
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

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Sınav Salon No Sıra No :

:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

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

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

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

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

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

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

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

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

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

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

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

A
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 

14 KASIM 2020 Saat: 10.00



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 A 
1) BOBİ FRS uyarınca şerefiyenin 

muhasebeleştirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Şerefiye değer düşüklüğü testine tabi tutulur.  

B) Şerefiye finansal tablolarda sunulmaz ancak 
dipnotlarda açıklanır.   

C) Edinilen işletmenin net varlıklarındaki edinen 
işletmenin payı, iş birleşmesinin maliyetini 
aşıyorsa ortaya çıkan fark doğrudan 
özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

D) Bağlı ortaklık edinimi dışındaki iş 
birleşmelerinden şerefiye ortaya çıkmaz. 

E) Şerefiye; birleşme tarihinde iş birleşmesinin 
maliyetinin, edinilen işletmenin Bölüm 21 İş 
Birleşmelerine göre kayda alınan ve ölçülen 
net varlıklarındaki edinen işletmenin payını 
aşan kısımdır. 

2) Aşağıdakilerden hangisi TMS 32 Finansal 
Araçlar: Sunum kapsamında finansal varlık 
tanımını karşılamaz? 
A) Türev araçlar 

B) Vadeli satışlardan doğan ticari alacaklar 

C) İşletmenin kendi özkaynağına dayalı finansal 
araçları 

D) Uzun vadeli tahvil yatırımları 

E) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı 
finansal araçlarına yapılan yatırımlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca finansal 
araçların dönem sonundaki değerlemesine 
ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak 

araçlarına yapılan yatırımların, gerçeğe 
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülmesi mümkündür. 

B) Ticari amaçla elde tutulan bir türev ürün 
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 

C) İşletmenin iş modeli kapsamında vadesinden 
önce satmayı amaçladığı bir tahvil gerçeğe 
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülebilir. 

D) İşletmenin iş modeli kapsamında vadesine 
kadar elde tutmayı amaçladığı bir tahvil itfa 
edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür. 

E) İşletmenin iş modeli kapsamında vadesinde 
tahsil etmeyi amaçladığı bir alacağı gerçeğe 
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülür. 

4) BOBİ FRS uygulayan ve dönüştürme 
maliyetlerinin belirlenmesinde tam maliyet 
yöntemini kullanan A işletmesi, 1.1.2020 
tarihinde bir üretim tesisi kiralayarak 2 yıllık 
kira bedeli olan 240.000 TL’yi peşin olarak 
karşı tarafa ödemiştir. 1.1.2020 tarihi itibarıyla 
işletmenin yarı mamul ve mamulü 
bulunmamakla birlikte işletme 2020 yılı 
içerisinde 1.000 birim mamul üreterek bunun 
750 birimini satmıştır. Bu kiralama işlemiyle 
ilgili 2020 yılı kâr veya zarar tablosuna 
yansıtılacak gider tutarı kaç TL’dir? 
A) 90.000 

B) 100.000 

C) 120.000 

D) 180.000 

E) 240.000 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
5) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
muhasebeleştirilmesine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta 

maliyet bedeli üzerinden ölçülür. 

B) Yatırım amaçlı gayrimenkuller kira geliri veya 
sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde 
etmek amacıyla elde tutulur. 

C) Yatırım amaçlı gayrimenkuller dönem 
sonlarında gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden ölçülebilir. 

D) Maliyet yöntemiyle ölçülen yatırım amaçlı 
gayrimenkuller değer düşüklüğü hükümlerine 
tabi değildir. 

E) Bu standart tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı 
varlıklara uygulanmaz. 

6) Telekomünikasyon cihazları üreten bir 
işletmenin dönem sonunda elinde defter 
değeri 10.000 TL olan henüz üretime 
alınmamış hammaddesi bulunmaktadır. Bu 
hammaddenin piyasadaki satış fiyatı 9.000 
TL’dir. Bununla birlikte işletmenin 
hammaddeyi mamule dönüştürmek için 
katlanması gereken tahmini tamamlanma 
maliyetleri 5.000 TL ve üretilecek cihazların 
satışını gerçekleştirmek için gerekli olan 
tahmini maliyet 500 TL’dir. Ayrıca işletmenin 
sözkonusu hammadde miktarıyla üreteceği 
cihazların piyasadaki tahmini satış fiyatı 
17.500 TL’dir. Buna göre TMS 2 Stoklar 
uyarınca işletmenin hammaddeleri için 
muhasebeleştirmesi gereken değer 
düşüklüğü tutarı kaç TL’dir? 
A) 0 

B) 1.000 

C) 5.000 

D) 5.500 

E) 6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Geçerli para birimi Amerikan Doları (USD), 
finansal tablolarının sunulduğu para birimi 
Türk Lirası (TL) olan bir işletme; 1.1.2020 
tarihinde bir satış işlemi gerçekleştirmiş ve 
karşılığında vadesi 1.7.2020 olan 1.000 USD 
tutarında bir senet almıştır. Döviz kuru 
1.1.2020 tarihinde 1$=5.90TL, 1.7.2020 
tarihinde 1$=6.50TL’dir. Buna göre işletmenin 
1.7.2020 tarihinde alacak senedinin tahsiline 
ilişkin yapacağı yevmiye kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  

Nakit   5.900 

Alacak Senetleri  5.900 

B)  

Nakit  6.500 

Alacak Senetleri  6.500 

C)  

Nakit  6.500 

Alacak Senetleri  5.900 

Kur Farkı Geliri         600 

D)  

Nakit  5.900 

      Kur Farkı Gideri    600  

 Alacak Senedi   6.500 

 

E)   

Nakit  1.000 

 Alacak Senetleri  1.000 

8) Finansal Raporlamaya ilişkin Kavramsal 
Çerçeve uyarınca aşağıdakilerden hangisi 
faydalı finansal bilginin temel niteliksel 
özelliklerinden birisidir? 
A) Karşılaştırılabilirlik 

B) Doğrulanabilirlik 

C) İhtiyaca uygunluk 

D) Anlaşılabilirlik 

E) Zamanında sunum 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
9) BOBİ FRS uyarınca büyük işletme tanımını 

karşılayan işletmeler için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Bağlı ortaklığı bulunan büyük işletmelerin 

konsolide finansal tablo hazırlamaları 
zorunludur. 

B) Büyük işletmeler bağlı ortaklıklarını münferit 
finansal tablolarında maliyet veya özkaynak 
yöntemini uygulayarak ölçerler. 

C) Büyük işletmelerin münferit finansal 
tablolarında ertelenmiş vergi tutarını 
sunmaları zorunlu değildir. 

D) Büyük işletmelerin dipnotlarında sunulması 
gereken bilgilere ilişkin ilave yükümlülükleri 
bulunmaktadır. 

E) Büyük işletmeler maddi olmayan duran 
varlıklarını dönem sonunda maliyeti 
üzerinden ölçerler. 

10) Bir işletme üretim hattında kullanmak üzere 
bir makine satın almış ve karşı tarafa 
işletmenin 1.000 adet payı değerinde nakit 
ödeme alma ya da işletmenin 1.000 adet 
payını alma alternatiflerinden birini tercih 
etme imkânı sağlamıştır. İşletmenin bu satın 
almadan doğan karşı tarafa olan yükümlülüğü 
hangi standart uyarınca muhasebeleştirilir? 
A) TFRS 9 Finansal Araçlar 

B) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve 
Koşullu Varlıklar 

C) TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 

D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

E) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Aşağıdakilerden hangisi TFRS 16 
Kiralamalar’a göre yanlıştır? 
A) Kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte 

finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı 
ve bir kira yükümlülüğü yansıtır. 

B) Kullanım hakkı varlığı TMS 36 Varlıklarda 
Değer Düşüklüğü hükümlerine tabidir. 

C) Kullanım hakkı varlığına dönem sonlarında 
amortisman ayrılır. 

D) Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra 
kira ödemelerinde yapılan bir değişiklik için 
kiracı tarafından hiçbir koşulda kira 
yükümlülüğünün defter değerinde düzeltme 
yapılmaz. 

E) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira 
yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira 
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden 
ölçer. 

12) A işletmesi TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 
kapsamında özellikli varlık tanımını karşılayan 
bir stokunun üretimi için alınacak mamulü 
temin etmek amacıyla 1.1.2020 tarihinde 6 ay 
vadeli bir kredi kullanmış ve aynı tarihte 
stokun üretimine başlamıştır. İşletme banka 
kredisinden sağlanan nakdi stokun üretildiği 
dönemde geçici olarak banka mevduatına 
aktararak 4.000 TL faiz geliri elde etmiştir. İlgili 
stokun üretimi 31.5.2020 tarihinde 
tamamlanarak stok satışa hazır hale gelmiştir. 
Söz konusu kredi için hesaplanan faiz tutarları 
aylar itibarıyla aşağıdaki gibidir: 
 

1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 
5.400  
TL 

4.600 
TL 

3.800 
TL 

2.900 
TL 

2.000 
TL 

1.000 
TL 

Buna göre işletmenin ilgili stokun maliyetine 
dâhil etmesi gereken borçlanma maliyeti 
tutarı kaç TL’dir? 
A) 0 

B) 14.700 

C) 15.700 

D) 18.700 

E) 19.700 

 
 
 
 
 

     3



MUHASEBE STANDARTLARI A 
13) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçeve uyarınca bir varlığın cari maliyeti 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
tanımlanmıştır? 
A) Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde 

olağan bir işlemde, bir varlığın satışından 
elde edilecek fiyat 

B) İşletmenin bir varlığın kullanımından ve nihai 
olarak elden çıkarılmasından elde etmeyi 
beklediği nakit akışlarının ya da diğer 
ekonomik faydaların bugünkü değeri 

C) Varlığa eşdeğer bir varlığın ölçüm tarihindeki 
maliyeti 

D) Tahmini satış fiyatından, tahmini 
tamamlanma maliyetlerinin ve satışı 
gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini 
maliyetlerin düşülmesiyle elde edilen tutar. 

E) Varlığın edinilmesi veya oluşturulması 
sırasında katlanılan doğrudan maliyetlerin 
toplamı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Aşağıdaki şemada özetlenen şekilde A 
İşletmesi B İşletmesinin paylarının %51’ine, C 
işletmesinin paylarının %15’sine; B işletmesi 
ise C işletmesinin paylarının %40’ına sahiptir. 

 
 
 
  

 

 

 

Buna göre, bir işletmenin doğrudan ya da 
dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy 
hakkının yüzde 20 ya da daha fazlasını elinde 
tutması durumunda önemli etkisi, yüzde 50 ya 
da daha fazlasını elinde tutması durumunda 
ise kontrol gücünün olduğu varsayımı altında 
TFRS’ler uyarınca aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) A İşletmesi konsolide finansal tablolarında B 
İşletmesinin tamamını konsolide eder. 

B) B İşletmesi C İşletmesindeki yatırımını 
finansal tablolarında özkaynak yöntemini 
uygulayarak muhasebeleştirebilir. 

C) A İşletmesi C İşletmesindeki yatırımını 
bireysel finansal tablolarında maliyet 
yöntemini uygulayarak muhasebeleştiremez. 

D) A İşletmesi B İşletmesindeki yatırımını 
bireysel finansal tablolarında finansal varlık 
kapsamında muhasebeleştirebilir. 

E) A İşletmesi konsolide finansal tablolarında C 
İşletmesinin tamamını konsolide eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B İşletmesi 

A İşletmesi 

C İşletmesi 

%51 

%40 

%15 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
15) A İşletmesi B İşletmesinin paylarının %25’ini 

1.1.2020 tarihinde 100.000 TL’ye nakden satın 
almıştır. Satın alma tarihinde B İşletmesinin 
net varlıklarının toplam değeri 600.000 TL’dir. 
B İşletmesi 31.12.2020 tarihi itibarıyla 
faaliyetlerinden 80.000 TL kâr elde etmiş ve 
maddi duran varlıklarının yeniden 
değerlenmesi sonucu özkaynaklarında 40.000 
TL değer artışı raporlamıştır. Ayrıca B 
İşletmesi 2020 yılında ortaklarına 60.000 TL 
kâr payı dağıtmıştır. Buna göre A işletmesinin 
B İşletmesindeki iştirak yatırımının özkaynak 
yöntemine göre değeri 31.12.2020 tarihinde 
kaç TL’dir? 
A) 115.000 

B) 160.000 

C) 165.000 

D) 220.000 

E) 300.000 

16)  

I. Varlıkların, dönen ve duran varlıklar; 
yükümlülüklerin ise kısa ve uzun vadeli 
yükümlülükler olmak üzere ayrıştırılarak 
sunulması tüm işletmeler için zorunlu 
değildir. 

II. Bir yıldan kısa sürede geri kazanılması 
beklenen ertelenmiş vergi varlıkları dönen 
varlıklar  altında raporlanır. 

III. Finansal durum tablosuna ilişkin dipnot 
açıklamalarının karşılaştırmalı dönemler 
itibarıyla  sunulması zorunlu değildir. 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 
Finansal Durum Tablosunun sunumuyla ilgili 
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I-III 

D) II-III 

E) I-II-III 

 
 
 
 
 
 
 
 

17) Ana faaliyeti yazılım üretmek ve yazılımlara 
ilişkin teknik hizmet sağlamak olan A şirketi 
bir müşterisine yazılım lisansına ilişkin 24 
aylık teknik hizmeti 1.9.2020 tarihinde 48.000 
TL karşılığında nakden satmıştır. Bu durumda 
A işletmesinin 31.12.2020 tarihinde sona eren 
raporlama dönemine ait finansal tablolarına 
yansıtacağı hasılat tutarı kaç TL’dir? 
A) 8.000 

B) 16.000 

C) 24.000 

D) 36.000 

E) 48.000 

18) A işletmesi 1.1.2020 tarihinde bir müşterisiyle, 
ürettiği bir ürünün 2.000 TL’ye satışı üzerine 
bir sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme uyarınca 
A İşletmesi ürünü 31.3.2020 tarihinde teslim 
edecek, müşteri ise sözleşme tutarının 1.000 
TL’lik kısmını 1.2.2020 tarihinde, kalan 1.000 
TL’lik kısmını ise 1.5.2020 tarihinde 
ödeyecektir. İşletme söz konusu ürünün 
üretimini 15.1.2020 tarihinde tamamlayarak 
sözleşmede belirtilen teslim tarihinde 
müşteriye teslim etmiştir. Buna göre TFRS 15 
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca A 
İşletmesinin satış sözleşmesinden doğan 
hasılatı finansal tablolara alacağı tarih 
hangisidir? 
A) 1.1.2020 

B) 15.1.2020 

C) 1.2.2020 

D) 31.3.2020 

E) 1.5.2020 

19) Maddi duran varlıklarının değerlemesinde 
yeniden değerleme modelini seçen bir işletme 
maddi duran varlıklarını aşağıdakilerden 
hangisi üzerinden ölçer? 
A) Maliyet bedeli eksi birikmiş amortisman eksi 

birikmiş değer düşüklüğü 

B) Gerçeğe uygun değer 

C) Net gerçekleşebilir değer eksi birikmiş 
amortisman eksi birikmiş değer düşüklüğü 

D) Cari değer 

E) Yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe 
uygun değerinden, müteakip birikmiş 
amortisman ve müteakip birikmiş değer 
düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle 
bulunan değer 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
20) Bir işletmenin yeniden değerleme yöntemini 

kullanarak ölçtüğü ve yönetim birimi için 
kullandığı bir maddi duran varlığına ilişkin 
tutarlar şu şekildedir: 

Varlığın brüt defter değeri: 148.000 TL 

Diğer kapsamlı gelirde raporlanmış yeniden 
değerleme artışı:     18.000 TL 

Cari yılın amortisman tutarı dahil toplam 
amortisman tutarı:     28.000 TL 

İşletme bu maddi duran varlığı cari yılın 
sonunda yeniden değerlemeye tabi tutmuş ve 
gerçeğe uygun değerini 100.000 TL olarak 
belirlemiştir. Bu durumda işletmenin yeniden 
değerlemeye ilişkin yapması gereken 
muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  

Yeniden Değerleme Artışı  18.000 

Genel Yönetim Giderleri 2.000 

Maddi Duran Varlıklar 20.000 

B)  

Yeniden Değerleme Artışı  20.000 

Maddi Duran Varlıklar 20.000 

C)  

Yeniden Değerleme Artışı  48.000 

Maddi Duran Varlıklar 48.000 

D)  

Genel Yönetim Giderleri 20.000 

Maddi Duran Varlıklar 20.000 

E)  

Genel Yönetim Giderleri 48.000 

Maddi Duran Varlıklar 48.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)  

I. Diğer kapsamlı gelir tablosu sunulmaz. 

II. Kâr veya zarar tablosunda giderler sadece 
fonksiyon esasına göre sunulabilir. 

III. Bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve müştereken 
kontrol edilen işletmelerin 
muhasebeleştirilmesinde gerçeğe uygun 
değerin kullanımına izin verilmez. 

IV. Konsolide finansal tablo hazırlama ve 
ertelenmiş verginin sunumuna ilişkin 
hükümlerin sadece büyük işletmeler 
tarafından uygulanması zorunludur. 

BOBİ FRS uyarınca yukarıda yer alan 
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I-II 

D) I-II-III 

E) I-II-III-IV 

22) BOBİ FRS uyarınca “faydalı ömrü belirsiz olan 
maddi olmayan duran varlıklar” hangi sürede 
itfa edilir? 
A) 5 yıl boyunca itfa edilir. 

B) 10 yıl boyunca itfa edilir. 

C) 5 yıldan az 10 yıldan çok olmayacak şekilde, 
işletme tarafından belirlenen sürede itfa 
edilir. 

D) Süre kısıtlaması olmaksızın işletme 
tarafından belirlenen sürede itfa edilir. 

E) Faydalı ömrü sınırsız kabul edildiğinden itfa 
edilmez. 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
23) Bir işletme, ürettiği malları müşterilerine aracı 

bir işletme vasıtasıyla satmaktadır. Aracı 
işletme, üretici işletmeden aldığı malları 
konsinye olarak elinde tutmaktadır. Aracı 
işletme, satılmayan malları üretici işletmeye 
iade etmektedir. Üretici işletme, mal başına 
satış fiyatının 300 TL+%18 KDV olacağını 
belirtmiştir. Aracı işletme, sattığı her maldan 
25 TL+%18 KDV’lik sabit bir komisyon 
almakta ve kalan tutarı üretici işletmeye 
transfer etmektedir. Aracı işletme 26.2.2020 
tarihinde nakit karşılığında 1.000 adet mal 
satışı yapmıştır. Aracı işletmenin 26.2.2020 
tarihli hasılat kaydı BOBİ FRS uyarınca nasıl 
olmalıdır? 
A)  

Nakit   354.000 

Yurtiçi Satışlar  300.000 

Hesaplanan KDV  54.000 

B)  

Nakit   354.000 

Yurtiçi Satışlar   25.000 

Hesaplanan KDV  4.500 

Diğer Borçlar  324.500 

C)  

Alıcılar  327.450 

Pazarlama, Satış ve  

Dağıtım Giderleri 26.550 

Yurtiçi Satışlar  300.000 

Hesaplanan KDV 54.000 

D)  

Alıcılar  324.500 

Pazarlama, Satış ve  

Dağıtım Giderleri 29.500 

Yurtiçi Satışlar  300.000 

Hesaplanan KDV 54.000  

E)  

Alıcılar  29.500 

Yurtiçi Satışlar  25.000 

Hesaplanan KDV   4.500 

 

 

24)  

I. Esas Faaliyetler 

II. Diğer Faaliyetler 

III. Yatırım Faaliyetleri 

IV. Finansman Faaliyetleri 

TMS 7 Nakit Akış Tablosu uyarınca döneme 
ilişkin nakit akışları nakit akış tablosunda 
raporlanırken yukarıdaki sınıflandırmalardan 
hangileri kullanılır? 

A) I-II 

B) I-II-III 

C) I-II-IV 

D) I-III-IV 

E) I-II-III-IV 

25) Bir işletme, faaliyetlerinde kullanmak üzere 
1.1.2016 tarihinde 110.000 TL karşılığında bir 
makine satın almıştır. Edinim tarihinde söz 
konusu makinenin faydalı ömrü 10 yıl, 
amortisman yöntemi normal amortisman ve 
kalıntı değeri 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 
2020 yılı başında işletme makinenin kalan 
faydalı ömrünün 4 yıl olduğunu ve kalıntı 
değerinde herhangi bir değişiklik olmadığını 
belirlemiştir. Söz konusu bilgiler 
doğrultusunda TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar’a göre 2020 yılı için ayrılması 
gereken amortisman tutarı kaç TL’dir? 
A) 10.000 

B) 11.000 

C) 12.500 

D) 15.000 

E) 17.500 

26) “Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün 
sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden 
çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen 
tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri 
düşülerek ulaşılan tahmini tutardır” ifadesi 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’da kullanılan 
hangi terimi tanımlar? 
A) Defter değeri 

B) İşletmeye özgü değer 

C) Gerçeğe uygun değer 

D) Geri kazanılabilir tutar 

E) Kalıntı değer 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
27) TFRS’lere göre raporlama yapan bir 

işletmenin sahip olduğu ancak üzerine bir 
üretim tesisi inşa ederek kullanmak ya da 
değeri artınca satmak arasında kararsız 
kaldığı bir arsası bulunmaktadır. Söz konusu 
işletme bu arsayı finansal durum tablosunda 
hangi kalemin altında raporlamalıdır? 
A) Stoklar 

B) Finansal yatırımlar 

C) Maddi duran varlıklar 

D) Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar 

E) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

28)  

I.  Maliyet yöntemi 

II. Yeniden değerleme yöntemi 

III. Gerçeğe uygun değer yöntemi 

Yukarıda yer alan ölçüm yöntemlerinden 
hangisi ya da hangileri TMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller’e göre yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin finansal tablolara alma 
sonrası ölçümünde kullanılabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I-II 

D) I-III 

E) I-II-III 

29) İşletme, maliyet bedeliyle izlediği ve defter 
değeri 210.000 TL olan üretimde kullandığı bir 
makinenin değer düşüklüğüne uğradığını 
düşünmektedir. Bu kapsamda makinenin 
gerçeğe uygun değeri 200.000 TL, elden 
çıkarma maliyeti 5.000 TL ve kullanım değeri 
190.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu 
bilgiler doğrultusunda TMS 36 Varlıklarda 
Değer Düşüklüğü’ne göre oluşan değer 
düşüklüğü zararı kaç TL’dir? 
A) 10.000 

B) 15.000 

C) 20.000 

D) 25.000 

E) Makine değer düşüklüğüne uğramamıştır. 

 
 
 

30) İşletmenin sahip olduğu 1.000.000 TL’lik nakit 
yaratan birim; defter değerleri 500.000 TL 
tutarındaki bina, 100.000 TL tutarındaki 
makine ve 400.000 TL tutarındaki şerefiyeden 
oluşmaktadır. Piyasadaki bir durgunluk 
sonrası işletme, söz konusu nakit yaratan 
birimin geri kazanılabilir tutarını 700.000 TL 
olarak hesaplamıştır. Bu bilgiler 
doğrultusunda TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü’ne göre oluşan değer düşüklüğü 
zararının nakit yaratan birimi oluşturan 
kalemlere etkisi ne olur? 
A) Binanın değeri 100.000 TL, makinenin değeri 

100.000 TL ve şerefiyenin değeri 100.000 TL 
düşürülür. 

B) Binanın değeri 150.000 TL, makinenin değeri 
30.000 TL ve şerefiyenin değeri 100.000 TL 
düşürülür. 

C) Binanın değeri 200.000 TL, makinenin değeri 
100.000 TL düşürülür, şerefiyenin değeri ise 
düşürülmez. 

D) Şerefiyenin değeri 300.000 TL düşürülür, 
bina ve makinenin değeri düşürülmez. 

E) Değer düşüklüğü zararının nakit yaratan 
birimi oluşturan kalemlere herhangi bir etkisi 
olmaz. 

31) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca 
pazarlıklı bir satın alma sonucu elde edilen 
kazanç nasıl muhasebeleştirilir? 
A) Kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

B) Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

C) Ayrı bir yükümlülük hesabında 
muhasebeleştirilir. 

D) Ayrı bir varlık hesabında muhasebeleştirilir. 

E) Söz konusu kazanç herhangi bir şekilde 
muhasebeleştirilmez. 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
32) Bir işletmenin her çalışanı, her takvim yılı için 

20 gün ücretli izin hakkına sahiptir. Yıl sonuna 
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) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 

D) İş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı 
sağlanan faydalar 

E) Söz konusu izinler TMS 19 kapsamında 
değerlendirilmez. 

33) Korunma muhasebesi aşağıdaki standartların 
hangisinde ayrı bir bölüm olarak ele 
alınmaktadır? 
A) TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar 

B) TFRS 9 Finansal Araçlar 

C) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

D) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 

E) TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum 

34) Bir işletmenin raporlama dönemi sonunda 
defter değeri 100.000 TL olan bir makinesi 
bulunmaktadır. Söz konusu makinenin aynı 
tarihli vergiye esas değeri 60.000 TL ve vergi 
oranı %20’dir. Buna göre TMS 12 Gelir 
Vergileri uyarınca söz konusu makineden 
kaynaklı ertelenmiş vergi etkisine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) 8.000 TL ertelenmiş vergi varlığı oluşur. 

B) 8.000 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
oluşur. 

C) 40.000 TL ertelenmiş vergi varlığı oluşur. 

D) 40.000 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
oluşur. 

E) Herhangi bir ertelenmiş vergi etkisi oluşmaz. 

 
 
 
 
 
 

35)  

I. Stoklar, maliyet değeri ile net gerçekleşebilir 
değerin düşük olanı üzerinden ölçülür. 

II. Stokların maliyeti; tüm satın alma 
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve 
stokların mevcut konumuna ve durumuna 
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 
içerir. 

III. Sonuçların maliyete yakın olması 
durumunda, kolaylık sağlaması amacıyla, 
standart maliyet yöntemi veya perakende 
yöntemi gibi, stokların maliyetinin ölçümüne 
yönelik teknikler kullanılabilir. 

IV. Stokların maliyeti, ilk giren ilk çıkar (FIFO), 
son giren ilk çıkar (LIFO) veya ağırlıklı 
ortalama maliyet yöntemi kullanılarak 
belirlenebilir. 

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

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) Yalnız IV 

D) III-IV 

E) II-III-IV 

36) Bir işletmenin raporlama dönemi sonu 
itibarıyla elinde bulunan ticari mallarına ilişkin 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Stok 
Türü Adedi 

Maliyet 
Değeri 
(birim 

başına) 

Tahmini 
Satış 

Maliyeti 
(birim 

başına) 

Tahmini 
Satış 
Fiyatı 
(birim 

başına) 

Ticari 
Mal A 1.000 350 TL 25 TL 370 TL 

Ticari 
Mal B 500 180 TL 10 TL 210 TL 

Bu bilgiler doğrultusunda TMS 2 Stoklar 
uyarınca işletmenin finansal durum 
tablosunda gösterilmesi gereken toplam stok 
tutarı kaç TL’dir? 

A) 435.000 

B) 440.000 

C) 445.000 

D) 450.000 

E) 475.000 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
37) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 

tam bir finansal tablolar seti aşağıdakilerden 
hangisini içermez? 
A) Dönem sonuna ait finansal durum tablosu 

B) Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı 
gelir tablosu 

C) Döneme ait nakit akış tablosu 

D) Döneme ait fon akım tablosu 

E) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 

38) Aşağıdakilerden hangisi, TMS 8 Muhasebe 
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar kapsamında bir 
muhasebe politikası değişikliğidir? 
A) Önceki raporlama dönemlerinde diğer 

faaliyetlerden gelirler olarak sınıflandırılan 
komisyon gelirlerinin cari raporlama 
döneminden itibaren hasılat olarak 
sınıflandırılması 

B) Önceki raporlama dönemlerinde nakit 
karşılığı edinilen tıbbi cihazların cari 
raporlama döneminden itibaren finansal 
kiralama yoluyla edinilmesi 

C) Önceki dönem finansal tablolara alınması 
unutulan bir varlığın cari dönemde finansal 
tablolara alınması 

D) Amortismana tabi bir demirbaşın kalan 
faydalı ömrünün değiştirilmesi 

E) Hiçbiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39)  

I.  İşlem tarihinde geçerli olan kur 

II. Raporlama dönemi başında geçerli olan kur 

III. Döviz kurunun yıl içinde fazla 
dalgalanmaması şartıyla işlem tarihindeki 
kura yaklaşan ortalama bir kur 

IV. Raporlama dönemi sonunda geçerli olan kur 

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri uyarınca 
yabancı para birimi cinsinden parasal 
kalemler dönem sonunda geçerli para 
birimine yukarıdaki kurlardan hangisi ya da 
hangileri üzerinden çevrilebilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I-IV 

D) I-III-IV 

E) I-II-III-IV 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
40) Bir işletme, ticari amaçla elde tutulmak üzere 

payları borsada işlem gören bir işletmenin 
paylarının %25’ini temsil eden 3.000 adet 
payını pay başına 14 TL’den toplam 42.000 
TL’ye satın almış olup, bu işleme aracılık eden 
aracı kuruluşa da 210 TL komisyon ödemiştir. 
İlgili raporlama dönemi sonunda payların 
borsadaki değeri 15 TL’ye çıkmıştır. TFRS 9 
Finansal Araçlar uyarınca söz konusu paylara 
ilişkin alış ve dönem sonu kayıtları sırasıyla 
nasıl olmalıdır? 
A)  

Finansal Varlıklar 42.210 

Bankalar  42.210 

Finansal Varlıklar 3.000 

Finansal Gelirler 3.000 

B)  

Finansal Varlılar 42.000 

Komisyon Giderleri      210 

Bankalar  42.210 

Finansal Varlıklar 3.000 

Finansal Gelirler 3.000 

C)  

Finansal Varlıklar 42.210 

Bankalar  42.210 

Finansal Varlıklar 2.790 

Finansal Gelirler 2.790 

D)  

İştirakler  42.210 

Bankalar  42.210 

İştirakler  3.000 

Diğer Faaliyetlerden  

Gelir ve Kazançlar 3.000 

E)  

İştirakler  42.000 

Komisyon Giderleri      210 

Bankalar  42.210 

İştirakler  3.000 

Diğer Faaliyetlerden  

Gelir ve Kazançlar 3.000 

 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A 
1) “Halka açık ortaklıklar, ilişkili taraf işlemlerinin 

emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın 
basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda 
gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve bu 
durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az ……… 
süre ile saklamak zorundadırlar.”  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) 1 yıl 
B) 3 yıl 
C) 5 yıl 
D) 8 yıl 
E) 10 yıl 

2) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
genel kurul toplantılarına ilişkin esaslarla ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Halka açık ortaklıkların genel kurul çağrılarını 
internet sitesi üzerinden yayınladıkları ilanla 
duyurmaları yeterlidir.  

B) Genel kurul çağrıları, ilan ve toplantı günleri 
hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 
10 gün önce yapılır.  

C) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında 
gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın 
Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini 
veya ortaklara duyurulmasını istediği 
hususların genel kurul gündemine alınması 
zorunludur. 

D) Türk Ticaret Kanununun 411’inci 
maddesinde azlığa tanınmış bulunan 
gündeme madde ekletme hakkı halka açık 
ortaklıklarda bulunmamaktadır.  

E) Halka açık ortaklıklar, genel kurul tarihlerini 
yazılı olarak Kamu Gözetimi Kurumuna 
(KGK’ya) bildirirler. KGK görevlendireceği bir 
temsilciyi genel kurula gözlemci sıfatıyla 
gönderir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmetleri ve 
faaliyetleri arasında yer almaz?  

A) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin 
alınması ve iletilmesi  

B) Şirket ve gayrimenkul değerleme hizmetleri 
C) Yatırım danışmanlığı  
D) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında 

yüklenimde bulunularak satışa aracılık 
edilmesi  

E) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında 
yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık 
edilmesi  

 

4) “Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım 
kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı 
ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri 
çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak 
veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da 
malvarlıklarını korumak veya artırmak için 
yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları 
yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin 
kârlarının ya da malvarlıklarının artmasını 
sağlamaları da ……………………sayılır.” 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Örtülü kazanç aktarımı 
B) Sermaye piyasası suçu 
C) Piyasa dolandırıcılığı 
D) Örtülü kâr dağıtımı 
E) Piyasa manipülasyonu 

5) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre “Sermaye Piyasası 
Suçları” arasında yer almaz?  
A) Bilgi suistimali  
B) Piyasa dolandırıcılığı  
C) Bilgi ve belge vermeme, denetimin 

engellenmesi  
D) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve 

finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük  
E) Azınlık paylarının temsilinde belirlenen 

kurallara uyulmaması  
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6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

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

A) Piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren 
kişilere idari para cezası uygulanır. Ancak, bu 
suretle menfaat temin edilmiş olması hâlinde 
verilecek idari para cezasının miktarı bu 
menfaati aşamaz.  

B) Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak 
yapılan düzenlemelere, belirlenen standart 
ve formlara ve Sermaye Piyasası Kurulunca 
alınan genel ve özel nitelikteki kararlara 
aykırı hareket eden kişilere idari para cezası 
uygulanır.   

C) Sermaye Piyasası Kuruluna gerçeğe aykırı, 
yanıltıcı nitelikte bilgi, belge vermek veya 
açıklamalarda bulunmak suretiyle gereksiz 
olarak denetim yapılmasına neden olan 
kişilere idari para cezası uygulanır.  

D) İdari para cezalarının uygulanmasından önce 
ilgilinin savunması alınır. 

E) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca verilen 
idari para cezası kararlarına karşı idari yargı 
yoluna başvurulabilir. 

7) Aşağıdakilerden hangisinin Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği uyarınca ara dönem finansal 
rapor düzenleme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır?  

A) İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir 
borsada işlem gören işletmeler  

B) Yatırım kuruluşları 
C) Yatırım ortaklıkları 
D) Lisanslı depoculuk faaliyetleri 
E) İpotek finansmanı kuruluşları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) İşletmeler bu Tebliğde düzenlenen esaslara 
uygun olarak yıllık finansal raporlarını 
düzenlemekle yükümlüdürler. 

B) Sözkonusu Tebliğ düzenlemelerine tabi 
işletmeler, KGK tarafından yayımlanan 
TMS/TFRS’leri veya BOBİ FRS’yi esas 
alarak finansal tablolarını hazırlayabilir.  

C) Konsolide finansal tablo hazırlama 
yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, 
yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte 
yıllık bireysel finansal tablolarını da 
hazırlamakla yükümlüdürler. 

D) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, bu 
Tebliğ hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmasından, işletmenin yönetim kurulu 
üyeleri sorumludur. 

E) Söz konusu Tebliğ düzenlemeleri uyarınca 
ara dönem finansal rapor düzenleme 
yükümlülüğü bulunan işletmeler, 3, 6 ve 9 
aylık dönemler itibarıyla ara dönem finansal 
rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

9) “Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya 
teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören 
işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara 
ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen 
bağımsız denetim raporlarını; Konsolide finansal 
tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı 
durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 
….. gün,  Konsolide finansal tablo hazırlama 
yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap 
dönemlerinin bitimini izleyen ….. gün 
içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirir.” 
 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi 
gelmelidir? 
A) 30 gün - 40 gün 
B) 50 gün - 60 gün 
C) 60 gün - 70 gün 
D) 70 gün - 80 gün 
E) 80 gün - 90 gün 
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10) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

Anonim Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde 
hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu 
kararı ile Türk Ticaret Kanununun esas 
sermayenin artırılmasına dair hükümlerine 
tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami 
miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan 
edilmiş sermayelerine ne ad verilir? 

A) Başlangıç Sermayesi 
B) Çıkarılmış Sermaye 
C) Ödenmemiş Sermaye 
D) Öz Sermaye 
E) Kayıtlı Sermaye 

  
11) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

"bir hesap döneminde verilecek toplam kâr 
payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının 
……… aşamaz."  cümlesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Yüzde yirmisini  
B) Yarısını  
C) Yüzde yetmiş beşini 
D) Tamamını 
E) İki katını 

12) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
yatırımcıların tazmin talebine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Yatırımcılar tazmin taleplerini Yatırımcı 
Tazmin Merkezine yazılı olarak yaparlar.  

B) Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin 
kararının ilanından itibaren bir yıl sonra 
zamanaşımına uğrar.  

C) Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım 
kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer 
şirketler tazmin edilmez.  

D) Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek 
azami tazmin tutarı elli bin Türk Lirasıdır.   

E) Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan 
zararları tazmin kapsamında değildir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
sermaye piyasası araçlarının satışı ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi  
yanlıştır? 
 
A) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen 

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

satılamayan payların tamamının satın 
alınacağının ve bedellerinin ödeneceğinin 
ortaklığa karşı taahhüt edilmesini isteyebilir.  

C) Sermaye Piyasası Kurulu, payların piyasa 
fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin 
üzerinde olması hâlinde, ihraç olunacak 
payların primli fiyattan satılmasını ve yeni pay 
alma haklarının primli fiyattan kullanılmasını 
isteyebilir.  

D) Sermaye Piyasası Kurulu, payların nominal 
değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine 
izin veremez.  

E) Sermaye piyasası araçlarının satış 
esnasında alıcıya teslimi şarttır. Kurulun, 
esas sermaye sisteminde yapılacak 
ihraçlara, sermaye piyasası araçlarının 
kaydileştirilmesine ve takas işlemlerine ilişkin 
düzenlemeleri saklıdır.  

14) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu kapsamına girmez?  
A) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
B) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği  
C) Merkezî Takas Kuruluşları 
D) Merkezî Saklama Kuruluşları  
E) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların 

halka arz edilmeyen pay ihraçları 

15) Aşağıdaki işletmelerden hangisinin finansal 
raporlarını kamuya açıklanmak üzere Kamuyu 
Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmesi 
zorunludur?  

A) Yatırım kuruluşları   
B) Derecelendirme kuruluşları  
C) KAYİK yetkisini haiz bağımsız denetim 

kuruluşları  
D) Anonim şirketler  
E) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını 

tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan 
işletmeler  
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16) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 

aşağıdakilerden hangisi mevduat kabul etme 
faaliyetini gerçekleştiremez?  
A) Mevduat Bankaları 
B) Mevduat Bankalarının Kurumsal Şubeleri 
C) Kalkınma ve Yatırım Bankası  
D) Merkez Bankası 

E) Ticari Bankalar 

17) “Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliği 
belirlenirken, bunlara ait paylar ile bunların 
……… ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.” 

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  
A) Kontrol ettikleri 
B) Oy hakkına sahip oldukları  
C) Yönetim Kurulunda temsilci bulundurdukları 
D) İştirak ettikleri 
E) En az yüzde on oranında ortak oldukları  

18) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
Türkiye'de bir bankanın kurulmasına izin 
vermeye yetkili olan birim aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Ticaret Bakanlığı 
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
E) T.C. Cumhurbaşkanlığı 

19) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
bankaların iç sistemlere ilişkin yükümlülükleri 
kapsamında kurmak ve işletmekle yükümlü 
olduğu iç sistemler, aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?     

A) İç Kontrol Sistemi, İstişare ve İzleme Sistemi 
B) İç Kontrol Sistemi, Risk Yönetimi Sistemi, 

Kalite Kontrol Sistemi  
C) İç Kontrol Sistemi, Risk Yönetimi Sistemi, İç 

Denetim Sistemi 
D) İç Kontrol Sistemi, Kredi Yönetimi Sistemi, İç 

Denetim Sistemi 
E) İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Sistemi,  İç 

işlemler Sistemi 
 
 
 

20) 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) Özkaynak 
B) Konsolide Özkaynak 
C) Ödenmemiş Sermaye 
D) Devamlı İşletme Sermayesi 
E) Ödenmiş Sermaye 

21) Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi 
olarak sayılan unsurlardan biri değildir?  

A) Teminat mektupları 
B) Satın alınan tahvil ve benzeri sermaye 

piyasası araçları 
C) Varlıkların vadeli alımından doğan borçlar  
D) Vadesi geçmiş nakdî krediler 
E) Nakdi krediler 

22) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankaların sermaye artırımlarının, her türlü 
muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla ilâve 
edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç 
kaynaklara başvurulmadan nakden 
ödenmesi şarttır.  

B) Bankaların gayrimenkullerinin net defter 
değerleri toplamı, özkaynaklarının yüzde 
ellisini aşamaz. 

C) Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya 
bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin 
toplamı, özkaynakların yüzde yirmi beşini 
aşamaz. 

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunca belirlenecek esaslar dâhilinde 
bankaların kendi aralarındaki işlemler kredi 
sınırlamasına tabi değildir. 

E) Bankaların Bankacılık Kanunu uyarınca 
krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak 
ayırdıkları özel karşılıkların %50’si ayrıldıkları 
yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak kabul edilir. 
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23) “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(Kurul) tarafından yapılacak denetimler 
sonucunda bir bankanın yükümlülüklerinin 
toplam değerinin …………………..aşması, 
halinde Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki 
oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini 
kaldırmaya yetkilidir.”  

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  

A) Varlıklarının toplam değerini 
B) Varlıklarının toplam değerinin %50’sini 
C) Varlıklarının toplam değerinin bir katını 
D) Varlıklarının toplam değerinin iki katını 
E) Varlıklarının toplam değerinin üç katını 

24) Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların, 
konsolide finansal tablo hazırlama esaslarına 
göre finansal kurumlar topluluğuna dahil 
ortaklıkların hesapları ile konsolide edilen 
tüm yabancı para pasif hesaplarına, dövize 
endeksli yükümlülüklerine, vadeli döviz satım 
taahhütlerine ne ad verilir?  
A) Dövize endeksli varlık ve yükümlülük 
B) Konsolide döviz pozisyonu 
C) Konsolide döviz yükümlülükleri 
D) Konsolide döviz riski 
E) Konsolide devamlı sermaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında 
Yönetmelik düzenlemelerine göre aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bağımsız denetim faaliyetleri, bankaların iç 
sistemlerinin, hesap ve kayıt düzeniyle ilgili 
birimlerinin ve muhasebe sistemlerinin 
Kanun ve ilgili düzenlemelere uyumu, 
yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesini 
kapsayacak şekilde yürütülür. 

B) Bankalarda bağımsız denetim yapmaya 
yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesine 
alınacak bağımsız denetim kuruluşuna, daha 
önce faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı 
uygulanmamış olması gerekir.  

C) Bankalar, sözleşme imzaladıkları bağımsız 
denetim kuruluşuna, Mart, Haziran ve Eylül 
ayları sonu itibarıyla ara dönem sınırlı 
bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. 

D) Hesap dönemi sonuna ilişkin konsolide ve 
konsolide olmayan bağımsız denetim 
raporları Nisan ayı sonuna kadar banka 
tarafından Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumuna ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına gönderilir. 

E) Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya 
Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları 
Listesine alınacak bağımsız denetim 
kuruluşunun KGK tarafından kamu yararını 
ilgilendiren kuruluşlarda denetim yapmak 
üzere yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 
 

26) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke 
harici ile sınırlı tutulan veya ülke genelinde 
uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi 
olmayan bankacılığa Kıyı Bankacılığı denir. 

B) Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek 
kişilere ait ve münhasıran çek keşide 
edilmesi dışında ticari işlemlere konu 
olmayan mevduat hesaplarına tasarruf 
mevduatı denir. 

C) Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek 
ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma 
hesaplarında yer alan paraya katılım fonu 
denir. 

D) Bankacılık Kanununa göre kendi nam ve 
hesabına mevduat kabul etmek ve kredi 
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet 
gösteren kuruluşlara Katılım Bankası denir.  

E) Ana ortaklığın kontrolü altında faaliyet 
gösteren ortaklıklara bağlı ortaklık denir. 
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27) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 

bankaların pay edinim ve devirleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı 

pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde 
onunu ve daha fazlasını temsil eden payları 
edinmesi Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunun iznine tâbidir. 

B) Yönetim kuruluna veya denetim komitesine 
üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun iznine tâbidir. 

C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun izni olmadan payların 
devredilmesi hâlinde, bu paylara ait temettü 
hariç ortaklık hakları TMSF tarafından 
kullanılır.  

D) Bankaların ortak sayısının yediden aşağı 
düşmesine yol açan işlemler ile izin 
alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine 
kaydedilmez. 

E) Bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların 
sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde 
otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu 
veren pay edinimleri Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulunun iznine tâbidir. 

28) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uygulamasında 
maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 
zararlara karşı yeterli özkaynak 
bulundurulmasına ne ad verilir? 
A) Sermaye Yeterliliği 
B) Likidite Yeterliliği 
C) Rasyo Yeterliliği 
D) Kaynak Yeterliliği 
E) Finansman Yeterliliği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre nitelikli 
paylarla ilgili aşağıda verilenlerin hangisi 
yanlıştır?  

A) Bir ortaklığın sermayesinin veya oy 
haklarının doğrudan veya dolaylı olarak 
yüzde yirmi veya daha fazlasını teşkil eden 
paylardır.  

B) Yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı 
veren paylara da nitelikli pay denir. 

C) Nitelikli paya sahip olan ortakların 
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. 

D) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden 
nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki 
ortaklık haklarından yararlanamaz. 

E) Bir bankanın nitelikli pay sahipleri, bankanın 
dahil olduğu risk grubuna girer. 

30) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun 
sorumluluğunda değildir?  

A) İç kontrol sisteminin kurulması 
B) Finansal raporlama sistemlerinin güvence 

altına alınması 
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun uygun görüşünü alarak ana 
sözleşme değişikliği yapılması 

D) Banka içindeki yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi 

E) Risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin 
kurulması 

31) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta 
şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş 
amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine 
ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini 
sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı 
bir şekilde ortaya koyan belgeye ne ad verilir?  

A) Risk Değerlendirme Raporu 
B) İş Planı 
C) Tahmini Bütçe 
D) Stratejik Plan 
E) Taahhütname 
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32) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin 

yönetim kurulları genel müdür dâhil beş 
kişiden, denetçiler ise iki kişiden az olamaz. 

B) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri; iç 
denetim ve risk yönetimini kapsayacak 
şekilde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak 
zorundadır.  

C) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta 
gruplarından sadece birinde faaliyet 
gösterebilir. 

D) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin 
ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, 
Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.  

E) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından 
itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda 
bulunmamış sigorta şirketleri ve reasürans 
şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi 
veya reasürans şirketi ibaresini kullanamaz. 

33) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği 

şartlarla, tekrar sigorta ettirebilir. 
B) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene 

karşı borç ve yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmaz. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin 

değerinin üstünde ise, aşan kısım 
geçersizdir.  

B) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından 
aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı 
rizikolara karşı sigorta edilmişse, yapılan 
birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi 
geçersizdir.  

C) Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı 
süre için, birden çok sigortacıya, aynı veya 
farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde 
sigorta ettirene sigorta bedelinden daha 
fazlası ödenmez. 

D) Sigortacı, sigorta süresi içinde sigortalı 
menfaatin değerini inceleyebilir. 

E) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 
hâlinde, aksine sözleşme yoksa, sigorta 
ilişkisi sona erer. 

35) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Hayat sigortalarında hayatı sigorta edilen 

kimse, ilk primin ödenmesinden önce 
ölmüşse sigorta sözleşmesi geçersizdir. 

B) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu 
olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan 
zararlardan da sorumludur.  

C) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta 
tazminatını, sigorta sözleşmesinden doğan 
alacakları ile takas edebilir. 

D) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler 
saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri 
dalların kapsamında bulunan zorunlu 
sigortaları yapmaktan kaçınabilirler.  

E) Hayat sigortalarında bir kimsenin hayatı bir 
veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli 
bedeller üzerine sigorta ettirilemez. 

36) Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanununda sayılan “Teknik 
Karşılıklar” dan biridir?   
A) Şüpheli Alacak Karşılığı 
B) Dava Karşılığı 
C) Aktüeryal Kıdem Tazminat Karşılığı 
D) İhtiyat Akçeleri 
E) Matematik Karşılık 
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SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI A 
37) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden 

menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen 
taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya 
hesaptan faydalanacak kişiler ile hesap 
arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü 
amacıyla oluşturulan birime ne ad verilir?  
A) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
B) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 

Şirketleri Birliği 
C) Sigorta Tahkim Komisyonu 
D) Sigorta Uzlaşma Merkezi 
E) Tüketici Hakem Heyeti  

38) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç ve 
yükümlülüklerinden değildir? 
A) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 
B) Aydınlatma yükümlülüğü 
C) Giderleri ödeme borcu 
D) Tazminat ödeme borcu 
E) Kısmi fesih ve cayma yükümlülüğü 

39) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre üyeleri 
dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi 
yapmayan kooperatif şeklinde kurulan sigorta 
şirketleri ve reasürans şirketlerinin ortak 
sayısının en az kaç olması gerekir?  

A) 50  
B) 100 
C) 150 
D) 200 
E) 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (Kurum) ile ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Hazine ve 

Maliye Bakanlığıdır. 
B) Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin 

mevzuatı hazırlamak, Kurumun görevleri 
arasında yer alır.  

C) Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi 
tutulamaz.   

D) Kurumun merkezi İstanbul’dadır. 
E) TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardı 

Kurum tarafından yayımlanır.   
 

 

 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
1) Aşağıdakilerden hangisinin, “net dönem kârı/ 

duran varlıklar’’  formülü ile hesaplanan 
finansal oranı etkilemesi beklenmez? 
A) Amortisman tutarının belirlenmesine yönelik 

muhasebe politikalarındaki değişimler 

B) İtfa tutarının belirlenmesine yönelik 
muhasebe politikalarındaki değişimler 

C) Varlıkların maliyet yönteminden yeniden 
değerleme yöntemine geçilerek izlenmesi 

D) Duran varlıklar için değer düşüklüğü 
zararının belirlenmesi 

E) Maddi duran varlıkların alt sınıflar 
oluşturularak finansal tablolarda gösterilmesi 

2) Enflasyonun beklenmediği bir ortamda, geri 
ödenmeme riski olmayan bir menkul kıymetin 
faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Likidite risk primi 

B) Gerçek risksiz faiz oranı 

C) Ödeme gücü primi 

D) Miktar faiz oranı 

E) Piyasa faiz oranı 

3) Tahvil değerlemesiyle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Verim eğrisi, risk seviyesi aynı olan tahvillerin 

farklı vadelerdeki getirilerini gösterir. 

B) Faiz oranlarıyla tahvil değeri arasındaki ilişki 
doğrusal olup faizler yükseldikçe tahvilin 
değeri de artar. 

C) Normal verim eğrisinde vade arttıkça tahvilin 
faiz getirisi de artar. 

D) Vadeye kadar getiri oranı, tahvilin faiz ve 
anapara ödemelerinin bugünkü değerini 
tahvilin piyasa değerine eşit kılan iskonto 
oranıdır. 

E) Tahvilin değerini yatırımcının gelecekte elde 
edeceği nakit akımlarının bugünkü değeri 
olarak ifade etmek mümkündür. 

 

 

 

 

4) Döviz kurlarındaki değişmelerin ortaya 
çıkardığı risk aşağıdaki risk çeşitlerinden 
hangisinin kapsamına girmektedir? 
A) Sistematik risk 

B) Sistematik olmayan risk 

C) Politik risk 

D) Faiz oranı riski 

E) Yönetim yeteneği riski 

5) Finansal varlıklara yapılan yatırımlarda risk 
çoğunlukla aşağıdakilerden hangisiyle 
ölçülmektedir? 
A) Likidasyon marjı 

B) Gerçek faiz oranı 

C) Büyüme oranı 

D) Ağırlıklı ortalama 

E) Standart sapma 

6) Pazar portföyünün getirisini dikkate alarak 
oluşturulan Sermaye Varlıklarının 
Fiyatlandırma Modelinde (CAPM)  Beta “β” 
terimi aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir? 
A) Risksiz getiri oranı 

B) Kalıntı değer oranı 

C) Portföyün değişim katsayısı 

D) Sistematik riskin ölçüsü 

E) Belirli bir yatırımın portföy içindeki ağırlığı 

7) Ekonomik konjonktürün normal seyretmesi 
durumunda herhangi bir portföyün değerinde 
oluşacak en büyük kayıp aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir? 
A) Güvenlik faktörü 

B) Zararı durdur (stop loss) noktası 

C) Riske maruz değer 

D) Risk pirimi 

E) Elden çıkarma zararı 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
8) Değer kavramları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Farklı muhasebe ölçüm esaslarının (gerçeğe 

uygun değer, maliyet) kullanılması defter 
değerinin değişmesine yol açabilir. 

B) Özkaynakların pay senetleri sayısına 
bölünmesi, pay senetlerinin defter değerini 
verir.  

C) Bir tesisin işler durumda satılması halinde 
elde edilen değere itibari değer denir. 

D) Borsa fiyatı, bir pay senedinin menkul kıymet 
borsasında arz ve talebe göre oluşan 
değeridir. 

E) Emisyon (ihraç) değeri; pay senetleri çıkaran 
işletme tarafından ilk satışa sunuluş değerini 
ifade eder. 

9) Anlaşmanın bugünden yapıldığı ve spot 
piyasaların aksine yükümlülüklerin gelecek 
bir vadede yerine getirilmesini öngören 
piyasalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilir? 
A) Türev piyasalar 

B) Pay piyasası 

C) Ana pazar 

D) Gözaltı piyasası 

E) Yakın izleme piyasası 

10) Alivre sözleşmeler (forward) ve vadeli işlem 
sözleşmeleri (futures) arasındaki farklarla 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Alivre, İki taraf arasında yapılan özel 

sözleşmelerdir ve organize borsalarda işlem 
görmezler. 

B) Vadeli işlem sözleşmeleri organize 
borsalarda işlem görürler. 

C) Alivre sözleşmelerinin vadesinden önce 
üçüncü bir kişiye devredilmesi zordur.  

D) Vadeli işlem sözleşmeleri, vade tarihine 
kadar sürekli el değiştirebilir.  

E) Vadeli işlem sözleşmelerinde,  teminat 
yatırılması zorunlu değildir, kaldıraç etkisi 
yoktur.  

 
 
 

11) Türev piyasaların iki temel fonksiyonu 
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde 
ifade edilmiştir? 
A) Derinleşme ve fiyat farkından faydalanma 

B) Risk yönetimi ve geleceğe yönelik fiyat 
oluşumu 

C) Spot fiyatların aşırı yükselmesini engelleme 

D) Spot nakit işlem etkinliğini artırma 

E) Etkin nakit yönetimi ve riskten kaçınma 

12) Duran varlık ve dönen varlık yatırımlarıyla 
ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden 
hangisinin söylenmesi beklenemez? 
A) Duran varlık yatırımları birçok sektörde 

dönen varlıklara kıyasla önemli ölçüde büyük 
finansal kaynakları gerektirmektedir. 

B) Duran varlık yatırımlarının bölünebilirlik 
niteliği dönen varlık yatırımlarına kıyasla 
düşüktür. 

C) Duran varlık yatırımlarının vadesi kısa 
vadelidir. Planlamada yapılan hatalar, dönen 
varlıklara kıyasla kısa sürede düzeltilebilir. 

D) Dönen varlık yatırımlarını duran varlık 
yatırımlarına kıyasla nakde çevirmek 
kolaydır. 

E) Duran varlıkların işletmeye sağladığı 
faydanın,  bir yıldan daha uzun sürelerde 
gerçekleşmesi beklenir. 

13) Bir projenin ekonomik ömrü boyunca 
sağlayacağı net nakit akışlarının aritmetik 
ortalamasının, yatırım tutarının aritmetik 
ortalamasına bölünmesi yoluyla hesaplanan 
proje değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Ortalama kârlılık oranı 

B) Geri ödeme süresi 

C) Net bugünkü değer yöntemi 

D) İç getiri oranı 

E) Belirlilik eşiti yöntemi 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
14) Aşağıdakilerden hangisi türev araç çeşitleri 

arasında nitelendirilmez? 
A) Alivre sözleşmeleri (forward)  

B) Vadeli işlem sözleşmeleri  (futures) 

C) Opsiyon sözleşmeleri  

D) Takas sözleşmeleri (swap) 

E) Forfaiting  

15) “Sermaye yapısında, özkaynaklara göre daha 
ucuz maliyetli bir kaynak olan borcun 
oranının artırılması,  firmanın ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetinin belirli bir 
noktaya kadar düşmesine, firma değerinin 
yükselmesine neden olacaktır. Ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetini minimum, firma 
değerini maksimum yapan sermaye yapısı en 
uygun sermaye yapısıdır.” Verilen bilgilerde 
açıklanan sermaye yapısı yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Geleneksel yaklaşım 

B) Net zaman yaklaşımı 

C) Net faaliyet gelir yaklaşımı 

D) Modigliani-Miller yaklaşımı 

E) Atılgan sermaye yaklaşımı 

16) Aşağıdaki finansman türlerinden hangisinin 
uzun süreli finansman kaynaklarından birisi 
olarak nitelendirilmesi beklenemez? 
A) Finansal kiralama 

B) Tahvil 

C) Hisse senedi ihracı 

D) Forfaiting 

E) Faktoring 

17) İşletmelerin temettü politikasındaki 
değişikliklerin firmaların gelecekteki 
kazançları hakkında bilgi içerdiğini söyleyen 
bir kişi aşağıda belirtilen kâr payına ilişkin 
politikalardan hangisini ifade etmektedir? 
A) Eldeki kuş teorisi 

B) Artık fon teorisi 

C) Müşteri etkisi hipotezi 

D) İlgisizlik teorisi 

E) Sinyal verme hipotezi 

 

18) Bir tahvil yatırımının sağlayacağı nakit 
akışları, her dönem için faiz geliri ve vade 
tarihindeki anapara ödemesidir. Tahvilin nakit 
akışlarının bugüne iskonto edilmiş değerleri 
toplamı aşağıdakilerden hangisini 
vermektedir? 
A) Tahvilin nominal değerini 

B) Tahvilin cari değerini 

C) Tahvilin t dönemindeki faiz tutarını 

D) Tahvilin getiri oranını 

E) Piyasa getiri oranını 

19) İleri bir iş bölümü, otoritenin merkezileşmesi, 
görevlerin önceden belirlenmesi ve 
personelin görevlere atanması gibi özellikler 
içeren ve kurallara kesin bir şekilde 
uyulmasını isteyen dolayısıyla normatif bir 
nitelik taşıyan yönetim yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Organik organizasyon yaklaşımı 

B) Kaizen yönetim yaklaşımı 

C) Modern yönetim düşüncesi 

D) Bürokrasi yaklaşımı 

E) Grup yönetim süreci yaklaşımı 

20) Dikey hiyerarşi basamaklarından işlev 
esasına, yatay hiyerarşi basamaklarında ise 
proje esasına göre bölümlendirme yapılan 
dolayısıyla ikili komuta zincirinin bulunması 
en belirgin özelliği olan yönetim yapısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bölge temeline göre yapılanma 

B) Müşteri temeline göre yapılanma 

C) Matriks yapılanma 

D) X-Y tipi yapılanma 

E) Proaktif-reaktif yapılanma 

21) Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken 
toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere 
uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi 
hangi kurumsal yönetim ilkesi ile öncelikle 
ilgilidir? 
A) Adillik 

B) Şeffaflık 

C) Hesap verebilirlik 

D) Sorumluluk 

E) Uygunluk 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
22) Halka açık işletmelerin yönetim kurulu faaliyet 

raporlarını internet sitelerinden yayımlaması, 
aşağıda yer alan kurumsal yönetim 
ilkelerinden hangisinin öncelikle 
yansımasıdır? 
A) Şeffaflık 

B) Hesap verebilirlik 

C) Sorumluluk 

D) Adillik 

E) Sürdürülebilirlik 

23) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, halka açık 
işletmelerin; sürdürülebilirlik ilkelerinin 
uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor 
ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu 
ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla 
çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana 
gelen etkilere ilişkin açıklamaya 
aşağıdakilerden hangisinde yer vermesi 
beklenmektedir? 
A) Şeffaflık raporu 

B) Denetim komitesi çalışma raporu 

C) Yıllık finansal tablolar 1 numaralı dipnotu 

D) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 

E) Kurumsal yönetim komitesi özdeğerlendirme 
raporu 

24) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulu yıllık faaliyet raporunda aşağıda 
verilen ifadelerden hangisinin yer alması 
öngörülmemektedir? 
A) Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında 

yürüttükleri görevler hakkında bilgiye 

B) Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 
ilişkin beyanlarına 

C) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı 
sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz 
konusu toplantılara katılım durumuna 

D) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilgiye 

E) Dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden 
arındırılmak sureti ile % 0,5 ve üzeri yüksek 
paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin 
isimlerine 

 
 
 

25) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk 

yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini 
gözden geçirir. 

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

C) Yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün 
aynı kişi olmasına karar verilmesi 
durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte 
KAP’ta açıklanır. 

D) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini 
aşan bir bedelle sigorta edilir. 

E) Yönetim kurulunun gözetiminde ortaklıkça 
hazırlanan entegre faaliyet raporu Mart ayı 
sonuna kadar KAP’ta açıklanır. 

26) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim 
kurulunun asgari kaç üyeden oluşması 
öngörülmektedir? 
A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

27) İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken 
dolayısıyla amaçlarına ulaşırken yerine 
getirdikleri birçok fonksiyon vardır. Bu 
işletme fonksiyonları temel ve destek 
fonksiyonlar olarak sınıflandırılabilir. 
Aşağıdakilerden hangisi temel işletme 
fonksiyonlarından birisidir? 
A) Pazarlama 

B) Muhasebe 

C) Araştırma ve geliştirme 

D) Halkla ilişkiler 

E) Yatırımcı ilişkileri 

 

 

 

 

     23



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
28) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim 

kurulu üyelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 

görevli olan üyelerden oluşur. 

B) İcrada görevli olan üyeler arasından, 
görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın 
yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler 
bulunur. 

C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev 
süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday 
gösterilemez. 

D) Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az 
olamaz. 

E) İcrada görevli olan üyelerden birisi 
denetimden sorumlu komiteye başkanlık 
eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) ABC şirketinin 2019 yılına ait belirli kalemleri 
içeren özet finansal bilgileri aşağıda yer 
almaktadır.  
 

Duran varlıklar 210.000 TL 
Dönem başı stoklar 15.000 TL 
Dönem sonu stoklar 20.000 TL 
Dönem içi stok alımları 95.000 TL 
Kurumlar vergisi 12.000 TL 
Yükümlülükler 140.000 TL 
Ödenmiş sermaye 80.000 TL 
Satışlar 150.000 TL 
Pazarlama yönetim gideri 21.000 TL 
Hisse başı kazanç 3 TL 

 

Bu bilgiler bağlamında şirketin 2019 yılı brüt 
kâr marjı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,20 

B) 0,35 

C) 0,40 

D) 0,50 

E) 0,63 

30) Aşağıda verilen ABC şirketine ait finansal 
bilgiler bağlamında ilgili yıla ilişkin 
fiyat/kazanç oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
 

Pay başı temettü 2 TL 
Dağıtılmamış kâr tutarı 122.000 TL 
Yasal yedekler 36.600 TL 
Ödenmiş sermaye 97.600 TL 
Net dönem kârı 48.800 TL 
Payın borsadaki değeri 44 TL 
Pay sayısı 12.200 
Kurumlar vergisi 12.200 TL 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

E) 22 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
31) Yıllık % 8 faiz oranı ile bir finansal kuruluşa 

yatırılan 48.800 TL tutarındaki mevduatın 4 yıl 
sonraki değeri, basit faiz üzerinden 
hesaplandığında kaç TL’dir? 
A) 62.624 

B) 64.416 

C) 63.600 

D) 67.880 

E) 68.956 

32) Yıllık % 10 basit faiz üzerinden bir bankaya 
yatırılmış belirli bir tutardaki mevduat 3 yıl 
sonra 32.500 TL olduğuna göre bu gün 
bankaya yatırılan tutar kaç TL’dir? 
A) 22.500 

B) 24.000 

C) 25.000 

D) 26.000 

E) 30.500 

33) Bileşik faizde, yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 
3 yıl sonra 90.000 TL olan mevduatın bugünkü 
değeri yaklaşık kaç TL’dir? 
A) 50.050 

B) 64.060 

C) 62.245 

D) 70.120 

E) 76.060 

34) Bileşik faiz üzerinden, ilk yıl % 20, ikinci yıl % 
25, üçün yıl % 20 faiz üzerinden hesaplanan 
ve üçüncü yılın sonundaki değeri 90.000 TL 
olan bedelin bugünkü değeri kaç TL’dir? 
A) 20.000 

B) 30.000 

C) 40.000 

D) 50.000 

E) 60.000 

 

 

 

 

 

 

35) Efektif faiz oranı,  

[�𝟏𝟏 + 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒇𝒇
𝒅𝒅ö𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒔𝒔𝒏𝒏𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

�
𝒅𝒅ö𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒔𝒔𝒏𝒏𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

 -1] eşitliği ile 

hesaplanabilmektedir. Bu bilgiler 
çerçevesinde 4 aylık vadede % 24 faiz getirisi 
olan bir mevduat için efektif faiz oranı yaklaşık 
olarak aşağıdakilerden hangisidir? 
A) % 26 

B) % 27 

C) % 28 

D) % 29 

E) % 30 

36) ABC işletmesi bu yılbaşında hisse senedi 
başına 10 TL temettü dağıtmıştır. İşletme 
gelecek yıldan itibaren temettülerin her yıl %  
10 büyüyeceğini ilan etmiştir. Yatırımcıların 
bu yatırımdan beklediği getiri oranı % 22,5 
olduğuna göre ABC işletmesinin hisse 
senedinin yatırımcı açısından değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 40 

B) 46 

C) 78 

D) 88 

E) 100 

 

37) ABC şirketine ait hisse senedinin gelecek yıla 
ilişkin getiri oranları ve gerçekleşme 
olasılıkları tabloda gösterilmiştir.  
 
Gerçekleşme olasılığı Getiri oranı 

0,20 0,17 

0,20 0,28 

0,40 0,10 

0,10 0,20 

0,10 0,40 

Bu hisse senedinin beklenen getiri oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) 0,10 

B) 0,19 

C) 0,24 

D) 0,28 

E) 0,31 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
38) ABC işletmesinin  % 25 faiz oranıyla kullandığı 

bir kredinin, kurumlar vergisi % 20 olarak 
kabul edildiğinde işletmeye vergi sonrası 
maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) %  14 

B) %  15 

C) %  17 

D) %  20 

E) %  22 

39) Bir yatırımcı elindeki 80.000 TL’yi 3 hisse 
senedine farklı oranlarda paylaştırarak 
aşağıdaki yatırım portföyünü oluşturmuştur.  
 
 A 

hissesi 
F 

hissesi 
K 

hissesi 
Portföydeki ağırlığı 0,40 0,30 0,30 

Getirilerin standart sapması 0,15 0, 14 0,45 

Beklenen getiri oranı 0,30 0,20 0,50 

Hisse senedinin Betası 1,30 1 0,5 

Tabloda verilen bilgiler bağlamında portföyün 
getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,14 

B) 0,23 

C) 0,33 

D) 0,40 

E) 0,47 

40) Önemli miktarda borcu olan şirketlerin 
faaliyetlerini analiz etmeyi mümkün ve daha 
etkili hale getiren ve sadece alt bir grup 
finansman sağlayıcının (örneğin pay 
sahipleri) verdiği kaynağın değil bütüncül bir 
sermaye etkinliğini ölçmek için hesaplanan 
“kullanılan sermayenin getirisi” olarak bilinen 
oranın formülü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faiz ve vergi öncesi kâr / (Toplam aktifler - 

Kısa vadeli yabancı yükümlülükler) 

B) Faiz ve vergi öncesi kâr / (Dönen varlıklar + 
Kısa vadeli yabancı yükümlülükler) 

C) Faiz ve vergi öncesi kâr / (Duran varlıklar - 
Uzun vadeli yükümlülükler + Özkaynaklar) 

D) Faiz ve vergi öncesi kâr / (Kısa vadeli yabancı 
yükümlülükler + Ödenmiş sermaye) 

E) Faiz ve vergi öncesi kâr / (Özkaynaklar -
Geçmiş yıl kârları + Dönem kârı) 

 

 

 

 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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DENETİM A 
1) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre 

aşağıdakilerden hangisi denetimin kalitesine 
yönelik gözden geçirmeyi ifade eder? 
A) Rapor tarihi sonrasında denetim ekibinin 

vardığı önemli yargıların ve raporu 
oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış bir süreçtir. 

B) Rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin 
vardığı önemli yargıların ve raporu 
oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış bir süreçtir. 

C) Rapor tarihi sonrasında denetimin kalitesine 
yönelik gözden geçiren kişinin vardığı önemli 
yargıların ve raporu oluştururken ulaştığı 
sonuçların tarafsız bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış bir süreçtir. 

D) Rapor tarihi veya öncesinde işletme 
yönetiminin vardığı önemli yargıların ve 
raporu oluştururken ulaştığı sonuçların 
tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini 
sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. 

E) Rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin 
vardığı önemli yargıların ve raporu 
oluştururken ulaştığı sonuçların sübjektif bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak için 
tasarlanmış bir süreçtir. 

2) “Denetim örnekleminde belirlenen 
yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin 
tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin 
ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık 
tahmini” aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilir? 
A) Fiili yanlışlık 

B) Muhakeme yanlışlığı 

C) Düzeltilmemiş yanlışlık 

D) Kabul edilebilir yanlışlık 

E) Öngörülen yanlışlık 

 

 

 

 

 

3)  

I. Olumlu görüş vermek 

II. Sınırlı olumlu görüş vermek 

III. Alternatif denetim prosedürlerini uygulamak 

IV. Görüş vermekten kaçınmak 

Fiziki stok sayımına katılım mümkün değilse 
denetçinin, stokların mevcudiyeti ve 
durumuyla ilgili olarak öncelikle 
yukarıdakilerden hangisini/hangilerini 
yapması beklenir? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız IV 

E) Yalnız II veya IV 

4) Aşağıdakilerden hangisi yapısal riski ifade 
etmektedir? 
A) Finansal tabloların denetim öncesinde 

önemli bir yanlışlık içermesi riskidir. 

B) 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 riskidir. 

C) 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. 

D) Denetim riskini kabul edilebilir düşük bir 
seviyeye indirmek için denetçinin uyguladığı 
prosedürler neticesinde, tek başına veya 
diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek 
mevcut bir yanlışlığın tespit edilememesi 
riskidir. 

E) Finansal tabloların önemli bir yanlışlık 
içermesine rağmen, denetçinin duruma 
uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi 
riskidir. 
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DENETİM A 
5) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 

standardına göre, kişinin sorumlu denetçi ve 
denetimin kalitesine yönelik gözden 
geçirmeden sorumlu kişi sıfatlarından farklı 
bir kilit denetçi rolünde kümülatif olarak yedi 
yıl görev yapması durumunda, ara verme 
süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Birbirini takip eden 5 yıl 

B) Birbirini takip eden 3 yıl 

C) Birbirini takip eden 2 yıl 

D) 5 yıl 

E) 1 yıl 

6) Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre 
denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen 
yanlışlıkların değerlendirilmesiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Denetçi, denetim boyunca belirlediği bariz 

biçimde önemsiz sayılanlar dışındaki 
yanlışlıkları biriktirir. 

B) Denetçi, münferit finansal tablolarda 
belirlediği bir tutarın altında kalan tutarı bariz 
biçimde önemsiz sayabilir ve bu seviyenin 
altında kalan yanlışlıkları biriktirmeyi gerekli 
görmeyebilir.  

C) Denetçi, denetim boyunca biriktirilen tüm 
yanlışlıkları yönetimin uygun bir kademesine 
zamanında bildirir ve düzeltilmesini talep 
eder. 

D) Denetçi bir veya birden fazla kalemin bariz 
biçimde önemsiz sayılıp sayılmaması 
hakkında herhangi bir belirsizliğin bulunduğu 
durumlarda bu yanlışlığı bariz biçimde 
önemsiz olarak değerlendirilebilir. 

E) Denetçi, yönetimden ve -uygun hâllerde- üst 
yönetimden sorumlu olanlardan, 
düzeltilmemiş yanlışlıkların -tek başına ve 
toplu hâlde- bir bütün olarak finansal tablolar 
üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu 
kanaatine varıp varmadıklarına ilişkin yazılı 
bir beyan talep eder. 

 
 
 
 
 
 
 

7) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 265 uyarınca denetçinin önemli iç 
kontrol eksikliklerine ilişkin yönetim ve üst 
yönetimden sorumlu olanlara yapacağı yazılı 
bildirimin içereceği hususlar arasında yer 
almaz? 
A) Önemli iç kontrol eksikliklerinin tanımı 

B) Önemli iç kontrol eksikliklerinin muhtemel 
etkilerine ilişkin bir açıklama 

C) Denetimin amacının finansal tablolar 
hakkında bir görüş vermek olduğu 

D) Denetim sırasında finansal tabloların 
hazırlanmasıyla ilgili olan iç kontrolün, iç 
kontrolün etkinliğine ilişkin bir görüş vermek 
amacıyla dikkate alındığı 

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

8) Bağımsız Denetim Standardı 402 kapsamında 
aşağıdakilerden hangisi 2 nci tip raporu en iyi 
şekilde ifade etmektedir? 
A) Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin 

tanımına ve tasarımına ilişkin rapordur. 

B) Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin tanımı, 
tasarımı ve işleyiş etkinliğine ilişkin rapordur. 

C) Bir hizmet kuruluşunca tasarlanan, 
uygulanan ve sürdürülen politika ve 
prosedürlerin üçüncü taraflara bildirilmesine 
ilişkin rapordur. 

D) Hizmet alan işletmedeki kontrollerin tanımına 
ve tasarımına ilişkin rapordur. 

E) Hizmet alan işletmedeki kontrollerin tanımı, 
tasarımı ve işleyiş etkinliğine ilişkin rapordur. 
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DENETİM A 
9) Aşağıdakilerden hangisi özet finansal 

tablolara ilişkin görüş oluşturulması sırasında 
denetçinin uygulayacağı prosedürler 
arasında yer almamaktadır? 
A) Özet finansal tabloların, sunduğu bilgilerin 

denetlenen finansal tablolardaki bilgilerin 
tamamını içerdiğine yönelik yeterli bir 
açıklamanın olup olmadığının 
değerlendirilmesi 

B) Denetlenmiş finansal tabloların özet finansal 
tablolarla birlikte sunulmadığı durumlarda, 
denetlenmiş finansal tabloların kimden veya 
nereden temin edilebileceğinin açık bir 
biçimde açıklanıp açıklanmadığının 
değerlendirilmesi 

C) Özet finansal tabloların, uygulanan kıstasları 
yeterli bir biçimde açıklayıp açıklamadığının 
değerlendirilmesi 

D) Özet finansal tabloların uygulanan kıstaslara 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının 
değerlendirilmesi 

E) Özet finansal tabloların amaçları açısından, 
söz konusu tabloların içinde bulunulan 
şartlarda yanıltıcı olmamasını sağlamak için, 
bu tabloların gerekli bilgileri içerip 
içermediğinin ve uygun bir şekilde bir araya 
getirilerek sunulup sunulmadığının 
değerlendirilmesi  

10) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre 
aşağıdakilerden hangisi denetim ekibine dâhil 
değildir? 
A) Sorumlu denetçi 

B) Bağımsız denetçi 

C) Diğer personel 

D) Denetim şirketi veya denetim ağına dâhil 
şirket tarafından görevlendirilen, denetimle 
ilgili prosedürleri uygulayan kişi 

E) Denetim şirketi veya denetim ağına dâhil 
şirket tarafından şirket dışından 
görevlendirilen denetçinin faydalandığı 
uzman 

 
 
 
 
 
 

11)  

I. Yönetimin, finansal tabloların yanıltıcı 
olmasını önlemek amacıyla bu tablolarda 
yapılması gereken ilave açıklamaları 
yapacağını kabul etmesi 

II. Denetim sözleşmesinin şartlarında denetçi 
raporunda kullanıcıların dikkatinin ilave 
açıklamalara çekilmesi için, Dikkat Çekilen 
Hususlar paragrafına yer verilmesi 
hususunun kabul edilmesi 

III. Denetim sözleşmesinin şartlarında denetçi 
raporunda kullanıcıların dikkatinin ilave 
açıklamalara çekilmesi için, Diğer Hususlar 
paragrafına yer verilmesi hususunun kabul 
edilmesi 

IV. Denetim sözleşmesinin şartlarında finansal 
tablolara ilişkin verilen görüşte, mevzuatta 
zorunlu kılınmadığı sürece, “tüm önemli 
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 
sunulmuştur” veya “doğru ve gerçeğe uygun 
bir görünüm sağlamaktadır” ifadelerinin 
kullanılmaması hususunun kabul edilmesi 

Bağımsız Denetim Standardı 210’a göre 
mevzuatla belirlenen finansal raporlama 
çerçevesinin kabul edilebilir olmadığına karar 
vermesi durumunda denetçi, yukarıdaki 
şartlardan hangilerinin bulunması halinde 
denetim sözleşmesini kabul eder? 
A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I, II ve III 

C) Yalnız I, III ve IV 

D) Yalnız I, II ve IV 

E) I, II, III ve IV 

12)  
I. Finansal raporlamanın niteliği  
II. Denetim prosedürlerinin niteliği 
III. Denetim kanıtlarının niteliği 
IV. Denetimin makul bir sürede ve makul bir 

maliyetle yürütülmesi gerekliliği 

Bağımsız denetim standartlarına göre 
denetimin yapısal kısıtlamaları 
yukarıdakilerden hangilerinden kaynaklanır?  
A) Yalnız I ve II  

B) Yalnız I ve III 

C) Yalnız I, II ve III 

D) Yalnız I, II ve IV 

E) I, II, III ve IV 
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DENETİM A 
13) Güvence Denetimi Standardı 3402 uyarınca 

hazırlanan raporlar aşağıdaki Standartlardan 
hangisi açısından daha uygun kanıt 
sağlayabilir ve söz konusu Standardı 
tamamlayabilir niteliktedir? 

A) Bağımsız Denetim Standardı 220 Finansal 
Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite 
Kontrol 

B) Bağımsız Denetim Standardı 315 İşletme ve 
Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık 
Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

C) Bağımsız Denetim Standardı 402 Hizmet 
Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız 
Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar 

D) Bağımsız Denetim Standardı 610 İç Denetçi 
Çalışmalarının Kullanılması 

E) Bağımsız Denetim Standardı 810 Özet 
Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek 
Üzere Yapılan Denetimler 

14)  

I. Finansal tablolardaki tutar veya diğer 
kalemlerle aynı olan diğer bilgiler 

II. Onaylanmadan önce ilan edilen finansal 
bilgiler 

III. Finansal tablolardaki tutar veya diğer 
kalemleri özetleyen diğer bilgiler 

IV. Halka arzlarda kullanılan belgeler 

V. Finansal tablolardaki tutar veya diğer 
kalemler hakkında daha fazla ayrıntı sunan 
diğer bilgiler 

Bağımsız Denetim Standardı 720 Denetçinin 
Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları, 
yukarıdakilerden hangilerine uygulanmaz? 
A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I ve III 

C) Yalnız II ve IV 

D) Yalnız IV ve V 

E) Yalnız I,II ve III 

 
 
 
 
 
 

15) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim 
Standardı 720 ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu kapsamında diğer bilgileri denetleyen 
denetçinin amaçları arasında yer almaz? 
A) Diğer bilgiler ile finansal tablolar arasında 

önemli bir tutarsızlık olup olmadığını 
değerlendirmek 

B) Diğer bilgiler ile denetçinin denetim sırasında 
elde ettiği bilgiler arasında önemli bir 
tutarsızlık olup olmadığını değerlendirmek 

C) Diğer bilgilerin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığını değerlendirmek 

D) Önemli tutarsızlıkların veya önemli 
yanlışlıkların varlığına işaret eden durumları 
tespit etmesi hâlinde uygun karşılığı vermek 

E) Diğer bilgilere ilişkin oluşturduğu görüşü 
finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi 
raporunda bildirmek 

16) Denetim sözleşmesinin kabulünden sonra, 
yönetimin denetimin kapsamını sınırlaması ve 
bu sınırlamanın kaldırılması talebini de 
reddetmesi durumunda, denetçi tarafından 
öncelikle atılması gereken adım 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek 

için alternatif prosedürleri uygulamanın 
mümkün olup olmadığına karar vermek 

B) Kapsam sınırlaması nedeniyle sınırlı olumlu 
görüş vermek 

C) Olumlu görüş vermek ve kapsam 
sınırlamasını Diğer Bilgiler bölümünde 
açıklamak 

D) Kapsam sınırlaması bulunduğundan 
denetimden çekilmek 

E) Denetim sözleşmesini iptal etmek için Kamu 
Gözetimi Kurumu’na bildirimde bulunmak 
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17)  

I. Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki 
standartlara ve yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine 
makul güvence sağlayan bir kalite kontrol 
sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını 
sağlamak 

II. Denetim şirketi veya sorumlu denetçi 
tarafından düzenlenen raporların, içinde 
bulunulan şartlara uygun olduğuna ilişkin 
kendisine makul güvence sağlayan bir kalite 
kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin 
devamlılığını sağlamak 

III. Denetim şirketinin ve personelinin mesleki 
standartlara ve yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine uyduğuna ilişkin kendisine 
mutlak güvence sağlayan bir kalite kontrol 
sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını 
sağlamak 

IV. Yöneticiler tarafından düzenlenen raporların, 
içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna 
ilişkin kendisine makul güvence sağlayan bir 
kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin 
devamlılığını sağlamak 

Kalite Kontrol Standardı 1’e göre kalite 
kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 
olarak yukarıda yer alan hususlardan 
hangisi/hangileri denetim şirketinin 
amaçlarındandır? 
A) Yalnız I ve II 

B) Yalnız I ve III 

C) Yalnız I ve IV 

D) Yalnız III ve IV 

E) Yalnız II ve III 

18) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
standardına göre, denetçinin, üçüncü 
taraflarla yaşanan hukuki bir davada veya 
anlaşmazlıkta, müşterisi adına bir avukat gibi 
hareket etmesi, aşağıdaki tehditlerden 
hangisini ifade eder? 
A) Kişisel çıkar tehdidi 

B) Taraf tutma tehdidi 

C) Kendi kendini denetleme tehdidi 

D) Yakınlık tehdidi 

E) Yıldırma tehdidi 

 
 
 

19) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, finansal 
tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli 
finansal raporlama çerçevesi hükümlerine 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 
değerlendirirken dikkate alacağı hususlardan 
biri değildir? 
A) Seçilen ve uygulanan muhasebe 

politikalarının denetçi raporunun diğer bilgiler 
bölümünde uygun bir şekilde açıklanıp 
açıklanmadığı 

B) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe 
politikalarının uygunluğu ile bu politikaların 
geçerli finansal raporlama çerçevesiyle tutarlı 
olup olmadığı 

C) Yönetim tarafından yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul 
olup olmadığı  

D) Finansal tablolarda sunulan bilgilerin ihtiyaca 
uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir ve 
anlaşılabilir olup olmadığı 

E) Hedef kullanıcıların önemli işlem ve olayların 
finansal tablolarda aktarılan bilgiler 
üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamak 
amacıyla finansal tablolarda yeterli açıklama 
yapılıp yapılmadığı 

20) Aşağıdakilerden hangisi kontrollerin işleyiş 
etkinliğini test etmek için tek başına yeterli 
değildir? 
A) Sorgulama 

B) Gözlem 

C) Tetkik 

D) Teyit etme 

E) Yeniden uygulama 
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21) Kontrol testlerine ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Denetçi güvenmek istediği kontrolleri 

güvenmeyi planladığı belirli bir zaman için 
veya dönem boyunca test eder. 

B) Denetçi, kontrollerin işleyiş etkinliği hakkında 
önceki denetimlerden elde edilen denetim 
kanıtlarını kullanmanın uygun olup 
olmadığına ve uygun olması durumunda, bir 
kontrolü yeniden test etmesi için ne kadar 
süre geçmesi gerektiğine karar verir. 

C) Denetçi, belirli kontrollerin işleyiş etkinliğine 
ilişkin önceki denetimlerden elde edilen 
denetim kanıtlarını kullanmayı planlarsa, bir 
önceki denetimden itibaren bu kontrollerde 
önemli değişiklikler meydana gelip gelmediği 
hakkında denetim kanıtı elde eder. 

D) Denetçi, önceki denetime ait kanıtların 
ihtiyaca uygunluğunun devam etmesini 
etkileyen değişikliklerin söz konusu 
olmaması durumunda, en az her iki 
denetimden birinde kontrolleri test eder. 

E) Denetçi bazı kontrolleri her denetimde test 
eder. 

22) Bağımsız denetim standartlarına göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Denetim kanıtları nitelik olarak kümülatiftir. 

B) Yeterlilik, denetim kanıtının kalitesinin 
ölçütüdür. 

C) Denetim kanıtı, yönetim beyanlarını 
destekleyen ve doğrulayan bilgiler ile bu 
beyanlarla çelişen her tür bilgiyi kapsar. 

D) Yönetimin talep edilen bir konuda gerekli 
açıklamada bulunmayı reddetmesi denetçi 
tarafından kullanılır ve bir denetim kanıtı 
teşkil eder. 

E) Bazı hâllerde bilginin bulunmaması bir 
denetim kanıtı teşkil eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23)  

I. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 
belirlenen işletmeler ile Türk Ticaret 
Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi 
tüm işletmelerin finansal tablolarının 
denetimlerinin kalitesine yönelik gözden 
geçirme zorunludur. 

II. Denetimin kalitesine yönelik gözden 
geçirme tamamlanmadan denetim 
raporuna tarih verilebilir. 

III. Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi 
sırasında, denetçi raporu oluşturulurken 
ulaşılan sonuçların ve önerilen raporun 
uygun olup olmadığı değerlendirilir. 

IV. Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi, 
sorumlu denetçinin denetime ilişkin 
sorumluluklarının bir kısmının gözden 
geçiren kişi tarafından üstlenilmesini sağlar. 

Bağımsız Denetim Standardı 220’ye göre 
denetimin kalitesinin gözden geçirilmesiyle 
ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
A) Yalnız I  

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I ve III 

E) Yalnız II ve IV 

24)  

I. Mesleki muhakemesini kullanır 

II. Yeni bilgiler ile durum ve gerçeklerdeki 
değişikliklere dikkat eder  

III. “Gerekli bilgiye sahip makul üçüncü taraf 
testi”ni kullanır 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
standardına göre, kavramsal çerçeveyi 
uygularken denetçinin yukarıdakilerden 
hangisini/hangilerini yapması gereklidir? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 
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25) Aşağıdakilerden hangisinin Dikkat Çekilen 

Hususlar paragrafında açıklanması 
beklenmez? 
A) İstisnai bir davanın veya düzenleyici bir 

kurumun yaptığı incelemenin/verdiği kararın 
gelecekte ortaya çıkacak sonucuna ilişkin bir 
belirsizliğin bulunduğu durum 

B) Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu 
tarihi arasında gerçekleşen bilânço 
tarihinden sonraki önemli bir olay 

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

D) İşletmenin finansal durumunu önemli ölçüde 
etkilemiş veya etkilemeye devam eden ciddi 
bir afet durumu 

E) Denetçi raporu belirli kullanıcılar için 
hazırlandığında, raporun yalnızca hedef 
kullanıcılar için olduğu ve diğer kişilere 
(taraflara) dağıtımının yapılmaması gerektiği 

26)  

I. Önemli düzeyde yanlış veya yanıltıcı beyan 
içermesi 

II. Dikkatsizce sunulmuş beyan veya bilgi 
içermesi 

III. Gerekli bilgileri göz ardı etmesi veya 
gizlemesi, dolayısıyla yanıltıcı mahiyette 
olması 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 
standardına göre, bir rapordaki bilgilerin, 
yukarıda belirtilenlerden hangisini/hangilerini 
içermesi durumunda denetçinin, bu bilgileri 
içeren söz konusu raporla bilerek 
ilişkilendirilmemesi gerekir? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

27)  

I. Demirbaşların varlığı 

II. Binaların mevcudiyeti 

III. Hakların değerlemesi 

IV. Varlıkların değerlemesi 

Bağımsız denetim standartlarına göre 
“tetkik”in, yukarıdakilerden hangisine/ 
hangilerine ilişkin olarak diğerlerine göre 
daha iyi bir denetim kanıtı sağlaması 
beklenir? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I, II ve III 

D) Yalnız I, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

28) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
örnekleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Denetçi seçilen her bir kaleme, ilgili amaca 

uygun olan denetim prosedürlerini uygular. 

B) Denetim prosedürünün seçilen kaleme 
uygulanamaması durumunda denetçi, 
prosedürü bu kalemin yerini alan başka bir 
kalem üzerinde uygular. 

C) Denetçinin tasarlanmış denetim 
prosedürlerini veya uygun olan alternatif 
prosedürleri seçilen bir kalem üzerinde 
uygulayamaması durumunda, söz konusu 
kalem, kontrol testleri açısından bir yanlışlık 
olarak kabul edilir. 

D) Denetçi detay testleri için, örneklemde 
bulduğu yanlışlıkları kullanarak anakitlenin 
geneli için bir öngörüde bulunur. 

E) Örnekleme dışı riske örnek olarak, bir 
sapmanın tespit edilememesi gösterilebilir. 
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29) Bağımsız denetim standartlarına göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Denetim prosedürünün seçilen kalemin yerini 

alan kaleme uygulanmasının gerektiği 
duruma örnek olarak, ödemeye yetkili 
kişilerce onay verilip verilmediğine ilişkin bir 
kanıt test edilirken iptal edilmiş bir çekin 
seçilmesi gösterilebilir. 

B) Denetçinin tasarlanmış denetim 
prosedürlerini seçilen bir kaleme 
uygulayamayacağı duruma örnek olarak, söz 
konusu kalemle ilgili belgelerin kaybolması 
gösterilebilir. 

C) Uygun alternatif prosedüre örnek olarak, 
olumlu bir teyit talebine yanıt alınamaması 
hâlinde, daha sonra yapılan tahsilatların ve 
bu tahsilatlarla kapatılması istenen 
kalemlerin incelenmesi gösterilebilir. 

D) Kontrol testleri açısından, örneklem sapma 
oranı aynı zamanda anakitlenin tamamına 
yönelik öngörülen sapma oranı olduğu için 
ayrıca açık bir sapma öngörüsünde 
bulunulması zorunludur. 

E) Öngörülen yanlışlık ve anomal (aykırı) 
yanlışlığın toplamı kabul edilebilir yanlışlığa 
yaklaştıkça, anakitledeki fiili yanlışlığın kabul 
edilebilir yanlışlık düzeyini aşma ihtimali 
artar. 

30) Bağımsız Denetim Standardı 530’a göre 
aşağıdakilerden hangisi kontrol testleri 
açısından örneklem büyüklüğünün artmasını 
gerektiren bir etki yapmaz? 
A) Denetçinin risk değerlendirmesinde dikkate 

aldığı ilgili kontrollerin kapsamındaki artış 

B) Denetçinin kontrollerin işleyiş etkinliğine 
daha fazla dayanması 

C) Test edilecek anakitledeki beklenen sapma 
oranında artış 

D) Kabul edilebilir sapma oranında artış 

E) Anakitledeki gerçek sapma oranının, kabul 
edilebilir sapma oranını aşmadığına ilişkin 
denetçinin istediği güvence seviyesinde artış 

 

 

 

31) Bağımsız Denetim Standardı 560’a göre 
denetçinin, denetçi raporu tarihinden sonra 
finansal tabloların yayımlandığı tarihten önce 
haberdar olduğu ve denetçi raporu tarihinde 
haberdar olması hâlinde raporunu 
değiştirmesine sebep olabilecek bir durumun 
mevcut olması ve (mevzuatın veya finansal 
raporlama çerçevesinin söz konusu 
değişikliğe ve bu değişikliği onaylamakla 
yetkili olanların bu yetkilerine ilişkin herhangi 
bir sınırlama getirmemesi halinde) yönetimin 
finansal tablolarda değişiklik yapması 
durumunda, bu durum ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Denetçinin, değiştirilmiş finansal tablolara 

ilişkin yeni bir denetçi raporu sunması 
gerekir.  

B) Denetçi, finansal tablolarda değişiklik 
yapılmasının gerekli olması durumunda, 
yönetimin finansal tablolarda bu hususu nasıl 
ele almayı planladığı hakkında sorgulama 
yapar. 

C) Denetçi, değiştirilmiş finansal tablolara ilişkin 
yeni bir denetçi raporu sunmak yerine mevcut 
raporda değişiklik yaparak mevcut rapor ile 
aynı tarihi verir. 

D) Denetçi, finansal tablolarda değişiklik 
yapılmasının gerekli olup olmadığına karar 
verir. 

E) Denetçi, konuyu yönetimle ve -uygun 
hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanlarla 
müzakere eder. 

32) Bağımsız denetim standartlarına göre, 
işletmenin durumu hakkındaki yönetim 
kurulunun irdelemeleri dâhil, bir işletmenin 
yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal 
bilgiler ile finansal olmayan bilgiler, 
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 
A) Finansal durum tablosu 

B) Diğer bilgiler  

C) Karşılaştırmalı bilgiler 

D) Karşılık gelen bilgiler 

E) Finansal tablo dipnotları 
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33) “İstatistiki bir yöntem olmayıp, bu yöntemde 

denetçi, örneklemi yapılandırılmış bir teknik 
izlemeksizin seçer. Herhangi bir yapılandırılmış 
teknik kullanılmamasına rağmen, denetçi kasti 
bir taraflılık veya öngörülebilirlikten sakınır ve 
dolayısıyla anakitledeki tüm kalemlerin 
seçilebilme şansı olmasını sağlamaya çalışır.” 

Yukarıda verilen açıklama, örneklem seçme 
yöntemlerinden hangisini ifade etmektedir? 

A) Gelişigüzel seçim yöntemi 

B) Rastgele seçim 

C) Tahmin yöntemi 

D) Duyum örneklemesi 

E) Blok seçim 

34) Durum: Cari döneme ait finansal tablolardaki 
tutar ve açıklamalarla ilgili karşılık gelen bilgiler 
sunulmuş ve önceki döneme ait finansal tablolar 
önceki denetçi tarafından denetlenmiştir. 
Mevzuatta denetçinin, karşılık gelen bilgilere 
ilişkin önceki denetçi raporuna atıfta 
bulunmasına izin verilmektedir ve bu sebeple 
denetçi, önceki denetçi raporuna atıfta 
bulunmaya karar vermiştir. 

Yukarıda belirtilen durumda söz konusu 
atfın, aşağıdaki denetim raporu 
unsurlarından hangisinde açıklanması 
gereklidir? 

A) Diğer hususlar paragrafı 

B) Dikkat çekilen hususlar paragrafı  

C) Görüşün dayanağı 

D) Bağımsız denetçinin finansal tabloların 
bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları 

E) Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35)  

I. Durum: Finansal tabloların işletmenin 
sürekliliği esasına göre hazırlanmış olması 
ancak yönetimin işletmenin sürekliliği 
esasını kullanmasının denetçinin yargısına 
göre uygun olmaması 

II. Durum: işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmanın uygun olması ancak önemli bir 
belirsizliğin bulunması 

Yukarıda belirtilen iki durumda, bağımsız 
denetçinin aşağıdakilerden hangisini/ 
hangilerini içeren rapor düzenlemesi en 
uygun olur? 
A) I. Durum:  Olumsuz görüş 

II. Durum: Olumsuz görüş 
B) I. Durum:  Görüş vermekten kaçınma 

II. Durum: Görüş vermekten kaçınma 
C) I. Durum:  Olumsuz görüş 

II. Durum: Sınırlı olumlu görüş veya 
olumsuz görüş’ten uygun olanı 

D) I. Durum:  Sınırlı olumlu görüş 
II. Durum: Sınırlı olumlu görüş veya görüş 
vermekten kaçınma’dan uygun olanı 

E) I. Durum:  Sınırlı olumlu görüş 
II. Durum: Sınırlı olumlu görüş veya 
olumsuz görüş’ten uygun olanı 

36)  

“YY numaralı Dipnotta ele alındığı üzere, 
Şirketin finansman anlaşmaları sona ermekte 
olup kalan borçların vadesi 19 Mart 20X2’dir. 
Şirket, yeni finansman anlaşmaları yapamamış 
veya yeni bir finansman kaynağı bulamamıştır. 
Bu durum, Şirketin sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. 
Finansal tablolarda bu husus tam olarak 
açıklanmamaktadır.” 

Bağımsız denetim raporunun “Görüşün 
Dayanağı” bölümünde yukarıda yer alan 
açıklamanın bulunması durumunda, söz 
konusu rapor aşağıdaki görüşlerden 
hangisini içermelidir? 
A) Olumlu görüş 

B) Sınırlı olumlu görüş 

C) Görüş vermekten kaçınma 

D) Olumsuz görüş 

E) Diğer hususları içeren olumlu görüş 
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37) Bağımsız Denetim Standardı 580’e göre, yazılı 

beyanların diğer denetim kanıtlarıyla tutarlı 
olmaması durumu ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi en doğru ifadedir? 
A) Denetçinin bu hususa ilişkin denetim 

prosedürleri uygulaması gerekir. 

B) Denetçinin sınırlı olumlu görüş vermesi 
gerekir. 

C) Denetçinin olumsuz görüş vermesi gerekir. 

D) Denetim, finansal tablolara ilişkin 
olduğundan denetim üzerinde herhangi bir 
etkisi olmaz. 

E) Denetçinin mütalaaları üzerinde herhangi bir 
etkisi olmaz bu nedenle herhangi bir 
belirleme yapılması gerekmez. 

38) Bağımsız Denetim Standardı 700’e göre 
aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim 
standardının görüş bölümünde belirtilir? 
A) Denetlenen finansal tablolar ile önemli 

muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak 
üzere, dipnotlara yapılan atıflar  

B) Denetimin bağımsız denetim standartlarına 
uygun olarak yürütüldüğü hususu 

C) Denetçi raporunda denetçinin bağımsız 
denetim standartları kapsamındaki 
sorumluluklarının açıklandığı bölüme yapılan 
atıflar 

D) Denetçinin etik hükümler uyarınca, 
denetimini yaptığı işletmeden bağımsız 
olduğu ve etiğe ilişkin diğer sorumluluklarını 
bu hükümlere uygun olarak yerine getirdiğine 
ilişkin açıklama  

E) Yönetimin, finansal tabloların geçerli finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak 
hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı 
önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 
hazırlanması için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumlu olduğuna ilişkin açıklama  

 

 

 

 

 

 

39) Denetçinin, bildirilecek kilit denetim konusu 
bulunmadığına karar vermesi hâlinde, bu 
durumun denetçi raporuna etkisi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi 
en uygun olur? 
A) Bildirilecek kilit denetim konusu 

bulunmaması durumunda, raporunda Kilit 
Denetim Konuları Bölümüne yer vermez. 

B) Bildirilecek kilit denetim konusu 
bulunmaması durumunda, Kilit Denetim 
Konuları Bölümüne yer verir ve Dikkat 
Çekilen Hususlar Paragrafında yer vereceği 
hususlara Kilit Denetim Konuları Bölümünde 
yer verir. 

C) Bildirilecek kilit denetim konusu 
bulunmaması durumunda, Kilit Denetim 
Konuları Bölümüne yer verir ve Diğer 
Hususlar Paragrafında yer vereceği 
hususlara Kilit Denetim Konuları Bölümüne 
yer verir. 

D) Bildirilecek kilit denetim konusu bulunmasa 
dahi raporunda Kilit Denetim Konuları 
Bölümünde yer verir ve bu durumu burada 
açıklar. 

E) Bildirilecek kilit denetim konusu 
bulunmaması durumunda, görüş vermekten 
kaçınma içeren rapor düzenler. 

40)  

I. Denetçi raporu tarihine kadar meydana 
gelen olaylar hakkında denetim kanıtı elde 
edilmesi  

II. Yönetimin muhasebe tahminini nasıl 
oluşturduğunun test edilmesi  

III. Denetçinin nokta tahmininin veya tahmin 
aralığının geliştirilmesi  

Denetçinin “önemli yanlışlık” riski olarak 
değerlendirilen risklere karşı uygulayacağı 
müteakip denetim prosedürleri yukarıda yer 
alan yaklaşımlardan hangisini ya da 
hangilerinin bir bileşimini içerir? 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I ve II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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	SABAH-A KİTAPÇIĞI-KAPAK
	KAPAK SABAH A

	Muhasebe A Kitapçığı
	16)
	TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca Finansal Durum Tablosunun sunumuyla ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
	21)
	28)
	35)
	39)

	SPK SORULARI A GRUBU
	1) “Halka açık ortaklıklar, ilişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az ……… süre ...
	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
	2) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre genel kurul toplantılarına ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	4) “Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da malvarlıkla...
	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
	8) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	12) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırımcıların tazmin talebine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	15) Aşağıdaki işletmelerden hangisinin finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmesi zorunludur?
	31) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortay...
	32) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

	Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal YönetimAGRUBU
	1) Aşağıdakilerden hangisinin, “net dönem kârı/ duran varlıklar’’  formülü ile hesaplanan finansal oranı etkilemesi beklenmez?
	2) Enflasyonun beklenmediği bir ortamda, geri ödenmeme riski olmayan bir menkul kıymetin faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
	3) Tahvil değerlemesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
	4) Döviz kurlarındaki değişmelerin ortaya çıkardığı risk aşağıdaki risk çeşitlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?
	5) Finansal varlıklara yapılan yatırımlarda risk çoğunlukla aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir?
	6) Pazar portföyünün getirisini dikkate alarak oluşturulan Sermaye Varlıklarının Fiyatlandırma Modelinde (CAPM)  Beta “β” terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
	7) Ekonomik konjonktürün normal seyretmesi durumunda herhangi bir portföyün değerinde oluşacak en büyük kayıp aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
	8) Değer kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	9) Anlaşmanın bugünden yapıldığı ve spot piyasaların aksine yükümlülüklerin gelecek bir vadede yerine getirilmesini öngören piyasalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
	10) Alivre sözleşmeler (forward) ve vadeli işlem sözleşmeleri (futures) arasındaki farklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	11) Türev piyasaların iki temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
	12) Duran varlık ve dönen varlık yatırımlarıyla ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisinin söylenmesi beklenemez?
	13) Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit akışlarının aritmetik ortalamasının, yatırım tutarının aritmetik ortalamasına bölünmesi yoluyla hesaplanan proje değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
	14) Aşağıdakilerden hangisi türev araç çeşitleri arasında nitelendirilmez?
	15) “Sermaye yapısında, özkaynaklara göre daha ucuz maliyetli bir kaynak olan borcun oranının artırılması,  firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin belirli bir noktaya kadar düşmesine, firma değerinin yükselmesine neden olacaktır. Ağırlıklı or...
	16) Aşağıdaki finansman türlerinden hangisinin uzun süreli finansman kaynaklarından birisi olarak nitelendirilmesi beklenemez?
	17) İşletmelerin temettü politikasındaki değişikliklerin firmaların gelecekteki kazançları hakkında bilgi içerdiğini söyleyen bir kişi aşağıda belirtilen kâr payına ilişkin politikalardan hangisini ifade etmektedir?
	18) Bir tahvil yatırımının sağlayacağı nakit akışları, her dönem için faiz geliri ve vade tarihindeki anapara ödemesidir. Tahvilin nakit akışlarının bugüne iskonto edilmiş değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisini vermektedir?
	19) İleri bir iş bölümü, otoritenin merkezileşmesi, görevlerin önceden belirlenmesi ve personelin görevlere atanması gibi özellikler içeren ve kurallara kesin bir şekilde uyulmasını isteyen dolayısıyla normatif bir nitelik taşıyan yönetim yaklaşımı aş...
	20) Dikey hiyerarşi basamaklarından işlev esasına, yatay hiyerarşi basamaklarında ise proje esasına göre bölümlendirme yapılan dolayısıyla ikili komuta zincirinin bulunması en belirgin özelliği olan yönetim yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
	21) Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi hangi kurumsal yönetim ilkesi ile öncelikle ilgilidir?
	22) Halka açık işletmelerin yönetim kurulu faaliyet raporlarını internet sitelerinden yayımlaması, aşağıda yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden hangisinin öncelikle yansımasıdır?
	23) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, halka açık işletmelerin; sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde me...
	24) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda aşağıda verilen ifadelerden hangisinin yer alması öngörülmemektedir?
	25) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	26) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim kurulunun asgari kaç üyeden oluşması öngörülmektedir?
	27) İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken dolayısıyla amaçlarına ulaşırken yerine getirdikleri birçok fonksiyon vardır. Bu işletme fonksiyonları temel ve destek fonksiyonlar olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme fon...
	28) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre yönetim kurulu üyelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	29) ABC şirketinin 2019 yılına ait belirli kalemleri içeren özet finansal bilgileri aşağıda yer almaktadır.
	30) Aşağıda verilen ABC şirketine ait finansal bilgiler bağlamında ilgili yıla ilişkin fiyat/kazanç oranı aşağıdakilerden hangisidir?
	31) Yıllık % 8 faiz oranı ile bir finansal kuruluşa yatırılan 48.800 TL tutarındaki mevduatın 4 yıl sonraki değeri, basit faiz üzerinden hesaplandığında kaç TL’dir?
	32) Yıllık % 10 basit faiz üzerinden bir bankaya yatırılmış belirli bir tutardaki mevduat 3 yıl sonra 32.500 TL olduğuna göre bu gün bankaya yatırılan tutar kaç TL’dir?
	33) Bileşik faizde, yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 3 yıl sonra 90.000 TL olan mevduatın bugünkü değeri yaklaşık kaç TL’dir?
	34) Bileşik faiz üzerinden, ilk yıl % 20, ikinci yıl % 25, üçün yıl % 20 faiz üzerinden hesaplanan ve üçüncü yılın sonundaki değeri 90.000 TL olan bedelin bugünkü değeri kaç TL’dir?
	35) Efektif faiz oranı,
	[,,𝟏+,𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒇𝒂𝒊𝒛-𝒅ö𝒏𝒆𝒎 𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤..-𝒅ö𝒏𝒆𝒎 𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤. -1] eşitliği ile hesaplanabilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde 4 aylık vadede % 24 faiz getirisi olan bir mevduat için efektif faiz oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden ...
	36) ABC işletmesi bu yılbaşında hisse senedi başına 10 TL temettü dağıtmıştır. İşletme gelecek yıldan itibaren temettülerin her yıl %  10 büyüyeceğini ilan etmiştir. Yatırımcıların bu yatırımdan beklediği getiri oranı % 22,5 olduğuna göre ABC işletmes...
	37) ABC şirketine ait hisse senedinin gelecek yıla ilişkin getiri oranları ve gerçekleşme olasılıkları tabloda gösterilmiştir.
	38) ABC işletmesinin  % 25 faiz oranıyla kullandığı bir kredinin, kurumlar vergisi % 20 olarak kabul edildiğinde işletmeye vergi sonrası maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
	39) Bir yatırımcı elindeki 80.000 TL’yi 3 hisse senedine farklı oranlarda paylaştırarak aşağıdaki yatırım portföyünü oluşturmuştur.
	40) Önemli miktarda borcu olan şirketlerin faaliyetlerini analiz etmeyi mümkün ve daha etkili hale getiren ve sadece alt bir grup finansman sağlayıcının (örneğin pay sahipleri) verdiği kaynağın değil bütüncül bir sermaye etkinliğini ölçmek için hesapl...

	Denetim Soruları 2020 Kasım_A Kitapçığı
	1) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre aşağıdakilerden hangisi denetimin kalitesine yönelik gözden geçirmeyi ifade eder?
	2) “Denetim örnekleminde belirlenen yanlışlıkların örneklemin alındığı ana kitlenin tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin ana kitledeki yanlışlığa ilişkin en yaklaşık tahmini” aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
	3)
	Fiziki stok sayımına katılım mümkün değilse denetçinin, stokların mevcudiyeti ve durumuyla ilgili olarak öncelikle yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yapması beklenir?
	4) Aşağıdakilerden hangisi yapısal riski ifade etmektedir?
	5) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar standardına göre, kişinin sorumlu denetçi ve denetimin kalitesine yönelik gözden geçirmeden sorumlu kişi sıfatlarından farklı bir kilit denetçi rolünde kümülatif olarak yedi yıl görev yapması durumunda, ara ve...
	6) Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	7) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Standardı 265 uyarınca denetçinin önemli iç kontrol eksikliklerine ilişkin yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlara yapacağı yazılı bildirimin içereceği hususlar arasında yer almaz?
	8) Bağımsız Denetim Standardı 402 kapsamında aşağıdakilerden hangisi 2 nci tip raporu en iyi şekilde ifade etmektedir?
	9) Aşağıdakilerden hangisi özet finansal tablolara ilişkin görüş oluşturulması sırasında denetçinin uygulayacağı prosedürler arasında yer almamaktadır?
	10) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre aşağıdakilerden hangisi denetim ekibine dâhil değildir?
	11)
	Bağımsız Denetim Standardı 210’a göre mevzuatla belirlenen finansal raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olmadığına karar vermesi durumunda denetçi, yukarıdaki şartlardan hangilerinin bulunması halinde denetim sözleşmesini kabul eder?
	12)
	Bağımsız denetim standartlarına göre denetimin yapısal kısıtlamaları yukarıdakilerden hangilerinden kaynaklanır?
	14)
	Bağımsız Denetim Standardı 720 Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları, yukarıdakilerden hangilerine uygulanmaz?
	15) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Standardı 720 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında diğer bilgileri denetleyen denetçinin amaçları arasında yer almaz?
	16) Denetim sözleşmesinin kabulünden sonra, yönetimin denetimin kapsamını sınırlaması ve bu sınırlamanın kaldırılması talebini de reddetmesi durumunda, denetçi tarafından öncelikle atılması gereken adım aşağıdakilerden hangisidir?
	17)
	Kalite Kontrol Standardı 1’e göre kalite kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin olarak yukarıda yer alan hususlardan hangisi/hangileri denetim şirketinin amaçlarındandır?
	18) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar standardına göre, denetçinin, üçüncü taraflarla yaşanan hukuki bir davada veya anlaşmazlıkta, müşterisi adına bir avukat gibi hareket etmesi, aşağıdaki tehditlerden hangisini ifade eder?
	19) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirirken dikkate alacağı hususlardan biri değildir?
	20) Aşağıdakilerden hangisi kontrollerin işleyiş etkinliğini test etmek için tek başına yeterli değildir?
	21) Kontrol testlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	22) Bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	23)
	Bağımsız Denetim Standardı 220’ye göre denetimin kalitesinin gözden geçirilmesiyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
	24)
	Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar standardına göre, kavramsal çerçeveyi uygularken denetçinin yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yapması gereklidir?
	25) Aşağıdakilerden hangisinin Dikkat Çekilen Hususlar paragrafında açıklanması beklenmez?
	26)
	Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar standardına göre, bir rapordaki bilgilerin, yukarıda belirtilenlerden hangisini/hangilerini içermesi durumunda denetçinin, bu bilgileri içeren söz konusu raporla bilerek ilişkilendirilmemesi gerekir?
	27)
	Bağımsız denetim standartlarına göre “tetkik”in, yukarıdakilerden hangisine/ hangilerine ilişkin olarak diğerlerine göre daha iyi bir denetim kanıtı sağlaması beklenir?
	28) Bağımsız denetim standartlarına göre, örnekleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	29) Bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	30) Bağımsız Denetim Standardı 530’a göre aşağıdakilerden hangisi kontrol testleri açısından örneklem büyüklüğünün artmasını gerektiren bir etki yapmaz?
	31) Bağımsız Denetim Standardı 560’a göre denetçinin, denetçi raporu tarihinden sonra finansal tabloların yayımlandığı tarihten önce haberdar olduğu ve denetçi raporu tarihinde haberdar olması hâlinde raporunu değiştirmesine sebep olabilecek bir durum...
	32) Bağımsız denetim standartlarına göre, işletmenin durumu hakkındaki yönetim kurulunun irdelemeleri dâhil, bir işletmenin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ile finansal olmayan bilgiler, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
	Yukarıda verilen açıklama, örneklem seçme yöntemlerinden hangisini ifade etmektedir?
	Yukarıda belirtilen durumda söz konusu atfın, aşağıdaki denetim raporu unsurlarından hangisinde açıklanması gereklidir?
	35)
	Yukarıda belirtilen iki durumda, bağımsız denetçinin aşağıdakilerden hangisini/ hangilerini içeren rapor düzenlemesi en uygun olur?
	36)
	Bağımsız denetim raporunun “Görüşün Dayanağı” bölümünde yukarıda yer alan açıklamanın bulunması durumunda, söz konusu rapor aşağıdaki görüşlerden hangisini içermelidir?
	37) Bağımsız Denetim Standardı 580’e göre, yazılı beyanların diğer denetim kanıtlarıyla tutarlı olmaması durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi en doğru ifadedir?
	38) Bağımsız Denetim Standardı 700’e göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim standardının görüş bölümünde belirtilir?
	39) Denetçinin, bildirilecek kilit denetim konusu bulunmadığına karar vermesi hâlinde, bu durumun denetçi raporuna etkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi en uygun olur?
	40)
	Denetçinin “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşı uygulayacağı müteakip denetim prosedürleri yukarıda yer alan yaklaşımlardan hangisini ya da hangilerinin bir bileşimini içerir?


