T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

A

13 KASIM 2016 Saat: 10.00

Adı ve Soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Sınav Salon No :

Sıra No :
MODÜL (DERS) ADI

SORU SAYISI

SÜRE (DAKİKA)

Muhasebe Standartları

40

45

Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

40

45

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

40

45

Denetim

40

45

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz herbir modüle (ders) ait sürelerin toplamı kadardır.
2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmak yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik
tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
5. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz
hallerde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacak ve yasal işlem yapılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
3. Cevap kâğıdında sınava başvurduğunuz modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

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

5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız
takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Başarı puan hesaplamasında [ Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 ] formülü kullanılacaktır.
10. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Soruların telif hakları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumuna aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraﬂarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
idari, mali ve cezai sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılır.
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3)

1)
I.

Muhtemelen ileride işletmeye ekonomik yarar
sağlayacak veya işletmeden ekonomik yarar
çıkışına neden olacaktır.

II.

Maliyeti veya değeri güvenilir bir şekilde
ölçülebilmektedir.

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
uyarınca finansal tablo kalemleri yukarıdaki
ölçütlerden hangisi ve hangilerine uygun olmaları
halinde finansal tablolara alınmalıdır?
I-II
I
I-II-III
II
II-III

4)

2)
I.

Finansal tabloların bir yıldan daha uzun ya da
daha kısa bir dönemi kapsamasının nedeni

II.

Aynı sektördeki işletmelerin de raporlama
dönemini değiştirdiğine ilişkin açıklama

XYZ İşletmesi, 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren
aylık 5.000 TL’ye bir yıl temizlik hizmeti
sağlamak üzere sözleşme imzalamıştır.
Sözleşme uyarınca müşteri bir yıllık sözleşme
bedelini 1 Ekim 2015 tarihinde peşin ödemiş
olup sözleşmenin İşletmeye maliyeti (maaş,
malzeme ve idari maliyetler dahil) aylık 3.000
TL’dir.
XYZ’nin hesap dönemi 31 Mart 2016 tarihinde
sona eriyorsa, bu tarihli Kar veya Zarar
Tablosuna yansıtılacak kar veya zarar tutarı
kaç TL’dir?

III. Finansal tablolarda sunulan tutarların tümüyle
karşılaştırılabilir olmadığı
IV. Değişikliğin yalnızca cari dönem için yapıldığı

A)
B)
C)
D)
E)

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca,
işletmeler, hesap dönemi sonunu değiştirdiğinde
ve finansal tablolarını bir yıldan daha uzun ya da
daha kısa bir dönem için hazırladıklarında, finansal
tabloların kapsadığı döneme ait açıklamanın
yanı sıra yukarıdaki bilgilerden hangilerini
açıklamalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

TMS 18 Hasılat, mal satışına ilişkin hasılatın
finansal tablolara alınmasına ilişkin koşulları
belirlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu
koşullardan biri değildir?
A) Hasılat tutarının güvenilir biçimde
ölçülebilmesi
B) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli
risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması
C) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin
bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak
gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini
sürdürmemesi
D) Müşterinin malların bedelini ödemiş olması
E) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece
elde edilmesinin muhtemel olması

III. İşletme tarafından kontrol edilebilmektedir.

A)
B)
C)
D)
E)

A

I-IV
I-II
II-IV
III-IV
I-III

1

24.000 kâr
6.000 zarar
12.000 kâr
42.000 kâr
2.000 kâr

A
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5)

8)

ABC işletmesi 1 Ocak 20X1 tarihinde 400.000
TL’ye genel müdürlük binası satın almıştır.
İşletme binayı maliyet modelini kullanarak
değerlemektedir. Kalıntı değeri sıfır olan bina
için 20 yıl üzerinden doğrusal amortisman
yöntemine göre amortisman ayrılmaktadır.
31 Aralık 20X4 tarihinde emlak piyasasında
yaşanan olumsuzluklalar nedeniyle, binanın
gerçeğe uygun değerinde önemli bir azalma
meydana gelmiş ve 250.000 TL’ye düşmüştür.
Binanın satış maliyetleri 15.000 TL olup
gelecekteki nakit akışlarının net bugünkü
değeri ise 240.000 TL’dir.

A)
B)
C)
D)
E)

Söz konusu bina için ayrılması gereken değer
düşüklüğü zararı kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)
6)

80.000
150.000
10.000
240.000
165.000

9)

20.000
24.000
21.600
26.400
25.600

İşletme ticari bir marka satın almış ve
aşağıdaki masraﬂara katlanmıştır.

- Satın alma fiyatı

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme
ve Ölçme uyarınca aşağıdaki yatırımlardan
hangisi vadeye kadar elde tutulacak yatırım
olarak değerlendirilemez?
A) Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler
içeren yatırımlar
B) Vadeye kadar elde tutma niyetinin bulunduğu
yatırımlar
C) Vadeye kadar elde tutma imkanının
bulunduğu yatırımlar
D) Alım satım amaçlı elde tutulan yatırımlar
E) Sabit bir vadesi bulunan yatırımlar

7)

ABC İşletmesi 10 yıllık faydalı ömre sahip
bir makineyi 1 Ocak 2016 tarihinde 200.000
TL’ye satın almıştır. Makinenin her 5 yılda
bir yenilenmesi gereken önemli bir parçası
vardır ve yenileme maliyeti 40.000 TL’dir.
Makinenin kullanımının devamı için satın
alındıktan sonraki her 4 yılda bir arıza
kontrolleri yapılması gerekmekte olup söz
konusu kontrolün maliyeti 16.000 TL’dir.
Doğrusal amortisman yöntemini kullanan
işletmenin 2016 yılı sonunda ayırması gereken
amortisman tutarı kaç TL’dir?

100.000 TL

- İadesi mümkün olmayan KDV

4.000 TL

- Satış personelinin markanın
kullanımı konusunda eğitilmesi

3.000 TL

- Markanın satın alınmasına
ilişkin araştırma harcamaları

14.000 TL

- Markanın kaydettirilmesine
ilişkin yasal masraﬂar

11.500 TL

- İdari personelin maaşları

17.000 TL

Finansal tablolara alma kriterlerini karşılayan
markaya ilişkin olarak finansal tabloya aşağıdaki
tutarlardan hangisi alınmalıdır?

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme uyarınca “vadeye kadar elde tutulacak
varlıklar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar”
ile “kredi ve alacaklar” şeklinde sınıﬂandırılan
finansal varlıklar sırasıyla hangi değerleme
ölçüsüne tabidir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) İtfa edilmiş maliyet - İtfa edilmiş maliyet- İtfa
edilmiş maliyet
B) Gerçeğe uygun değer - Gerçeğe uygun değer
- İtfa edilmiş maliyet
C) İtfa edilmiş maliyet - İtfa edilmiş maliyet Gerçeğe uygun değer
D) Gerçeğe uygun değer - Gerçeğe uygun değer
- Gerçeğe uygun değer
E) İtfa edilmiş maliyet- Gerçeğe uygun değer –
İtfa edilmiş maliyet

2

149.500 TL
100.000 TL
115.500 TL
132.500 TL
107.000 TL
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10) Kira geliri elde etmek amacıyla elde tutulan
bir gayrimenkul gerçeğe uygun değerden
değerlendiğinde gerçeğe uygun değer
değişimleri nerede raporlanmalıdır?

A

12) ABC İşletmesi stoklarını maliyet veya net
gerçekleşebilir değerinden düşük olanıyla
değerlemektedir. İşletmenin stoklarına ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir.

A) Gerçeğe uygun değer değişimleri
gerçekleşene kadar dipnotlarda
raporlanmalıdır.
B) Gerçeğe uygun değer değişimleri diğer
kapsamlı gelirde raporlanmalıdır.
C) Gerçeğe uygun değer değişimleri
gelir tablosunda olağanüstü gelirde
raporlanmalıdır.
D) Gerçeğe uygun değer değişimleri ertelenmiş
gelir olarak raporlanmalıdır.
E) Gerçeğe uygun değer değişimleri cari
dönemde kar veya zararda raporlanmalıdır.

- Maliyeti

2.000 TL

- Tahmini satış fiyatı

1.800 TL

- Tahmini tamamlanma ve satış maliyeti

100 TL

- Yenileme maliyetleri

800 TL

TMS 2 Stoklar uyarınca işletmenin finansal durum
tablosunda yer alacak stok tutarı kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

11) Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmeye
tabi tutulmasına ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yeniden değerleme maddi duran varlığın
gerçeğe uygun değerindeki değişimlere
bağlıdır.
B) Yeniden değerleme muhasebe döneminin
son günü yapılmalıdır.
C) Yeniden değerleme her yıl aynı tarihte
yapılmalıdır.
D) Yeniden değerleme her iki yılda bir
yapılmalıdır.
E) Yeniden değerleme yılda en az iki kez olmak
üzere gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.

1.500
2.000
1.800
1.700
1.900

13) TMS 18 Hasılat uyarınca hizmet sunumuna
ilişkin işlem sonucu güvenilir olarak tahmin
edilemiyorsa, hasılat hangi tutar üzerinden
finansal tablolara alınır?
A) Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre
hesaplanan tutar üzerinden
B) Finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri
kazanılabilir tutarı üzerinden
C) Tamamlanan sözleşme yöntemine göre
hesaplanan tutar üzerinden
D) Taksitlendirme yöntemine göre hesaplanan
tutar üzerinden
E) Beklenen değer üzerinden
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A
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14)

16) Finansal tablolardaki pek çok kalem için tarihi
maliyet esası kullanılsa da giderek artan
oranda cari maliyet esasının kullanılması
zorunlu tutulmakta veya buna müsaade
edilmektedir.

I)

Ürün ve hizmetlerden elde edilen
hasılata veya benzer ürün ve hizmetler
gruplarından elde edilen hasılata ilişkin
bilgiler
II) Hasılatın elde edildiği ve varlıklarının
bulunduğu ülkelere ilişkin bilgiler
III) Büyük müşterilere ilişkin bilgiler
IV) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla
gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler

ABC İşletmesi 1 Ocak 2014 tarihinde maliyeti
1.000.000 TL’ye bir varlık satın almıştır.
Beklenen ömrü 5 yıl olan varlık için doğrusal
amortisman yöntemi kullanılmaktadır. Varlığın
kalıntı değeri, tarihi veya cari maliyetinin
%10’udur. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle aynı
varlığın cari fiyatı 1.200.000 TL’dir.

Bir işletmenin yukarıdaki bilgilere konu
işlemlerinin bulunduğu kabul edildiğinde, TFRS
8 Faaliyet Bölümleri uyarınca bunlardan hangileri
açıklanmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Tarihi maliyet ve cari maliyet esası kullanıldığı
varsayımlarına göre 31 Aralık 2015 tarihli finansal
tablolarda yer alacak tutar kaç TL’dir?

I-II
I-II-III-IV
I-II-III
II-III-IV
I-II-IV

Tarihi maliyet

15) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri uyarınca aşağıdaki
hallerin hangisinde bir inşaat sözleşmesi
kapsamında finansal tablolara doğrudan zarar
yansıtılmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam
sözleşme gelirini aşması muhtemelse
B) Sözleşme konusu inşaata başlanmışsa
C) Sözleşmeye konu işin %50’si
tamamlanmışsa
D) Sadece toplam sözleşme maliyetlerinin
toplam sözleşme gelirini aştığının kesinleştiği
durumda
E) Tüm bağımsız bölümlerin satışı
tamamlandığında

768.000
640.000
600.000
600.000
640.000

Cari maliyet
640.000
1.200.000
1.200.000
768.000
768.000

17) Karşılaştırılabilirlik; Finansal Raporlamaya
İlişkin Kavramsal Çerçeve uyarınca, ihtiyaca
ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulan bilginin
faydasını arttıran (destekleyici) niteliksel
özelliklerdendir. Bu durumda aşağıdakilerden
hangisi karşılaştırılabilirliği artırmaz?
A) Bir muhasebe politikası değişikliğinde önceki
dönemin de yeniden düzenlenmesi
B) Daha önce ortaya çıkmamış işlem veya
olaylar için yeni bir muhasebe politikasının
uygulanması
C) Bir TMS/TFRS tarafından gerekli kılınmıyorsa
muhasebe politikası değişikliğine
gidilememesi
D) Durdurulan faaliyetlerin finansal tablolarda
yer alması
E) Aynı ekonomik olay için alternatif muhasebe
yöntemlerine izin verilmemesi
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18) Bir işletme, ABC işletmesini 5.600 TL’ye
satın almıştır. Satın alma tarihinde ABC’ye ait
varlıklarının gerçeğe uygun değeri aşağıdaki
gibidir.

20) Aşağıdakilerden hangisi değer düşüklüğünün
göstergelerinden biri değildir?

A) Stokların tahmini net gerçekleşebilir değeri
yangının verdiği hasar nedeniyle azalmış
olmasına rağmen söz konusu değer stokların
defter değerinden büyüktür.
B) Dönem içinde varlığın gerçeğe
uygun değerinin, normal kullanımdan
kaynaklanması beklenenden çok daha
fazla azalmış olduğuna dair gözlemlenebilir
göstergeler vardır.
C) İşletmenin faaliyette bulunduğu teknolojik
veya ekonomik çevre ile pazarda
veya varlığın tahsis edildiği piyasada
işletme üzerinde olumsuz etkisi olan
önemli değişiklikler dönem içerisinde
gerçekleşmiştir.
D) Dönem içerisinde, faiz oranları artmış olup;
söz konusu artış, varlığın kullanım değerinin
hesaplanmasında kullanılan iskonto oranını
önemli ölçüde etkilemesi ve varlığın geri
kazanılabilir tutarını büyük ölçüde azaltması
muhtemeldir.
E) İşletmenin net varlıklarının defter değeri
piyasa değerlerinden daha yüksektir.

TL
- Maddi duran varlıklar

6.000

- Tanımlanabilir maddi olmayan duran
varlıklar

1.000

- Stoklar
- Ticari alacaklar
(net, ticari borçlar düşülmüş)

600
400

Söz konusu satın alma işlemi ana ortaklığının
finansal tablolarına ne şekilde yansıtılmalıdır?
A)

B)
C)
D)
E)

Tanımlanabilir maddi olmayan duran
varlıkları haricindekiler yukarıdaki
değerlerinden kaydedilmeli ve 1.000 TL kar
kaydedilmelidir.
Varlıklar yukarıdaki değerlerden yansıtmalı ve
2.400 TL şerefiye olarak kaydedilmelidir.
Varlıklar yukarıdaki değerlerden yansıtmalı ve
kar veya zarara 2.400 TL kaydedilmelidir.
5.600 TL finansal varlık yatırımı olarak
kaydedilmelidir.
Öncelikle edinilen işletmeye ait varlıkların
defter değerlerinin bilinmesi gerekmektedir.

21)
I. Duran varlığı fabrikaya taşıma maliyetleri

19) ABC işletmesi dönem sonu envanterini
çıkarmış ve stoklarının 2 milyon TL maliyet
değerine sahip olduğunu tespit etmiştir.
Maliyet değeri 420.000 TL olan stoklardan bir
kısmının ise 15 Aralık 2015 tarihinde zarar
gördüğü tespit edilmiştir. Satış fiyatı 600.000
TL olan bu kısmın oluşan zarar nedeniyle
normal satış fiyatından satılamayacağı tespit
edilmiştir. Söz konusu mallar, bir acente
tarafından normal satış fiyatının %80’ine
satılacak ve bu fiyatın %25’i satış komisyonu
olarak acenteye ödenecektir.

II. Duran varlığın çalışması için zorunlu olan
kurulum maliyeti
III. Duran varlığın üç yıllık bakımı anlaşmasının
maliyeti
IV. Duran varlığın çalıştırılması için personele
verilen iki haftalık eğitim maliyeti
Bir duran varlık ilk kez muhasebeleştirildiğinde,
varlığın defter değerine yukarıdakilerden hangisi
veya hangileri dahil edilmelidir?

ABC’nin 31.12.2015 tarihli finansal durum
tablosunda yer alacak olan stok tutarı kaç
TL’dir?

A)
B)
C)
D)
E)

A

A)
B)
C)
D)
E)

2.000.000
360.000
1.580.000
1.940.000
420.000
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I-II
II-IV
III-IV
I
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22) TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki
Olaylar uyarınca, aşağıdakilerden hangisi
raporlama dönemi 31.12.2015 tarihinde sona
eren bir işletme için raporlama döneminden
sonraki düzeltme gerektiren olaylara örnek
değildir?

24) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca
bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü ile geri
kazanılabilir tutar nasıl hesaplanmaktadır?

A) Bir varlık, geri kazanılabilir tutarı defter
değerini aştığında değer düşüklüğüne uğrar
ve geri kazanılabilir tutar; bir varlığın satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ile
kullanım değerinden yüksek olanıdır.
B) Bir varlık, geri kazanılabilir tutarı defter
değerini aştığında değer düşüklüğüne
uğrar ve geri kazanılabilir tutar; bir varlığın
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değeridir.
C) Bir varlık, defter değeri geri kazanılabilir
tutarını aştığında değer düşüklüğüne uğrar
ve geri kazanılabilir tutar; bir varlığın satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ile
kullanım değerinden yüksek olanıdır.
D) Bir varlık, defter değeri geri kazanılabilir
tutarını aştığında değer düşüklüğüne uğrar
ve geri kazanılabilir tutar; bir varlığın satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ile
kullanım değerinden düşük olanıdır.
E) Bir varlık, geri kazanılabilir tutarı defter
değerini aştığında değer düşüklüğüne uğrar
ve geri kazanılabilir tutar; bir varlığın kullanım
değerine eşittir.

A) Finansal tabloların gerçeğe uygun olmadığını
gösteren hata ve hilelerin ortaya çıkarılması
B) Raporlama dönemi sonu itibarıyla işletmenin
alacaklı olduğu bir müşterinin raporlama
döneminden sonra iﬂas etmesi
C) Raporlama döneminden önce satın alınan
varlıkların maliyetlerinin veya satılan
varlıklardan elde edilen gelirlerin, raporlama
döneminden sonra belirli hale gelmesi
D) Raporlama döneminden önceki olaylar
nedeniyle, kardan pay veya ikramiye gibi
raporlama dönemi sonu itibarıyla hukuki
veya zımni kabule dayalı bir borcun olduğu
durumlarda, ikramiye veya kardan payın
raporlama döneminden sonra belirli hale
gelmesi
E) Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu
tarafından faaliyetlerden birinin
durdurulmasına ilişkin olarak alınan kararın
duyurusunun Ocak 2016 tarihinde yapılması
23) ABC İşletmesi 1 Ocak 2015 tarihinde defter
değeri 1.600.000 TL ve tahmini kalan ömrü
16 yıl olan bir gayrimenkul satın almıştır.
Gayrimenkul yeniden değerlemeye tabi
tutulmamıştır. İşletme bu gayrimenkulü
1 Temmuz 2015 tarihinde satış amaçlı
olarak sınıﬂandırmıştır. Bir gayrimenkul
değerleme uzmanı, 1 Ekim 2015 tarihinde bu
gayrimenkulün satış maliyetleri düşülmüş
gerçeğe uygun değerinin 1.581.000 TL
olduğunu tahmin ederek, bu tutarın 31 Aralık
2015 tarihinde değişmeyeceğini raporlamıştır.

25) ABC İşletmesi, tarımsal ürünlerin toptan
satışını yapan bir işletmeden aldığı ürünleri
perakende olarak satmaktadır. İşletme 31
Aralık 2015 tarihinde sona eren dönem için
finansal tablolarını hazırlamakta ve kapanış
stoklarını değerlemektedir.

Aşağıdaki standartlardan hangisi, TMS 2
Stoklar dışında, söz konusu değerlemeyi
yaparken dikkate alınabilir?

31.12.2015 tarihli finansal tablolarda
gayrimenkulün defter değeri olarak yer alacak
tutar kaç TL’dir?

A)
B)
C)
D)
E)

A

A)
B)
C)
D)

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki
Olaylar
E) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

1.500.000
1.581.000
1.530.000
1.550.000
1.600.000
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29) TMS/TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme,
açılış finansal durum tablosu hazırlamak için
yaptığı düzeltmeleri finansal tablosuna ne
şekilde yansıtmalıdır?

26) TMS/TFRS’ler uyarınca genel amaçlı finansal
tablolar hangi amaçla hazırlanmaktadır?

A) Geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar
almasına yardımcı olmak
B) Yeni kurulan bir işletmenin pay sahiplerinin
rasyonel kararlar almasını sağlamak
C) Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin
ihtiyaçlarını karşılamak
D) Vergi otoritesinin tarh, tahakkuk ve tahsil
edeceği vergileri güvence altına alabilmek
E) İşletmelerin Genel Kurullarına sunulacak ve
kar dağıtımına esas olacak finansal tabloları
hazırlamak

A) TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle,
sermaye niteliğindeki düzeltmeler
doğrudan dağıtılmamış kârlarda ve
hasılat niteliğindekiler kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
B) TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle, tüm
düzeltmeler doğrudan kar veya zararda
muhasebeleştirilir.
C) TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle, tüm
düzeltmeler doğrudan dağıtılmamış kârlar
içerisinde (veya uygun olması durumunda
farklı bir özkaynak kalemi içerisinde)
muhasebeleştirilir.
D) TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle, varlıklara
ilişkin düzeltmeler yeniden değerleme
fonunda, diğer düzeltmeler ise kar veya
zararda muhasebeleştirilmelidir.
E) TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle, geçmiş
muhasebe politikalarından kaynaklanan
düzletmelerin dağıtılmamış kârlar veya
özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi
yönetimin takdiridir.

27) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal
Çerçevede yer alan temel varsayım
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

Tarafsızlık
İşletmenin sürekliliği
Tahakkuk
Uygunluk
Gerçeğe uygun sunum

30) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
uyarınca bir işletme muhasebe politikasını
değiştirdiğinde ne tür bir işlem yapmalıdır?

28) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri uyarınca hangi
tür borçlanma maliyetleri aktiﬂeştirilmektedir?

A) Geçmişe dönük olarak uygulamalıdır.
B) İleriye dönük olarak uygulamalıdır.
C) Değişikliğin etkisi dönemin Kar veya Zarar
ve Diğer Kapsamlı Gelir tablosuna kümülatif
olarak yansıtılmalıdır.
D) Finansal tablolar seti yeniden
düzenlenmelidir.
E) Geçmişe veya ileriye dönük uygulama
yapmak üst yönetimin değerlendirmesine
tabidir.

A) Üretimi, inşası ve kullanıma hazır hale
getirilmesi en az bir en çok üç yıl süren
varlıklar için katlanılan borçlanma maliyetleri
B) Stokların temini kapsamında katlanılan
borçlanma maliyetleri
C) Düzenli olarak üretilen varlıkların elde
edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri
D) Herhangi bir maddi duran varlığın edimi
amacıyla katlanılan borçlanma maliyetleri
E) Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen
borçlanma maliyetleri

7

A

MUHASEBE STANDARTLARI
31) ABC işletmesi XYZ işletmesinin 1.000.000
adet pay senedinden 300.000 tanesini pay
başına 8 TL ödeyerek 1 Ocak 2015 tarihinde
satın almıştır. XYZ işletmesinin 31 Aralık 2015
tarihindeki dönem sonu karı 800.000 TL’dir.
20 Aralık 2015 tarihinde ise pay sahiplerine
300.000 TL temettü ödemiştir.

33)
Makine I
(TL)

XYZ, ABC’nin bir iştiraki ise ABC işletmesinin
konsolide finansal durum tablosunda yer
alacak olan “XYZ İşletmesindeki Yatırım”
kaleminin defter değeri ne kadardır?

A)
B)
C)
D)
E)

(TL)

Maliyeti

120.000

100.000

Satış Fiyatı

90.000

40.000

Satış Karı/(Zararı)

30.000

(20.000)

ABC İşletmesinin elden çıkaracağı iki
makineye ilişkin bilgiler yukarıda yer
almaktadır.
Makinelerin birikmiş amortismanları toplamı
kaç TL’dir?

2.440.000
2.560.000
2.395.000
2.690.000
2.550.000

A)
B)
C)
D)
E)

32)
I. 1.000 TL nakit para

80.000
100.000
120.000
140.000
10.000

34) ABC İşletmesinin üretim (teorik) kapasitesi
100.000 birim, normal kapasitesi 80.000
birim ve gerçekleşen kapasitesi 60.000
birimdir. Sabit Genel Üretim Giderleri toplamı
30.000.000 TL’dir. Ayrıca Sabit Genel Üretim
Giderlerinin % 60’lık kısmının satılan mamul
maliyeti, kalanın da stoktaki mamul maliyeti
içinde olduğu tespit edilmiştir. TMS 2 Stoklar
uyarınca; stoklar ile satılan mamul maliyeti
içinde yer alan atıl kapasite giderleri sırasıyla
kaç TL’dir?

II. 2.000 ABD Doları nakit para
III. Bankalar nezdinde onaylı bulunan ancak hiçbir
zaman kullanılmayan cari hesaplar
IV. İşlem gördüğü aktif bir piyasasından satın
alınan ve vadesine 2 aylık süre bulunan ve
kredibilitesi oldukça yüksek olan üç yıl vadeli
devlet tahvili
Yukarıdaki varlıklardan hangileri TMS 7 Nakit
Akış Tabloları uyarınca nakit ve nakit benzeri
olarak değerlendirilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Makine II

A)
B)
C)
D)
E)

I-II-IV
I-II-III-IV
I-II-III
III-IV
I-II
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12.000.000 - 18.000.000
7.500.000 - 4.500.000
3.000.000 - 4.500.000
4.500.000 - 3.000.000
3.000.000 - 1.500.000
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35)
I.

II.

A

38) Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi
Olmayan Duran Varlıkların kapsamı
dışındadır?

Alış maliyeti 10.000 TL olan 1.000 adet hisse
senedinin değerleme günündeki değeri 8.000
TL’dir.

A)
B)
C)
D)
E)

Alış maliyeti 10.000 TL olan 1.000 adet hisse
senedinin değerleme günündeki değeri 12.000
TL’dir.

Vergi oranı %20 ise hisse senedi değerlemesinde
söz konusu olacak ertelenen vergi kayıtlarına
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Yeni ürün tasarımı
Lisanslar
Patentler
Bilgisayar yazılımları
Şerefiye

39) Aşağıdakilerden hangisi özkaynak değişim
tablosunda yer almaz?
A) Bir dönemin kar veya zararı
B) Pay sahiplerine verilen temettüler
C) Finansal türev araçlardan kaynaklanan
yükümlülükler
D) Özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer
kapsamlı gelir ve gider kalemleri
E) Muhasebe politikasındaki değişikliklerin ve
hataların düzeltilmesinin etkileri

A) Yukarıdaki bilgiler, ertelenmiş vergi
hesaplaması için yeterli değildir.
B) I. İşlem için 400 TL vergi yükümlülüğü, II.
İşlem için 400 TL vergi varlığı kaydedilir.
C) Söz konusu işlemler sürekli farka sebep
olduklarından ertelenmiş vergi kaydı
yapılmaz.
D) I. İşlem için 400 TL vergi varlığı, II. İşlem için
400 TL vergi yükümlülüğü kaydedilir.
E) Hisse senedi değerlemesine ilişkin ertelenmiş
vergi kaydı yapılamamaktadır.

40) Aşağıdakilerden hangisi TFRS 4 Sigorta
Sözleşmelerinin kapsamında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

36) TMS 20 Devlet Teşviklerinin
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının
Açıklaması uyarınca varlıklara ilişkin devlet
teşvikleri finansal durum tablosunda ne
şekilde sunulmalıdır?
A) Ertelenmiş gelir olarak veya varlığın defter
değerinden indirilerek gösterilir.
B) İlk yıl nominal değerinden kaydedilir ve
sonraki dönemde kayıttan düşülür.
C) İlk yıl gerçeğe uygun değerinden kaydedilir
ve sonraki dönem gelir olarak kaydedilir.
D) Finansal Durum Tablosuna ait dipnotlarda yer
verilir.
E) Özkaynaklara ilave edilir.

37) TMS/TFRS’lere göre gerçek vergi gideri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi matrahı üzerinden hesaplanan ve
Devlete ödenecek olan vergi tutarı
B) Muhasebe karı üzerinden hesaplanan vergi
tutarı
C) Gelirler üzerinden stopaj yoluyla hesaplanan
vergi tutarı
D) Ortaklara dağıtılan kar üzerinden hesaplanan
vergi tutarı
E) Kanunen kabul edilmeyen giderler
eklenmeden önce hesaplanan vergi tutarı
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Taşıt sigortası
Hayat sigortası
Sağlık sigortası
Emeklilik planı
Reasürans sözleşmesi

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
1)

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım,
finansman ve demografi konularında olasılık
ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal
düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr
paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları
hazırlayana ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

2)

Aktüer
Broker
Destek hizmeti kuruluşu
Eksper
Sigorta raportörü

Reasürans şirketi
Sigorta acentesi
Sigorta hakemi
Sigorta raportörü
Sigorta eksperi

5)

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta
şirketleri ile reasürans şirketlerine ilişkin
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan
bağlantısı bulunan işler dışında başka işle
iştigal edemezler.
B) Anonim şirket veya limited şirket şeklinde
kurulmuş olması şarttır.
C) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin
kurucularının müﬂis veya konkordato ilan
etmiş olmaması şarttır.
D) Bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek
olması halinde, holding şirketinin finansal
durumunun da sigortacılık faaliyetlerini idame
ettirmeye yeterli olması gerekir.
E) Anonim şirket şeklinde kurulacak olanların
hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
gerekir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin faaliyetleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta
branşında ruhsat almak zorundadır.
B) Ruhsatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından
verilir.
C) Her hangi bir branşta ruhsatı iptal edilenler
tüm branşlardaki portföylerinin tamamını
devretmek zorundadır.
D) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta
gruplarından sadece birinde faaliyet
gösterebilir.
E) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından
itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda
bulunmamış olanlar ticaret unvanlarında
sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini
kullanamaz.

Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi
sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların
miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen
ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve
hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak
yapan tarafsız ve bağımsız kişiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

3)

4)

A

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre, hayat
sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına
dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı
tarihten itibaren kaç gün içinde sigorta şirketi
tarafından reddedilmemesi halinde sigorta
sözleşmesi yapılmış olur?
A)
B)
C)
D)
E)

6)

Otuz gün
Altmış gün
Doksan gün
On beş gün
Yedi gün

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketleri ile
reasürans şirketlerinde ortaklara, yönetim
kurulu üyelerine, denetçilere ve çalışanlara
ilişkin aktif azaltıcı işlem yasağı kapsamında
değildir?
A) Şirket kaynaklarının dolaylı ya da dolaysız
kullanılması
B) İyiniyet kurallarına aykırı olarak şirket aktifinin
değerini düşüren işlemlerde bulunulması
C) Şirketin borçları için şirket mal varlığının
teminat olarak gösterilmesi
D) Örtülü kazanç aktarımı yapılması
E) Personeli lehine kefil olunması
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7)

8)

10) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda var olan
sigortalanan menfaat, sözleşme süresi içinde
ortadan kalktığı takdirde sigorta sözleşmesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri
ve reasürans şirketlerinin sigortacılık
işlemlerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi
tarafından yapılır?
A)
B)
C)
D)
E)

A

Devlet Denetleme Kurulu
Sayıştay
Hazine Kontrolörleri Kurulu
Başbakanlık Teftiş Kurulu
Sigorta Denetleme Kurulu

A) Sözleşme baştan itibaren hükümsüz olur.
B) Menfaatin ortadan kalktığı andan itibaren
sigorta ettirene fesih imkanı doğar.
C) Menfaatin ortadan kalktığı andan itibaren bir
ay içinde sözleşme feshedilmez ise geçerliliği
devam eder.
D) Menfaatin ortadan kalktığı anda sözleşme
geçersiz olur.
E) Menfaatin ortadan kalktığı andan itibaren
sözleşme ile yalnızca sigorta şirketi bağlı
olur.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
sigortacılık tahkiminde itiraz ve temyiz ile
ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar
hakkında verilen hakem kararları kesindir.
B) Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki
uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem
kararlarına karşı itiraz imkânı vardır.
C) İtiraz, hakem kararının icrasını durdurmaz.
D) Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki
uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem
kararlarına süresinde itiraz edilmezse karar
kesinleşir.
E) Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki
uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen
kararlar için temyize gidilebilir.

11) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç ve
yükümlülüklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Rizikoyu taşıma yükümlülüğü
Aydınlatma yükümlülüğü
Giderleri ödeme borcu
Tazminat ödeme borcu
Beyan yükümlülüğü

12)
I)

Cayma hakkının kullanılmasından açıkça
veya zımnen vazgeçilmişse.
II) Caymaya yol açan ihlale sigortacı
sebebiyet vermişse.
III) Sigortacı, sorularından bazıları cevapsız
bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa.

9)
I)

Katılımcının emekli olmaya hak
kazanabilmesi için sisteme giriş tarihinden
itibaren en az on beş yıl sistemde
bulunması gerekir.
II) Katılımcı 60 yaşını tamamladıktan sonra
emekli olmaya hak kazanır.
III) Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel
emeklilik hesabındaki birikimlerinin
sadece maaş bağlanmak suretiyle
ödenmesini istemek zorunda değildir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
yukarıdaki durumlardan hangisinde veya
hangilerinde sigortacı sigorta sözleşmesinden
cayma hakkını kullanamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, bireysel
emeklilik sisteminden emekli olma ve emeklilik
seçeneklerine ilişkin yukarıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız III
I, II, III
Yalnız I
I, III
II,III

Yalnız II, III
I, II, III
Yalnız I, III
Yalnız I, II
Yalnız III

13) Sigorta bedelinin sigorta değerinden az
olduğu sigortalara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
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Aşkın sigorta
Eksik sigorta
Birden çok sigorta
Asgari sigorta
Çifte sigorta

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
14) Sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya
emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya
teminat olarak veya her ne nam altında olursa
olsun, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilişkili
olarak kayden veya fiziken tevdi veya teslim
edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin
hizmetlere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

17)
I)

Halka açık ortaklıklar tarafından bağış
yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm
bulunması şarttır.
II) Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık
genel kurulunca belirlenir.
III) Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış
olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına
eklenir.

Saklama hizmeti
İhraççılık
Halka arz
Piyasa işleticiliği
Kamuyu aydınlatma

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre halka açık ortaklıklar tarafından bağış
yapılması hakkında yukarıda verilenlerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

15) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında izahnameden sorumluluk ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Halka arz edenlerin sorumluluğu kusursuz
sorumluluktur.
B) İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgiler sorumluluk doğurur.
C) İzahnameden birinci derecede ihraççılar
sorumludur.
D) Halka arz edenlerin sorumlulukları zararın
ihraççılardan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde
doğacaktır.
E) İzahnamede yer almak üzere hazırladıkları
raporlardaki yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden dolayı bağımsız denetim
kuruluşları sorumlulukları söz konusudur.
16) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre halka açık ortaklıklar tarafından kâr payı
ve bedelsiz pay dağıtımı hakkında aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I, II
Yalnız I, III
Yalnız I
Yalnız II, III
I, II, III

18) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre kamuyu aydınlatma belgelerinden
doğan tazminat talebi zararın meydana
geldiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde
zamanaşımına uğrar?
A)
B)
C)
D)
E)

On iki ay
İki yıl
Altı ay
Altı yıl
On yıl

19) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına
ilişkin aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır?

A) Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları
tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak dağıtırlar.
B) Genel kurul, pay sahibi dışındaki kişilere
kârdan pay dağıtılabilmesine esas
sözleşmede hüküm bulunmasa bile
oyçokluğu ile karar verebilir.
C) Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık
ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ilişkin
olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında
farklı esaslar belirleyebilir.
D) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe
ayrılmasına karar verilemez.
E) Halka açık ortaklıkların sermaye
artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

A) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları,
sermayesi her zaman net aktif değerine eşit
olan yatırım ortaklıklarıdır.
B) Değişken sermayeli yatırım ortaklığının
payları, yatırımcı payları ile nama yazılı
olması zorunlu olan kurucu paylarından
oluşur.
C) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının
paylarının itibari değeri bulunmaz.
D) Kurucu payları, sermaye taahhüdünü yerine
getirmek suretiyle değişken sermayeli yatırım
ortaklığını kuranlara tahsis edilir.
E) Kurucu paylarının kuruluştan sonra devri
veya itfası söz konusu olamaz.
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20) Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının
kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklığa
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

İpotek finansmanı kuruluşu
Varlık yatırımları şirketi
Portföy yönetim şirketi
Merkezî takas kuruluşu
Varlık kiralama şirketi

21) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre Yatırımcı Tazmin Merkezi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu tüzel kişiliğini haizdir.
B) Yatırım kuruluşlarının Yatırımcı Tazmin
Merkezi’ne katılması zorunludur.
C) Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne tazmin talebinde
bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından
itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.
D) Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin mal varlığı,
amacı dışında kullanılamaz.
E) Yatırımcı Tazmin Merkezi, yatırımcılar
tarafından seçilecek bir kurul tarafından idare
ve temsil olunur.
22) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız
denetim faaliyetlerine ilişkin yapacağı kalite
kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde
standart ve mevzuata aykırılıkları tespit
edilenlere Sermaye Piyasası Kurulu aşağıdaki
yaptırımlardan hangisini uygulamaya
yetkilidir?
A)
B)
C)
D)

Faaliyet izninin askıya alınması
Tüzel kişiliğin feshi
Listeden çıkarma
Şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
devri
E) Ortaklık haklarının kullanımının Yatırımcıları
Koruma Fonu’na devri

24) Katılım bankalarında açılabilen ve
istenildiğinde kısmen veya tamamen her an
geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında
hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen
fonların oluşturduğu hesaplara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tasarruf mevduatı
Katılma hesabı
Katılma fonu
Özel cari hesap
Mevduat

25) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
bankaların gayrimenkullerinin net defter
değerlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Gayrimenkullerinin net defter değerleri
toplamı özkaynaklarının yüzde onunu
aşamaz.
B) Gayrimenkullerinin net defter değerleri
toplamı özkaynaklarının yüzde ellisini
aşamaz.
C) Gayrimenkullerinin net defter değerleri
toplamı özkaynaklarının yüzde yirmisini
aşamaz.
D) Gayrimenkullerinin net defter değerleri
toplamı özkaynaklarının yüzde yirmibeşini
aşamaz.
E) Gayrimenkullerinin net defter değerleri
toplamı özkaynaklarının yüzde onbeşini
aşamaz.
26) Ekonomik ve mali göstergelerin bozulması
durumunda karşılaşılabilecek kayıplar
nedeniyle özkaynakların sermaye yeterliliğine
ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının
önüne geçilmesi amacıyla bankalarca
bulundurulması beklenen ilave çekirdek
sermaye tutarına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

23) Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke
harici ile sınırlı tutulan veya ülke genelinde
uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi
olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede
yerleşik olanlardan mevduat ve fon kabulünün
yasaklandığı bankacılığa ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

Kıyı bankacılığı
Mevduat bankası
Kalkınma bankası
Yatırım bankası
Fon bankası
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Sermaye Erime Tazmini
Sermaye Kayıp İlavesi
Sermaye Koruma Tamponu
Statü Yedeği
İlave Yedek Yükümü
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27) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi bir bankanın kuruluşu
için gereken şartlardan değildir?

30) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun
sorumluluğunda değildir?

A) Bankaların kurucu ortaklarının müﬂis
olmaması gerekir.
B) Anonim şirket şeklinde kurulması gerekir.
C) Hisse senetlerinin nama veya emre yazılı
olması gerekir.
D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
gerekir.
E) Ana sözleşmesinin 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu hükümlerine uygun olması gerekir.
28) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi bir bankanın kuruluş
izninin iptal edileceği hallerden değildir?

A) Risk yönetimi sisteminin kurulması
B) Ana sözleşme değişikliklerinin karara
bağlanması
C) Finansal raporlama sisteminin güvence altına
alınması
D) Banka içindeki yetki ve sorumlulukların
belirlenmesi
E) İç kontrol sisteminin kurulması
31) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre nitelikli
paylarla ilgili aşağıda verilenlerin hangisi
yanlıştır?
A) Yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı
veren paylar da nitelikli paylardır.
B) Nitelikli paya sahip olan ortakların
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır.
C) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden
nitelikli paya sahip ortaklar temettü
haklarından yararlanmaya devam eder.
D) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden
nitelikli paya sahip ortakların temettü
dışındaki diğer ortaklık hakları Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.
E) Nitelikli payların devri Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’nun iznine tabidir.

A) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış
olması
B) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan
edilmesi
C) İznin verilmesinde aranan şartların faaliyete
geçilinceye kadar kaybedilmesi
D) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması
E) Faaliyet izni alınamamış olması
29) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi bankaların aktif
kalitesinin malî bünyeyi zayıﬂatabilecek
şekilde bozulması durumunda
uygulanabilecek düzeltici önlemlerden
değildir?
A) İstekli olan bir veya birkaç banka ile
birleşilmesi
B) Bankanın özkaynağının artırılması
C) Kâr dağıtımının geçici bir süreyle
durdurularak ihtiyatlara aktarılması
D) Hissedarlara kredi verilmesinin durdurulması
E) Aktiﬂerin elden çıkarılması suretiyle likidite
temin edilmesi

A

32) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
kalkınma ve yatırım bankaları aşağıda verilen
faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?
A)
B)
C)
D)
E)

Gayrinakdî kredi verme
Forfaiting
Finansal kiralama
Çek iştirası
Mevduat kabulü

33) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre
bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil
kaç kişiden az olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
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34)
I) Kredi komitesi
II) Genel müdürlük
III) Denetim komitesi

37) İpotek finansmanı kuruluşları ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anonim ortaklıklardır.
B) Varlıkların devir alınması ve devir edilmesi ile
ilgilenirler.
C) Konut ve varlık finansmanı kapsamında
faaliyet yürütürler.
D) Sermayeleri aynen veya nakden ödenebilir.
E) Tabi olacakları yükümlülüklere ilişkin usul ve
esaslar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre yönetim
kurulu kredi açma yetkisini yukarıdakilerden
hangisine veya hangilerine devredebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

II, III
I, II
I, III
I,II,III
Yalnız II

35)

38) Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların
kuruluşuna izin verilebilmesi için Sermaye
Piyasası Kurulunca aranan şartlardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
Paylarının yarısının nama yazılı olması
Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
Sermayelerinin Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenen miktardan az olmaması
E) Kurucularının Sermaye Piyasası Kanunu’nda
ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz
olması

I)

Bankaların faaliyetlerinin tamamını kendi
başına yapabilir.
II) Sabit ya da seyyar bürolar şeklinde
olabilir.
III) Türkiye’de kurulan bir bankanın
Türkiye’de şube açmasında Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izni
aranır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre şube
ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi
veya hangileri yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız III
II, III
I, II, III
I, III
Yalnız II

36) Her türlü varlık ve hakkın finansmanını
sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin
bu varlık ile yararlanma haklarından elde
edilen gelirlerden payları oranında hak
sahibi olmalarını sağlayan sermaye piyasası
araçlarına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

39) İhraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle
çıkaracağı paylara veya izahnamede
veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına
dönüştürme hakkı veren borçlanma aracının
adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Değiştirilebilir tahvil
Kıymetli maden bonoları
Paya dönüştürülebilir tahvil
Finansman Bonosu
Katılma intifa senedi

40) Tahvillere ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Tahvillerin ödeme koşullarına ilişkin esaslar,
ihraca ilişkin belgelerde açıkça belirtilmek
koşuluyla ihraççılar tarafından belirlenir.
B) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon
ödemeli olarak satılabilir.
C) Tahvillerin anaparası, vade tarihinde bir
defada veya vade içinde taksitler halinde
ödenebilir.
D) Bankalar tarafından ihraç edilecek tahviller,
bu tahvillerin vadesi boyunca satışa
sunulabilir.
E) Değişken faizli tahvil ihraç edilemez.

İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler
Kira sertifikası
Hisse senetleri
Tahviller
Yatırım fonları

15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
1)

Hisse senetleri ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

4)

I)

Hisse senedi getirisi kâr payı ve sermaye
kazancından oluşmaktadır.
II) Hisse senedi sahibinin rüçhan hakkı
olabilir.
III) Bir hisse senedinin piyasa değeri teorik
(içsel) değerinden yüksekse satın
alınmalıdır.
IV) Hisse senedi sahipleri iﬂas masasında
birinci sırada alacak hakkına sahiptir.
A)
B)
C)
D)
E)
2)

-32.560
-42.480
-43.518
14.560
25.350

K A.Ş.’nin son ödediği (sıfırıncı dönemde)
temettü 10 TL’dir. Şirket temettülerinin
sonsuza kadar % 5 büyüyeceğini
beklemektedir. Şirketin hisse senedi
borsada 30 TL’den işlem görmektedir. Buna
göre hisse senedinin beklenen getiri oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kâr payının bedelsiz
hisse senedi şeklinde dağıtılmasının
sonuçlarına ilişkin doğru bir ifade değildir?
A) Şirketten nakit çıkışı olmadan kâr dağıtımı
yapılmaktadır.
B) Şirketin ödenmiş sermaye tutarını
artırmaktadır.
C) Şirketin özsermaye tutarı değişmemektedir.
D) Şirketin piyasadaki hisse senedi sayısı
artmaktadır.
E) Şirkete ilave bir finansman sağlanmaktadır.

5)

Bir yatırımın maliyeti 300.000 TL, yıllık net
nakit akımları 50.000 TL, ekonomik ömrü ise 8
yıldır. Sekizinci yılın sonunda hurda değerinin
70.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yıllık
faiz oranı %14 ise bu yatırımın net bugünkü
değeri kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

3)

Yalnız III
II ve III
II ve IV
I ve II
I, II ve IV

A

Bir işletmenin gelecekteki bir dönemine
ilişkin olarak, beklenen net kâr tutarı 120.000
TL, amortismanlar 30.000 TL, net işletme
sermayesindeki artış 10.000 TL, net sermaye
harcamaları 50.000 TL ve borç anapara geri
ödemesi 80.000 TL olarak öngörülmüş ise, söz
konusu dönemde özsermaye serbest nakit
akışı kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

6)

Günümüzde bir işletme yöneticisinin birincil
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

7)

%15
%20
%24
%30
%40

10.000
12.000
16.000
18.000
20.000

Kâr maksimizasyonu
Tüketici memnuniyeti
Fon temini
İşletme değerinin maksimizasyonu
Fiyat-kazanç oranının yükseltilmesi

Aşağıdakilerden hangisi vergi sonrası borç
maliyeti hesaplanmasının mantığını en iyi
şekilde açıklar?
A) Ödenen faizlerin borcun maliyetinin temelini
oluşturması
B) İşletmelerin tabi olduğu yüksek kurumlar
vergisi oranı
C) Hisse senedi ihracında vergi alınmaması
D) Ödenen faizlerin vergi tasarruf etkisi
yaratması
E) Borçlanmanın özkaynak ile finansmana göre
daha sık kullanılması
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8)

Bir işletmenin finansal yöneticisinin bir proje
ile ilgili yatırım değerlendirmesi yaparken
aşağıdakilerden hangisini birincil derecede
dikkate alması beklenmez?
A)
B)
C)
D)
E)

9)

A)
B)
C)
D)
E)

13) Borç alan kişi ve kurumların aldıkları borcun
anaparasını ve faizini zamanında ödeyebilme
kabiliyeti azalırsa aşağıdakilerden hangisi
artar?

Fonlama maliyeti
Alternatif yatırım projelerinin kârlılık oranları
Enﬂasyon ve kur beklentileri
Oto finansman oranı
Stok seviyesi

Temettü politikası ile ilgili olarak aşağıdaki
teorilerden hangisi Modigliani ve Miller
tarafından ortaya atılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Tahvilin değeri, gelecekte beklenen kâr
paylarının bugünkü değerleri toplamıdır.
B) Tahvilin değeri, gelecekte beklenen faizlerin
bugünkü değerleri toplamıdır.
C) Tahvilin değeri, gelecekte beklenen faizlerin
ve anaparanın bugünkü değerleri toplamıdır.
D) Tahvilin değeri, vade sonunda ödenecek
anaparanın bugünkü değerine eşittir.
E) Tahvil, değişken getirili ve performansa dayalı
bir menkul kıymet türüdür.

Artık kâr modeli
Vergi farklılığı teorisi
Yatırımcı tercihleri teorisi
İlişkisizlik (önemsizlik) teorisi
Temettünün bilgi içeriği hipotezi

Eldeki kuş yaklaşımı
Arbitraj fiyatlama yaklaşımı
Net gelir yaklaşımı
Etkin sınır yaklaşımı
Rasgele yürüyüş yaklaşımı

15) Swap sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fonlama maliyetini düşürmek için
kullanılabilir.
B) Faiz ve para (döviz) swapları en yaygın
türleridir.
C) Organize ve resmi bir piyasası
bulunmamaktadır.
D) Emtia üzerine swap sözleşmesi
yapılamamaktadır.
E) Türev ürünlerden biridir.

11) Aşağıdakilerden hangisi risk (belirsizlik)
ortamında reel yatırım projelerinin
değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Simülasyon yöntemi
Karar ağacı yöntemi
Olasılık dağılımı yöntemi
Yıllık eşdeğer gider yöntemi
Duyarlılık analizi yöntemi

12) Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim
anlayışı üzerinde etkili olan gelişmeler
arasında sayılamaz?

Kredi riski primi
Enﬂasyon riski primi
Vade riski primi
Kur riski primi
Likidite riski primi

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tahvilin değerini
diğerlerine göre daha iyi açıklamaktadır?

10) Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı
yaklaşımlarından birisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

16) Finansal varlıkları fiyatlama modeline göre, bir
hisse senedinin beklenen getirisi %16, pazar
portföyünün beklenen getirisi %10 ve risksiz
faiz oranı %6 ise, söz konusu hisse senedinin
beta katsayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Bilgisayar ve teknoloji alanındaki gelişmeler
B) Küreselleşme ile birlikte sermaye
hareketlerinin artması
C) Araştırma geliştirme giderlerinin artması
D) İşletme birleşme ve satın almalarının artması
E) Kur ve enﬂasyon riskinin giderek azalması

17

1,5
2
2,5
3
3,5
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17) Etkin bir piyasada oluşan ya da bir varlıkla
ilgili tüm bilgilerin tamamına dayalı olarak
hesaplanan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

21) Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katsayı “+1” veya “-1” e ne kadar yakın ise
ilişkinin doğrusallığı o kadar zayıftır.
B) İki değişken arasında mükemmel ve ters
yönde bir ilişki varsa korelasyon “-1”dir.
C) İki değişken arasında hiçbir ilişki yoksa
korelasyon sıfırdır.
D) İki değişken arasında mükemmel ve aynı
yönde bir ilişki varsa korelasyon “+1”dir.
E) Korelasyon katsayısının “-” (eksi) değerli
olması, değişkenlerden birinin artarken
diğerinin azaldığını göstermektedir.

Nominal değer
İşleyen teşebbüs değeri
Defter değeri
Teorik ya da içsel değer
Piyasa değeri

18) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde
kullanılan bir yöntem olup, yatırım projesinin
ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net
nakit akışlarının bugünkü değerini, yatırım
maliyetinin bugünkü değerine eşit kılan
iskonto oranına ne ad verilir?
İç verim oranı yöntemi
Kârlılık endeksi yöntemi
Net bugünkü değer yöntemi
Geri ödeme süresi yöntemi
İskonto edilmiş geri ödeme süresi yöntemi

22) Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için
kullanılan yöntemlerden biri olan geri ödeme
süresi yöntemi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yatırım büyüklüğünü göz ardı etmektedir.
B) Geri ödeme süresinden sonraki nakit
akışlarını dikkate almamaktadır.
C) Riski yüksek projelere öncelik vererek proje
riskini artırıcı bir etki doğurmaktadır.
D) Likidite sıkıntısı olan işletmelerin, likidite
sorunlarını çözmeye yardımcı olur.
E) Paranın zaman değerini göz ardı etmektedir.

19) Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkları
fiyatlama modeline göre bir hisse senedinin
beklenen getirisini vermektedir?
A) Risksiz faiz oranı + Hisse senedinin risk
primi
B) Risksiz faiz oranı + Piyasa risk primi
C) Risksiz faiz oranı + Ortalama getiri oranı
D) Risksiz faiz oranı + Cari faiz oranı
E) Risksiz faiz oranı + Kâr payı getirisi

23) Piyasa faiz oranının %15 olduğu bir ortamda;
nominal değeri 100 TL, kupon faiz oranı %10,
vadesi 2 yıl ve yılda bir defa faiz ödemeli olan
bir tahvilin değeri kaç TL olur?
A)
B)
C)
D)
E)

20) Borçlanmaya bağlı olarak faiz ödemelerinin
neden olduğu vergi tasarrufu ile artan mali
başarısızlık ve temsilcilik maliyetlerinin
optimizasyonunun gerektiğini ifade eden
sermaye yapısı teorisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Modigliani ve Miller Modeli (vergisiz)
Modigliani ve Miller Modeli (vergili)
Dengeleme Teorisi
Finansman Hiyerarşisi Teorisi
Bilgi İçeriği Teorisi

A

88,42
91,87
94,61
96,75
101,78

24) Aşağıdakilerden hangisi yatırım kararları
modelinin unsurlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

18

İlk yatırım tutarı
Fiyat-kazanç oranı
Projeden beklenen verim oranı
Projenin hurda değeri
Para akışlarının zamanlaması
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25) Y A.Ş.’nin özsermayesinin maliyeti 0,20, cari
ağırlığı % 70, borcun maliyeti 0,10, borcun
cari ağırlığı 0,30 ve vergi oranı da %35’tir.
Buna göre firmanın ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

28) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesinde, genel kurul duyurusu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şirketin internet sitesinde ve kamuyu
aydınlatma platformunda genel kurul toplantı
ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği
yapması gereken bildirim ve açıklamaların
bulunması gerekir.
B) Genel kurul duyurusunda açıklamanın
yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık
yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy
hakkına ilişkin bilgiler yer alır.
C) Genel kurul duyurusunda, şirket
sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa, her
bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay
sayısı ve oy hakkına ilişkin bilgiler yer alır.
D) Genel kurul duyurusunda pay sahiplerinin
gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı
ilişkileri bölümüne yazılı olarak ilettikleri
talepleri yer alır.
E) Genel kurul duyurusunda şirketin taraf olduğu
davalar hakkında kapsayıcı bilgilere yer
verilir.

%10,95
%14,95
%15,95
%16,95
%17,95

26) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesinde müşteri ile ilişkiler kapsamında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket, mal ve hizmetlerin satışında müşteri
memnuniyetini sağlayan her türlü tedbiri alır.
B) Müşteri ile ilgili bilgiler kamu paylaşımına açık
olmalıdır.
C) Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin
talepleri süratle karşılanır.
D) Şirketler gerekli kalite standartlarına
uymalıdır.
E) Müşteriyle sağlıklı bir ilişki kurulmalıdır.

29)

27) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim
ilkeleri kapsamında değerlendirilmez?
A)
B)
C)
D)
E)

A

I)
II)
III)
IV)

Basiretlilik
Şeffaﬂık
Eşitlik
Hesap verebilirlik
Sorumluluk

İnternet sitesi
Faaliyet raporu
Etik kurallar
Sosyal sorumluluk

Yukarıdaki unsurlardan hangisi/hangileri
sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerinin
kamuyu aydınlatma ve şeffaﬂık ilkesi
içerisinde yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
I ve II
III ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

30) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası
kurumsal yönetim ilkelerinin dört ana
başlığından/bölümünden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
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Pay sahipleri
Kamuyu aydınlatma ve şeffaﬂık
Menfaat sahipleri
Yönetim Kurulu
Denetimden sorumlu komite
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31) Şirket sahipliği ile profesyonel şirket
yöneticiliğinin birbirinden ayrışması ve bu iki
grup arasındaki çıkar çatışmasını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

34) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
uyarınca yönetim kurulu bünyesinde
oluşturulan komitelerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Vekâlet problemi
Ahlaki riziko
Bilgi asimetrisi
Ters seçim
Beklenti açığı

A) Kurumsal yönetim komitesi yatırımcı ilişkileri
bölümünün çalışmalarını gözetir.
B) Tüm komiteler bağımsız yönetim kurulu üyesi
başkanlığında çalışır.
C) Aday gösterme komitesinin yokluğunda
denetim komitesi bu komitenin görevlerini
yerine getirir.
D) Denetim komitesinin üyelerinin tamamı
bağımsız üyeler arasından seçilir.
E) Komitelerin görev alanları, çalışma esasları
ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

32) “Yönetim kurulunda görev yapan icrada
görevli olmayan üyeler içerisinde, görevlerini
hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme
niteliğine sahip …………. üyeler bulunur.”
Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesinde yukarıdaki cümlede boş
bırakılan yere gelebilecek en doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

35) Şirketlerin kamuyu aydınlatma kapsamında
uygulayacakları bilgilendirme politikası
aşağıdakilerden hangisini içermez?

Bağımsız
Sorumlu
İcrada görevli
Yüksek pay sahipli
Kurumsal

A) Kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı
B) Hangi kamu kesimlerinin bu bilgilere
ulaşabileceği
C) Bilgilerin hangi yollardan kamuya
duyurulacağı
D) Kamuya açıklanacak bilgilerin hangi sıklıkla
açıklanacağı
E) Yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla
görüşeceği

33) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
uyarınca yönetim kurulu toplantılarına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı
hale getirilir.
B) Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı
bulunur.
C) Yönetim kurulu toplantısına katılamayan
üyenin yerine başka bir üye oy kullanabilir.
D) İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu
toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy
kullanmaz.
E) Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine
getirebileceği sıklıkta toplanır.

36) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudan
pay sahipliği ile ilgili bir kavram değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Faaliyet raporu isteme hakkı
Kâr payı hakkı
Bilgi alma ve inceleme hakkı
Oy hakkı
Genel kurula katılma hakkı

37) Sermaye piyasası kurumsal yönetim
mevzuatı uyarınca aşağıdakilerden hangisi
insan kaynakları politikalarını belirlerken
şirketlerden beklenen bir uygulama değildir?
A) Eşit koşuldaki çalışanlara eşit fırsat
sağlanması
B) Çalışanlar arası din, dil ve cinsiyet ayrımı
yapılmaması
C) Çalışanlarla ilgili alınan kararların çalışanlara
duyurulması
D) Çalışanlara dernek kurma özgürlüğü
verilmesi
E) Çalışan temsilcilerinin yönetim kurulu
toplantılarına düzenli olarak çağrılması
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38) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporunda yer
alan temel hususlardan biri değildir?
A) Kâr dağıtım politikası
B) Ortaklık yapısı ve yönetim yapısı
değişiklikleri
C) Önemli müşterilerin şirket cirosunda sahip
oldukları oran
D) Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin
detaylı açıklama
E) İç kontrol sistemi ile bu sistemin işleyişine
ilişkin yönetim kurulu beyanı

A

40) Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
uyarınca aşağıdaki hususlardan hangisi
menfaat sahiplerinin şirket yönetimine
katılmasını destekleme ilkesi ile ilgili bir ifade
değildir?
A) Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat
sahiplerinin şirket yönetimine katılımını
destekleyici modeller şirket faaliyetlerini
aksatmayacak şekilde geliştirilir.
B) Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak
belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
C) Benimsenen şirket yönetimine katılımını
destekleyici modeller şirketin iç
düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde
yer alır.
D) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin
görüşleri alınır.
E) E) Menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınması
şirkete katkı sağlar.

39) BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Endeks kapsamında, hisse senetleri BİST
pazarlarında (yakın izleme pazarı, C ve
D listeleri hariç) işlem gören ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en
az 7 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansı
ölçülmektedir.
B) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenmiş listede bulunan derecelendirme
kuruluşlarınca kurumsal yönetim ilkelerine
uyum notu verilmektedir.
C) Endeks kapsamındaki şirketlerin
derecelendirme notlarına kamuyu aydınlatma
platformundan ulaşılır.
D) BİST’te işlem gören şirketler açısından
kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda
derecelendirme notu alma zorunludur.
E) Endekse dâhil olacak şirketler için kotta
kalma ve kayıtta kalma ücretlerinde indirimler
yapılmaktadır.
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A

DENETİM
1)

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
denetçinin mutlak güvence verememesinin
sebebi olarak gösterilebilir?

5)

I)
II)

İç kontrolün yapısal kısıtları
Finansal raporlamanın tahminler ve
sübjektif yargılar içermesi
III) Denetimde örnekleme kullanılması
IV) Denetim kanıtlarının kesin olmaktan
ziyade ikna edici olması
A)
B)
C)
D)
E)
2)

Yalnız I,II, IV
I, II, III, IV
Yalnız I, II, III
Yalnız II, III, IV
Yalnız II, IV

A) İnsan kaynakları
B) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin
kabulü
C) İlgili etik hükümler
D) İzleme
E) Denetimin yürütülmesi
6)

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı bir
finansal raporlama çerçevesine örnek olarak
verilebilir?
A) Bir kredi anlaşmasının finansal raporlama
hükümleri
B) Türkiye muhasebe standartları
C) Sınırlı bağımsız denetim standartları
D) Finansal bilgilere ilişkin, üzerinde mutabık
kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik
işler standardı
E) Hizmet kuruluşundaki kontrollere ilişkin
güvence raporları standardı

3)

Aşağıdaki hizmetlerin hangisinde; sorgulama
ve analitik prosedürlerin kullanımı çoğunlukla
işin esasını oluşturur?

7)

Sınırlı bağımsız denetim
Bağımsız denetim
Üzerinde mutabık kalınan işler
Tarihi finansal bilgilere makul güvence
verilmesi
E) Finansal bilgileri derleme hizmeti
Bağımsız denetim standartlarına göre denetim
riski; aşağıdaki risklerden hangilerinin bir
fonksiyonudur?
A)
B)
C)
D)
E)

Bir denetim şirketi, kalite kontrol
amaçlarına ulaşmak için, denetçilerinin
denetim müşterilerinde önceden çalışıp
çalışmadıklarının kaydının tutulmasını
gerektirmektedir. Bu işe yönelik prosedür,
aşağıdaki kalite kontrol unsurlarından
hangisiyle diğerlerine kıyasla daha fazla
ilgilidir?
A) İlgili etik hükümler
B) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin
kabulü
C) Denetimin yürütülmesi
D) İnsan kaynakları
E) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin
liderlik sorumlulukları

A)
B)
C)
D)

4)

Denetim şirketlerince oluşturulan; yaptıkları
denetimlerin mevzuat hükümlerine aykırı
olduğuna ilişkin şikâyet ve iddiaların
gereğince ele alındığına dair makul güvence
sağlayan politika ve prosedürler; aşağıdaki
kalite kontrol unsurlarından hangisiyle
diğerlerine kıyasla daha fazla ilgilidir?

Denetimin planlama aşamasında uyguladığı
prosedür, denetçiye hasılata ilişkin
denetiminin kapsamını genişletmesi
gerektiğini göstermiştir. Bu prosedürün
aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

8)

Tespit edememe riski ile kontrol riski
Yapısal risk ile iş riski
Tespit edememe riski ile önemli yanlışlık riski
Yapısal risk ile kontrol riski
Önemli yanlışlık ile yapısal risk

Kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen
tahsilatın kişisel banka hesaplarına aktarılması
durumu, diğerlerine kıyasla aşağıdakilerden
hangisine iyi bir örnek olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
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İşlemlere ilişkin detay testleri
Hesap bakiyelerine ilişkin detay testleri
Analitik prosedürler
Düzeltme testleri
Kontrol testleri

Hileli finansal raporlama
Hata
Kazanç yönetimi
Üst yönetimin kontrolleri ihlal etmesi
Varlıkların kötüye kullanılması

A

DENETİM
9)

Denetçi aşağıdakilerden hangisi veya
hangilerine ilişkin olarak yönetim beyanı
düzeyinde önemli yanlışlık risklerini belirler ve
değerlendirir?
I)
II)
III)
IV)
V)

Finansal raporlama süreci düzeyinde
Hesap bakiyeleri düzeyinde
İşlem sınıﬂarı düzeyinde
Finansal tablo açıklamaları düzeyinde
Kontrol faaliyetleri düzeyinde

A)
B)
C)
D)
E)

II, III ve IV
I, II, III ve IV
I, III ve V
I, II ve V
I, II ve III

10) Hile kaynaklı önemli yanlışlıklar ortaya
çıktığı zaman genellikle mevcut olan üç şart
aşağıdakilerden hangileridir?
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Teşvikler/Baskılar
Fırsatlar
Tutumlar/Rasyonelleştirmeler
Fiziki Kontrol Yetersizlikleri
Taraﬂılık
Aşırı Beklenti/Büyüme arzusu

A)
B)
C)
D)
E)

I, III ve IV
I, IV ve VI
III, IV ve V
I, II ve III
II, III, IV

11) Bağımsız Denetim Standardı 250 - Finansal
Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili
Mevzuatın Dikkate Alınmasına göre, aşağıda
belirtilen mevzuat kategorilerinden hangisine
ilişkin denetçinin sorumluluğu; mevzuat
hükümlerine uygunluk sağlandığına ilişkin
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmektir?

12) Sorumlu denetçinin denetim için geçerli olan
bağımsızlık hükümlerine uygunluk sağlanıp
sağlanmadığı konusunda bir sonuca ulaşması
ve çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesine
ilişkin yükümlüğü aşağıdaki standartların
hangisinde düzenlenmiştir?
A) Bağımsız denetim standardı 220 - Finansal
tabloların bağımsız denetiminde kalite
kontrol
B) Bağımsız denetim standardı 210 - Bağımsız
denetim sözleşmesinin şartları üzerinde
anlaşmaya varılması
C) Bağımsız denetim standardı 230 - Bağımsız
denetimin belgelendirilmesi
D) Bağımsız denetim standardı 580 - İlk
bağımsız denetimler – açılış bakiyeleri
E) Bağımsız denetim standardı 500 - Bağımsız
denetim kanıtları
13) Bağımsız Denetim Standardı 500 - Bağımsız
Denetim Kanıtlarına göre, “işletme içinden
veya dışından elde edilen, basılı veya
elektronik ortamda ya da başka bir depolama
ortamında bulunan kayıt veya belgelerin
incelenmesine ya da varlıkların fiziki olarak
incelenmesine” ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)

Gözlem
Yeniden uygulama
Sorgulama
Yeniden hesaplama
Tetkik

14) Bağımsız Denetim Standardı 500 Bağımsız
Denetim Kanıtlarına göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Denetim kanıtları öncelikle denetim sırasında
uygulanan denetim prosedürlerinden elde
edilir.
B) Denetim kanıtı olarak kullanılabilecek bilgiler,
yönetimin faydalandığı bir uzman tarafından
hazırlanmış olabilir.
C) Yeterlilik, denetçi görüşünün temelini
oluşturan sonuçların desteklenmesinde
denetim kanıtının ihtiyaca uygunluğu ve
güvenilirliğidir.
D) Denetim kanıtları nitelik olarak kümülatiftir.
E) Sorgulama genellikle, kontrollerin işleyiş
etkinliğine ilişkin tek başına yeterli denetim
kanıtı sağlamaz.

A) Finansal tablolarda yer alan tutar ve
açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir
etkiye sahip olan mevzuat
B) Finansal tablolarda yer alan tutar ve
açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir
etkiye sahip olmayan mevzuat
C) İşletmenin tabi olduğu tüm mevzuat
D) Yalnızca vergi, sermaye piyasası mevzuatı
E) Türk Ticaret Kanunu ve bağımsız denetimi
düzenleyen diğer mevzuat
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15) Aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle seçilen
kalemlere uygulanan denetim prosedürlerinin
sonuçları anakitlenin tamamına yansıtılabilir?
I)

Tüm kalemlerin seçilmesi (%100
inceleme)
II) Belirli Kalemlerin Seçilmesi
III) Denetim Örneklemesi
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III
Yalnız I ve III
Yalnız I

19) Borsada işlem gören bir işletmeye ait finansal
tablolardaki açıklamaların yeterliliğinden
öncelikle aşağıdakilerden hangisi
sorumludur?
A)
B)
C)
D)
E)

20) Aşağıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri
mevcutsa denetçi, ilgili işletmenin denetimini
alamaz?
I)

Denetçi olarak atanmasından önceki
üç yıl içinde denetlenecek işletmenin
çalışanıysa
II) Denetlenecek işletmede pay sahibiyse
III) Denetlenecek işletmeye vergi
danışmanlığı hizmeti veriyorsa
IV) Son on yıl içinde 4 yıl denetim yapmışsa

16) Olumlu görüş içeren denetçi raporunun hangi
bölümünde denetim standartlarına uygun
hareket edildiğine ilişkin atıf yapılmaktadır?
A) Görüş
B) Yönetimin finansal tablolara ilişkin
sorumluluğu
C) İmza ve adres bölümü
D) Mevzuattan kaynaklanan diğer
yükümlülüklere ilişkin rapor
E) Bağımsız denetçinin sorumluluğu
17) Olumlu görüş verilmiş finansal tabloları
okuyan bir yatırımcının aşağıdaki sonuçlardan
hangisine varmasının uygun olacağı kabul
edilir?
A) Önemli muhasebe uygulamalarına ilişkin
tartışmaların denetçiyi tatmin edecek şekilde
sonuçlandığına
B) Yönetim tarafından oluşturulan iç kontrol
sisteminin etkin şekilde işlediği sonucuna
C) İşletmenin gelecekte faaliyetlerini başarıyla
sürdürebileceği sonucuna
D) Yönetimin işletmenin faaliyetlerine ilişkin
aldığı kararların yerindeliğine
E) Dipnotlar hariç finansal tablolar üzerindeki
açıklamaların yeterliliğine

Sorumlu denetçi
Denetim ekibi
Denetim komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu
İşletme yönetimi

A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve IV
Yalnız II
I, II, III ve IV
Yalnız I, II ve III

21) ABC denetim şirketi, son beş yıl içinde
denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden
kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde
otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete
verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden
elde etmektedir ve bunu cari yılda da elde
etmeyi beklemektedir. ABC denetim şirketinin
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
A) Söz konusu şirkete denetçi olmayı kabul
etmemesi
B) Bu durumu üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmesi ve denetçi olmayı kabul etmesi
C) Bağımsızlığa ilişkin bu tehdidi kabul edilebilir
seviyeye indirecek önlemleri alarak denetçiliği
kabul etmesi
D) Denetimin kalitesini gözden geçiren kişiyi
atayarak, denetçiliği kabul etmesi
E) Asliye mahkemesince denetçi olarak
atanmayı istemesi

18) Mevzuata aykırı bir durumu tespit ettiğinde
denetçinin öncelikle aşağıdakilerden hangisini
yapması beklenir?
A) Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde
bulunması
B) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumuna bildirimde bulunması
C) Denetimden çekilmesi
D) Olumsuz görüş bildirmesi
E) Üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişime
geçmesi
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22) Bağımsız denetim yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim
sözleşmelerinde olması gereken zorunlu
hususlardan birisi değildir?

26) Gerçeğe uygun değerinden ölçülen bir
varlığın denetiminde aşağıdakilerden hangisi
denetçiye diğerlerine kıyasla en güçlü denetim
kanıtını sağlar?
A) Aktif piyasası mevcut olan benzer bir varlığın
fiyatı
B) Gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü
değere indirgenmesi
C) İşletmede üretilmesi halinde oluşacak
yönetimce belirlenen maliyetlerin toplanması
D) Varlığın tarihi maliyeti
E) Varlığın enﬂasyon muhasebesi uygulanmış
tarihi maliyeti

A) Çalışma kâğıtlarının üçüncü taraﬂara hangi
koşullarda verileceğini belirten hüküm
B) Denetim konusu ve kıstası
C) Denetimin amacı, kapsamı ve dönemi
D) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt,
doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir şekilde
erişimin sağlanacağına yer veren hüküm
E) Mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına yer
veren hüküm
23) Analitik Prosedürleri uygularken denetçi
aşağıdakilerden hangisini veya hangilerini
kullanabilir?
I) Finansal tutarlar
II) Fiziki miktarlar
III) Yüzdeler
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız II ve III
Yalnız I ve III
Yalnız I ve II
I, II ve III
Yalnız I

24) Aşağıdakilerden hangisi bir işlem sınıfıyla ilgili
yönetim beyanıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Karşılaştırılabilirlik
Yeterlik
İhtiyaca uygunluk
Tarafsızlık
Doğruluk

25) Bir bağımsız denetimde denetçi, ele aldığı
konulara ilişkin uygulayacağı denetim
prosedürlerinin yerine tek başına, yönetimden
alacağı yazılı açıklamaları kullanmak
istemektedir. Bu denetçi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

27) Muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığını
değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi
diğerlerine kıyasla denetçiye daha fazla
yardımcı olur?
A) Finansal raporlama sürecinin gözlenmesi
B) Fiziki tespit
C) Sonradan gerçekleşen olay ve işlemlerin
incelenmesi
D) Teyit
E) Kurumsal yönetim yapısının sağlamlığının
analizi
28) Denetçi analitik prosedür olarak finansal
durum tablosunda yer alan kalemlerin, toplam
ya da ilgili grup içindeki oransal büyüklüğünü
değerlendirmektedir. Bu analitik prosedür
aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade
edilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Eğilim yüzdeleri analizi
Dikey yüzde analizi
Trend analizi
Karşılaştırmalı tablolar analizi
Regresyon

29) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının
fonksiyonlarından birisi değildir?
A) Denetimin planlamasına yardımcı olmak
B) Finansal tabloların temeli olan muhasebe
kayıtlarını desteklemek
C) Denetim ekibinin denetimi yürütmesine
yardımcı olmak
D) Denetimin bağımsız denetim standartlarına
uygun olarak yürütüldüğüne kanıt sağlamak.
E) Denetçi raporunun dayanağına ilişkin yeterli
ve uygun bir kayıt sağlamak

A) Borsada işlem görmeyen işletmelerin
denetiminde uygulayabilir.
B) Alternatif prosedürlerin maliyeti yüksekse,
yazılı açıklama alması uygundur.
C) Kapsam sınırlaması yaparak kullanabilir.
D) Bağımsız denetim standartlarına aykırı
davranmış olur.
E) Doğrulama mektuplarının alternatifi olarak
uygulanmalıdır.
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30) Finansal tablolardaki önemli parasal tutar
yanlışlıklarını bulamama riski temel olarak
aşağıdakilerden hangisinin uygulanması
yoluyla azaltılır?
A)
B)
C)
D)
E)

Teyit mektuplarının temini
Kontrol testleri
Maddi doğrulama prosedürleri
Analitik prosedürler
Risk değerlendirme prosedürleri

35) Denetçi; müşterinin finansal tabloları
hazırlarken stokların değerlemesiyle ilgili
olarak uygun olmayan muhasebe politikası
uyguladığını, ancak finansal etkisinin bir bütün
olarak finansal tablolar açısından önemli,
fakat yaygın olmadığını değerlendirmektedir.
İşletmenin finansal tabloları düzeltmediği
durumda denetçinin aşağıdaki görüşlerden
hangisini vermesi uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)

31) Denetçi, denetlediği işletmenin, önemli
hissedarlarından birisine ait bir binayı ücretsiz
bir şekilde kullandığını belirlemiştir. Bu
belirleme öncelikle aşağıdakilerden hangisine
işaret eder?
A)
B)
C)
D)
E)

Yönetim hilesine
Finansal tablo süslemesine
Kontrol zayıﬂığına
Çalışan yolsuzluğuna
İlişkili taraf işlemine

36) Aşağıdakilerden hangisi yeterli bir
planlamanın denetime yapacağı katkılardan
birisi olarak nitelendirilemez?
A) Yapılan çalışmaların uygun bir şekilde
gözden geçirilmesini sağlamak
B) Önemli alanlara dikkatin yoğunlaştırılmasına
katkıda bulunmak
C) Muhtemel problemlerin zamanında
belirlenmesinde denetçiye yardımcı olmak
D) Uygun hallerde, topluluğa bağlı birimlerin
denetçileri ile yapılan çalışmanın
koordinasyonunda yardımcı olmak
E) Müşterinin dürüstlüğü konusunda denetçinin
emin olmasını sağlamak

32) Yönetimden alınan yazılı açıklama
mektubunun aşağıdaki tarihlerden hangisiyle
aynı tarihte veya ona mümkün olan en yakın
tarihte olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bilanço tarihi
Denetim sözleşmesi tarihi
Finansal tabloların onaylandığı tarih
Denetçi raporu tarihi
Finansal tabloların tescil edildiği tarih

33) Eğer denetlenen işletmenin faaliyet gösterdiği
sektör ciddi daralma yaşıyorsa denetçi
aşağıdakilerden hangisine diğerlerine kıyasla
daha fazla odaklanacaktır?
A)
B)
C)
D)
E)

Tedarikçilere yapılan iadeler
Ödenmiş sermaye
Dağıtılan kar payları
Şüpheli alacak karşılıkları
Bağlı ortaklardaki azınlık payları

37) “Denetlenen işletmede finans yöneticisine
işletme adına çek düzenlenmesine onay verme
ve çekleri imzalama yetkisi verilmiştir. Ayrıca
çek koçanı bu yönetici tarafından muhafaza
edilmektedir.” Bu durum aşağıdakilerden
hangisine diğerlerine kıyasla daha iyi bir örnek
olarak gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

34) Aşağıdakilerden hangisi; kabul edilebilir
yanlışlık ve örneklem büyüklüğü arasındaki
ilişkinin yönünü göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Şartlı görüş
Olumsuz görüş
Görüş vermekten kaçınma
Olumlu görüş
Dikkat çekilen hususlar paragrafı içeren
olumlu görüş

Ters
Çapraz
Paralel
Doğrudan
Aralarında bir ilişki bulunmamaktadır.
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Önemli yanlışlık
Varlıkların kötüye kullanılması
Mevzuata aykırılık
İç kontrol eksikliği
İzleme eksikliği
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38) Denetçi, işletmenin genel müdürünün aynı
zamanda işletmenin yönetim kurulu başkanı
olduğunu ve diğer yönetim kurulu üyelerinin
çok etkin olmadıklarını, kararları çoğunlukla
yönetim kurulu başkanına bıraktıklarını
belirlemiştir. Denetçinin bu belirlemeyi
öncelikle, aşağıdaki kontrol bileşenlerinden
hangisini değerlendirirken yapması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

İşletmenin risk değerlendirme süreci
Kontrol çevresi
Kontrol faaliyetleri
İzleme
Bilgi ve iletişim

39) Denetçinin risk değerlendirme prosedürleri
arasında aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenmez?
A)
B)
C)
D)
E)

Yönetimin sorgulanması
Analitik prosedürler
Gözlem
Detay testleri
Tetkik

40) Risk değerlendirme sürecinde işletmenin iç
denetim birimini sorgulayan bir denetçinin,
aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik iç
denetim faaliyetleri hakkında diğerlerine
kıyasla öncelikle bilgi edinmesi beklenir?
A) İşletmenin finansal raporlama sürecine ilişkin
iç kontrolü
B) Alacak hesaplarının doğrulanmasına ilişkin
teyit süreci
C) İşletmeye ait banka hesap bakiyelerinin
doğrulanması
D) Stok sayımına kimin katılacağı
E) Denetçi tarafından kullanılacak uzmanın
niteliklerinin belirlenmesi
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