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?
	10) Yıllık 120 milyon TL satış gerçekleştiren bir işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi 45 gündür. Şirketin ortalama alacak düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? (1 yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.)
	11) Yıllık % 13 faiz oranı üzerinden 3 yıl vadeli olarak yapılan bir satışta fatura bedeli 120.000 TL ise bu satışın peşin değeri yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	12) Maliyeti 100.000 TL olan bir yatırımın yıllara göre sağlayacağı nakit girişleri TL olarak aşağıda verilmiştir. Her yıl için getirinin % 20’si gider olarak hesaplandığında bu yatırımın geri ödeme süresi kaç yıldır?
	13) Basit faiz üzerinden bir bankaya yatırılan 25.000 TL, 9 ay sonra toplam 30.000 TL olarak geri alınmaktadır. Buna göre bankanın uyguladığı faiz oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?
	14) Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranlarının çeşitliliğini etkileyen faktörlerden değildir?
	15) Aşağıdakilerden hangisi işletme sermayesinin yetersizliğini gidermek için alınabilecek önlemler arasında değildir?
	16) Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (CAPM) göre hesaplanan β katsayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	17) İşletmelerde stoklar üzerinde alınması gereken finansal kararlardan birisi de üretimde kullanılacak olan stokların hangi değerleme ölçüsüyle değerleneceğidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen değerleme ölçülerinden değildir?
	18) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kârlılığa yönelik amaçlarından biri olarak değerlendirilemez?
	19) Belirli bir düzeye kadar borçlanma olduğunda işletme değerinin yükseldiğini, borçlanma devam ettikçe firma değerinin düştüğünü iddia eden finansman politikası yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
	20) İşletmelerin bir yıllık zaman dilimi içerisinde stoklarını nakde çevirememesi durumunda, diğer dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
	21) Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim aracı olarak bütçelerden gerektiği gibi yararlanabilmek için uyulması gereken belirli ilkelerden değildir?
	22) Firma değerinin temettü politikasından bağımsız olduğunu iddia eden temettü politikası yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
	23) ,𝑫ö𝒏𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓−(𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓+𝑺𝒕𝒐𝒌𝒍𝒂𝒓)-𝑲𝚤𝒔𝒂 𝒗𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝒃𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓.  formülü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
	24) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları ile ilgili olarak söylenemez?
	25) Bir işletmenin çalışır durumda bir bütün olarak satılması halinde elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?
	26) Firmaya özgü ve firma tarafından kontrol edilebilen risk türü aşağıdakilerden hangisidir?
	27) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin işletmelere sağlayacağı yararlar arasında gösterilemez?
	28) Firmanın sahip olduğu duran varlıklar ve işletme sermayesinin uzun vadeli kaynaklarla finanse edildiği finansman stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
	29) İşletmelerin finansman sağlayabilecekleri fon kaynaklarından birisi olan faktöring için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	30) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynakları arasında sayılmaz?
	31) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan aşağıdaki komitelerden hangisinin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekmektedir?
	32) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı her durumda kaç üyeden az olamaz?
	33) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
	34) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, bir yönetim kurulu üyesinin “bağımsız üye” olarak nitelendirilebilmesi için şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde kaç yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması gerekir?
	35) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran/başvurulan ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren yüküml...
	36) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, bağımsız üye olarak nitelendirilen yönetim kurulu üyesinin aşağıdaki kriterlerden hangisini taşıması beklenmez?
	37) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim kurulunun yapısı, işlevi ve faaliyet esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	38) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri arasında yer almaz?
	39) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
	40) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, menfaat sahipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

	Denetim Soruları 2021 Kasım_B Kitapçığı - Kopya
	1) “…………… belirlenme amacı ise, düzeltilmemiş yanlışlıklar ile tespit edilmemiş yanlışlıkların toplamının, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemliliği aşması ihtimalini uygun bir seviyeye indirmektir.”  ifadesinde boş bırakılan yere ...
	2) Bağımsız denetim standartlarının (BDS), denetim sırasında elde edilen tüm denetim kanıtlarına uygulanıp uygulanamaması, denetimin belirli yönlerine uygulanabilmesi vb. gibi hususlar yönünden farklılık gösterdiği göz önüne alınırsa, aşağıdaki standa...
	3) Denetçinin talebi üzerine yönetimin bir işlem sınıfını, hesap bakiyesini veya açıklamayı incelemesi ve tespit edilen yanlışlıkları düzeltmesi hâlinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur?
	4) Kontroller, kontrol testleri ve denetim kanıtlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
	5) Bağımsız denetim standartlarına göre, yürütülen bir denetime ve elde edilen denetim kanıtlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin karşılaşılan her durum için doğru olduğu söylenemez?
	6) Denetim kanıtı elde etmek için test edilecek kalemlerin seçilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	7) Denetçinin fiziki stok sayımına katılımı mümkün değilse aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur?
	8) Denetçinin, örnekleme riskiyle ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı hatalı bir sonuca ulaşması riski aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
	9) Bir muhasebe tahmininin finansal tablolara alınması veya finansal tablolarda açıklanması için yönetim tarafından seçilen büyüklük aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
	10) Bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi “yapısal risk faktörlerini” en iyi açıklayan ifadedir?
	11)
	Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması durumunda, denetçi raporunda yukarıda belirtilen unsurlardan hangisine yer verilmemesi gereklidir?
	12) Denetçinin kilit denetim konusu olarak belirlediği bir hususun, olumsuz görüş vermesine neden olması durumunda, söz konusu husus denetim raporunda ne şekilde raporlanır?
	13) Bağımsız denetim standardı 700’e göre aşağıdakilerden hangisinin denetçi raporunun “Görüşün Dayanağı” bölümünde yer alması daha uygun olur?
	14) Bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde, Dikkat Çekilen Hususlar paragrafının rapora eklenmesi denetçinin muhakemesine bırakılmaksızın zorunludur?
	15) Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde gerekli mesleki özen ve titizlik gösterilmeksizin gerçeğe aykırı görüş bildirilmesi durumu ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
	16)
	İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın uygun olması ancak önemli bir belirsizliğin bulunması ve finansal tablolardaki önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılmamış olması durumunda denetçi, raporunda yukarıdaki görüşlerden hangilerini...
	17)
	Topluluğun yurtdışındaki iş ortaklığı niteliğinde olan XYZ Şirketindeki yatırımı, Topluluğun konsolide finansal durum tablosunda (…) TL olarak gösterilmekte olup, bu tutar 31 Aralık 20XY tarihi itibarıyla Topluluğun net varlıklarının %90’ından fazlası...
	Yukarıda, denetçinin düzenlediği denetim raporunun görüşün dayanağı bölümünde yer verdiği ifade yer almaktadır. Buna göre, söz konusu denetçinin denetim raporunda hangi görüşü vermesi beklenir?
	18) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan bağımsız denetimlerde denetçinin, finansal tablolar hakkında Olumsuz Görüş (I.Durum) veya Görüş Vermekten Kaçınma (II.Durum) içeren rapor düzenlemesi halinde, içinde bulunulan şartlara göre “diğer bilgiler”e il...
	19) Bir örneklemi tasarlarken denetçinin, tek başına önemli olmayan yanlışlıklar toplamının finansal tablolarda önemli bir yanlışlığa sebep olabilme riskini ele almak ve muhtemel tespit edilmemiş yanlışlıklar için bir marj sağlamak üzere, aşağıdakiler...
	20) Kişi, denetimin kalitesine yönelik gözden geçirmeden sorumlu olarak atandığında ve bu sıfatla kümülatif olarak yedi yıl görev yaptığında, ara verme süresi Bağımsız denetçiler için Etik Kurallar standardına göre birbirini takip eden kaç yıl olmalıdır?
	21) Aşağıdakilerden hangisi, “denetim şirketinin, denetçinin veya denetim ekibi üyesinin; makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınması”...
	22) Denetçinin, yeni bir iş almak için düşük fiyat teklifinde bulunması ve bu fiyatın işin teknik ve mesleki standartlara uygun olarak yürütülmesini zorlaştırabilecek kadar düşük olması, temel ilkelere uyumu engelleyen aşağıdaki tehditlerden hangisine...
	23)
	Denetim ağına dâhil bir şirketi içeren çıkar ve ilişkileri belirlerken dikkate alınacak etkenler yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir?
	24)
	Denetçinin, davranışı uygunsuz şekilde etkileme niyetinin bulunmadığına karar vermesi durumunda dahi tehdit oluşturabilecek bir teşvik teklifinde bulunulması veya teşvikin kabul edilmesi durumlarına ilişkin yukarıdaki örneklerde ifade edilen tehditler...
	25) Denetim şirketinin kurduğu kalite kontrol sisteminin unsurları, içerdiği politika ve prosedürler yönünden değerlendirildiğinde, aşağıdaki politika ve prosedürlerden hangisi diğerlerinden farklı bir kalite kontrol sistemi unsuruna aittir?
	26) Tamamlanan denetimlerle ilgili olarak denetim ekiplerinin, denetim şirketinin kalite kontrol politika ve prosedürlerine uygun hareket ettiğine ilişkin kanıt sağlanması amacıyla tasarlanan prosedür aşağıdakilerden hangisidir?
	27) Sorumlu denetçi ile denetimin kalitesini gözden geçiren kişi arasında belirli hususlarda görüş farklılığı oluşması durumunda uygulanacak politika ve prosedürler aşağıdaki hususlardan hangisini gerektirir?
	28) Bağımsız denetim standartlarına göre, denetim kanıtının miktarının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
	29) İlgili kontrol mekanizması dikkate alınmadan önce, bir işlem sınıfına, hesap bakiyesine veya açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanının, tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir yanlışlık içermeye açık olması durumu aşağ...
	30) Bağımsız denetim standartlarına (BDS) göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	31) Bağımsız denetim standartlarına (BDS) göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	32) Bağımsız denetim standartlarına göre, aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılmasından ziyade hileli finansal raporlama şeklinde gerçekleştirilen hileye örnek teşkil eder?
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