T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

A

14 MAYIS 2017 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, data-

bank, 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.

A

MUHASEBE STANDARTLARI
1)

3)

Toprak İşletmesi (Toprak), Bulut İşletmesinin
(Bulut) hisselerine yaptığı yatırımını
gerçeğe uygun değerinden ölçmektedir.
Bulut’un hisseleri borsada aktif olarak işlem
görmektedir. Toprak, Bulut’un hisselerine
yaptığı yatırımını ölçmek için aşağıdaki
değerleme yöntemlerinden hangisini
kullanmalı ve 31 Aralık 2016 tarihli finansal
tablolarına yansıtmalıdır?

A) “Sağlam Adım” isimli marka
B) Müşteri siparişlerini takip edecek ve otomatik
olarak fatura üretecek bilgisayar programı
C) İşletmenin sadakat programına kaydolan
müşterilerin listesi
D) “Dürüst Spor” isimli bir derginin yayın hakkı
E) “Dürüst Spor” dergisinin isim hakkı

A) Bulut’un hisselerinin 31 Aralık 2016 tarihli
borsa kapanış fiyatı
B) Bulut’un hisselerinin 1 Aralık 2016-31 Aralık
2016 tarihleri arasındaki ortalama fiyatı
C) Gözlemlenebilir sektör fiyatları ve geçmiş
nakit akışlarının kullanıldığı bir modelden
türetilmiş tahmini fiyat
D) Zaman serileri yöntemi kullanılarak bulunan
Bulut’un hisse fiyatına ilişkin tahminler
E) Bulut’un gelecekteki kârları ve beklenen getiri
oranlarına ilişkin olarak Toprak’ın kurduğu
modelden elde edilen tahminler

4)

2)
I.

Ekonomik ömrü 10 yıl olan bir varlığın 5
yıllığına kiralanması.
II. Kiralama sözleşmesinde, kiralanan
varlığın mülkiyetinin kiralama süresi
sonunda veya daha önce kiracıya
geçeceğinin öngörülmesi
III. Kiralama işleminden elde edilen getirinin,
kiraya verenin sadece sigorta, bakım ve
işletme giderlerini karşılaması
IV. Kiralanan varlığın, üzerinde büyük
değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece
kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir
yapıda olması

Söğüt İşletmesi (Söğüt) 1 Ocak 2015 tarihinde
400.000 TL’ye yatırım amaçlı bir gayrimenkul
satın almıştır. Söğüt, gayrimenkulün
gerçeğe uygun değerini 31 Aralık 2015
tarihinde 600.000 TL olarak belirlemiştir.
31 Aralık 2016 tarihinde yatırım amaçlı
gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri 320.000
TL’ye düşmüştür. Söğüt, yatırım amaçlı
gayrimenkullerini gerçeğe uygun değerinden
takip etmeyi muhasebe politikası olarak
belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Söğüt
tarafından 31 Aralık 2016 tarihinde yapılması
gereken muhasebe kayıtlarından biridir?
A) Yatırım, gerçeğe uygun değerinden raporlandığından herhangi bir kayıt yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
B)

Borç
Alacak

Varlık Değerleme Fonu
(Özkaynak Hesabı)

280.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

280.000

C)

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir
kiralama işleminin finansal kiralama olarak
kabul edilmesi bakımından kıstas olarak
kullanılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bir Spor İşletmesi, işletme içinde kullanılmak
üzere pek çok varlık geliştirmiştir. TMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca,
işletme içinde geliştirilen aşağıdaki
varlıklardan hangisi finansal tablolara
yansıtılmalıdır?

Borç
Alacak

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

Gerçeğe Uygun Değer
Değişimi Zararları

280.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

280.000

D)
Borç

Yatırım Amaçlı
Gayrimenkul

200.000

Borç

Yeniden Değerleme
Zararı

80.000

Alacak

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

280.000

E)
Borç
Alacak
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Gerçeğe Uygun Değer
Değişimi Zararları

200.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

200.000

MUHASEBE STANDARTLARI
5)

7)

Altın İşletmesinin (Altın) 2016 yılı finansal
tabloları hazırlanırken stoklara ilişkin
muhasebe politikasında ihtiyari bir değişikliğe
gidilmiştir. Altın’ın muhasebecisi söz
konusu değişikliğin 31 Aralık 2016 tarihinde
sonra eren finansal tablolarda herhangi
bir düzeltme yapılmasının gerekmediğini
tespit etmiştir. Fakat muhasebeci, politika
değişikliğinin sonraki dönemleri etkilediğini
değerlendirmektedir. TMS 8 Muhasebe
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar uyarınca 31 Aralık 2016
tarihli finansal tablolar hazırlanırken aşağıdaki
durumlardan hangisi dikkate alınmalıdır?

Bir üretici sattığı ürünleri için garanti hizmeti
sağlamaktadır. Garanti anlaşması kapsamında,
satış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde
ürünler tamir edilmekte veya yenisiyle
değiştirilmektedir. Sağlanan garanti hizmeti
için ayrılacak karşılık ne zaman finansal
tablolara alınmalıdır?
A) Garanti süresi sonunda
B) İşletmeye herhangi bir talep ulaştığında
C) Karşılık ayrılmaz ancak garanti kapsamında
oluşan harcama giderleştirilir.
D) Satış anında
E) Garanti hizmeti sağlanması şarta bağlı
yükümlülük olarak değerlendirilir.

A) Muhasebe politikası değişikliğine ilişkin
herhangi bir bilgi vermeye gerek yoktur.
B) Sadece muhasebe politikasındaki değişiklik
ve bunun sebebi açıklanmalıdır.
C) Muhasebe politikasının değiştirildiği ancak
bunun 31 Aralık 2016 tarihli finansal tabloları
etkilemediğine ilişkin bir nota yer verilmelidir.
D) Muhasebe politikası değişikliğine ilişkin
herhangi bir bilgi verilip verilmeyeceği hususu
üst yönetiminin kararına bağlıdır.
E) Muhasebe politikasındaki değişiklik ve bunun
sebebi ile 2016 yılı finansal tablolarında
herhangi bir düzeltme yapılmadığı
açıklanmalıdır.
6)

A

8)

Tuz Gölü İşletmesi (Tuz Gölü), 1.750 TL ön
ödeme yapması karşılığında telefon paketi
hizmeti sağlamak için bir müşterisiyle
sözleşme imzalamıştır. Müşteri, sözleşme
kapsamında bedava bir telefon ve 2 yıllık
telefon hizmeti alacaktır. Tuz Gölü, telefonu
ve telefon hizmetini ayrı ayrı da satmaktadır.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Tuz Gölü 1.750 TL hasılatı sözleşme
başlangıcında finansal tablolarına alır.
B) Tuz Gölü telefon paketi hizmeti için 2 ayrı
edim yükümlülüğü tanımlar.
C) Tuz Gölü telefon paketi hizmeti için tek bir
edim yükümlülüğü tanımlar.
D) Tuz Gölü sözleşme başlangıcında finansal
tablolarına 1.750 TL yükümlülük kaydeder.
E) Tuz Gölü’nün sözleşme kapsamında
sağlayacağı edim yükümlülüklerini belirlemek
mümkün gözükmemektedir.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı işlem ve olaydan kaynaklanan varlık ve
yükümlülükler netleştirilir.
B) Raporlama dönemi sonu değiştirildiğinde
ve finansal tablolar bir yıldan daha uzun ya
da daha kısa bir dönem için hazırladığında,
finansal tabloların kapsadığı dönemin
açıklanması dışında ilave bir açıklama
yapmaya gerek bulunmamaktadır.
C) Canlı varlıklar, finansal durum tablosunda
yer verilmesi gereken kalemler arasında
sayılmıştır.
D) Tam bir finansal tablolar seti; finansal durum
tablosu, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak
değişim tablosu ve nakit akış tablosundan
oluşur.
E) Kapsamlı gelir tablosunda kontrol
gücü olmayan paylara ilişkin bir sunum
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

9)
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Aşağıdakilerden hangisi TFRS 15 Müşteri
Sözleşmelerinden Hasılat kapsamında doğru
bir ifadedir?
A) Beklenen değer yöntemi, işletme benzer
özellikte sadece iki sözleşmeye sahipse,
değişken bedelin uygun bir tahmini olabilir.
B) Beklenen değer yöntemi, her bir sözleşme
için değişken bedeli tahmin etme kullanılan
muhasebe politikası olarak belirlenebilir.
C) Sözleşme başlangıcında belirlenen işlem
bedeli, işletmenin haketmeyi beklediği tutara
ilişkin değerlendirmesine göre güncellenmez.
D) Beklenen değer yöntemi, bir sözleşmenin
olası her bir sonucunun olasılıklarının işletme
tarafından belirlenmesini gerektirir.
E) En muhtemel tutar, sözleşmede yalnızca
iki olası sonuç öngörülmekte ise (başka bir
ifadeyle, işletmenin bir performans primi
alabilmesi ya da alamaması gibi), değişken
bedelin uygun bir tahmini olamaz.

A
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10) Van Gölü İşletmesinin (Van Gölü), daha önce
müşterilerinden tahsil ettiği tutarın belirli bir
kısmını iade etmesini gerektirecek bir kanun
tasarısı mecliste görüşülmektedir. Van Gölü,
söz konusu değişikliğe karşı lobi yapmayı
düşünmektedir. Taslak Kanunun öngördüğü
değişiklik raporlama tarihinde yasalaşmıştır.

12) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dönem
için Alfa işletmesinin (Alfa) 345.000 TL
vergilendirilebilir kârı vardır. Aşağıdaki
karşılaştırmalı bilgiler Alfa’nın vergi
hesaplamalarından çıkarılmıştır. Vergi oranı
%20’dir.

Van Gölü, raporlama tarihinde aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapmalıdır?
A) Van Gölü mevzuat değişikliği yürürlüğe
girdiğinden karşılık ayırmalıdır.
B) Van Gölü henüz herhangi bir iade yapmadığı
için herhangi bir açıklama yapmaya gerek
yoktur.
C) Van Gölü mevzuat değişikliğine uyum
sağlamayı planlamıyorsa herhangi bir
açıklama yapmasına gerek yoktur.
D) Van Gölü mevzuat değişikliğine karşı
lobi yapmayı düşündüğünden şarta bağlı
yükümlülük açıklayabilir.
E) Değişiklik, Van Gölü’nün isteği dışında
gerçekleştiğinden raporlama tarihi itibariyle
herhangi bir işlem tesis etmeye gerek
bulunmamaktadır.

2016

Ertelenmiş vergi varlığı

117.000 TL

138.000 TL

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

60.000 TL

51.000 TL

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dönem için
Alfa’nın vergi gideri tutarı ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
E)

30.000
39.000
103.500
10.200
27.600

13) Bir işletme borçlanma araçlarından oluşan iki
portföye sahiptir. Portföyler, TFRS 9 Finansal
Araçlarda (2017 Sürümü) yer alan sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan
faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol
açma kriterini karşılamaktadır. A Portföyündeki
menkul kıymetler, portföydeki menkul
kıymetlerin fiyat hareketlerine dayalı olarak
düzenli olarak satılmaktadır. B Portföyündeki
menkul kıymetler asla satılmamakta ve
vadesine kadar elde tutulmaktadırlar. A ve
B portföyleri, ne şekilde sınıflandırılmalı ve
ölçülmelidir?

11) 31 Aralık 2016 tarihinde bir varlığın defter
değeri 375.000 TL ve vergiye esas değeri
300.000 TL’dir. Vergi oranı %20’dir. 31
Aralık 2016 tarihinde bu varlıkla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi finansal tablolara
alınır?
A)
B)
C)
D)
E)

2015

Ertelenmiş vergi varlığı 15.000 TL
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 60.000 TL
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 15.000 TL
Ertelenmiş vergi varlığı 60.000 TL
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 75.000 TL

A) Her ikisi de gerçeğe uygun değerinden
B) Her ikisi de itfa edilmiş maliyetinden
C) A portföyü itfa edilmiş maliyetinden, B
portföyü gerçeğe uygun değerinden
D) A portföyü gerçeğe uygun değerinden, B
portföyü itfa edilmiş maliyetinden
E) Her ikisi de tarihi maliyetinden
14) TMS 32 Finansal Araçlar Sunum’da yer alan
tanım uyarınca aşağıdakilerden hangisi
finansal araç değildir?
A) Bankadaki nakit
B) Tahvil
C) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı
finansal aracı
D) Ticari alacaklar
E) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
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17) Alfa İşletmesi 1 Ocak 2017 tarihinde aşağıdaki
özelliklere sahip yeni bir finansal araç ihraç
etmiştir.

15)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Döviz kredisi riski
Likidite riski
Yabancı para riski
Faiz oranı riski
Enflasyon Riski
Diğer fiyat riski

I.

İtibari değeri 300 TL, ihraç fiyatı 275
TL’dir.
II. İlk 10 yıl %5 temettü ödemesi vardır. 10
yıldan sonra temettü ödemesi ihraççının
takdirine bağlı olarak yapılabilir.
III. Aracın hamili, bu aracı 10 yılın sonunda
Alfa’nın hisse senetlerine dönüştürme
opsiyonuna sahiptir ve bu işlem için her
bir araç karşılığı 10 adet hisse senedi
verilecektir.
IV. Aracın hamili, aracın yazılı değerini
10 yılın sonuna kadar altı ay önceden
bildirimde bulunmak suretiyle, istediği
zaman itfa edilmesini isteyebilecektir.
V. Belirlenmiş bir vade tarihi
bulunmamaktadır.

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
uyarınca piyasa riski üç türlü riskten oluşur.
Yukarıdakilerden hangileri piyasa riskini
oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)

A

I-III-IV
III-IV-VI
I-II-III
IV-V-VI
II-III-VI

16) TFRS 9 Finansal Araçlar (2017 Sürümü)
uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uyarınca söz
konusu finansal araç ilk 10 yılda ne şekilde
sınıflandırılacaktır?

A) Herhangi bir finansal yükümlülük yeniden
sınıflandırılamaz.
B) Finansal varlıkları yeniden sınıflandırmak
mümkündür ve bu tür değişiklikler çok sık
gerçekleşir.
C) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal
varlık, yeniden sınıflandırılarak gerçeğe
uygun değer değişimi kâr veya zarara
yansıtılan olarak ölçülemez.
D) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya
zarara yansıtılarak ölçülen bir finansal
varlık, yeniden sınıflandırılarak itfa edilmiş
maliyetinden ölçülemez.
E) Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması,
yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren
geriye yönelik olarak uygulanır.

A)
B)
C)
D)
E)

6

Özkaynak olarak
Bileşik finansal araç olarak
Yükümlülük olarak
Yükümlülük veya özkaynak olarak
Varlık olarak

A
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18) Beyaz İşletmesi, 700.000 TL karşılığında
Kırmızı işletmesine bir finansal varlık satmıştır.
Varlığın defter değeri 600.000 TL’dir ve
gerçeğe uygun değerinin önümüzdeki 3 ayda
önemli ölçüde değişmesi beklenmemektedir.
Aynı zamanda; Beyaz, Kırmızı ile 730.000 TL
üzerinden varlığı 3 ay sonra geri satın alma
anlaşması da yapmıştır. TFRS 9 Finansal
Araçların Finansal Varlıkların Finansal Tablo
Dışı Bırakılması hükümleri uyarınca bu satış
işlemi Beyaz tarafından nasıl kaydedilmelidir?
TL

19) Kaplan işletmesi (Kaplan), Fırsat İşletmesinin
(Fırsat) tüm paylarını nakit karşılığı 1 Temmuz
2016 tarihinde satın almıştır. Bu tarih itibariyle
Fırsat’ın özkaynakları aşağıdaki gibidir.
TL

TL

700.000
Satış Kazancı

100.000

Finansal Varlık

600.000

B)
Nakit

100.000

Finansal Varlık

600.000

C)
Nakit

600.000

D)
Satış Zararı

730.000
Kredi (Yükümlülük)

730.000

A)
B)
C)
D)
E)

E)
Nakit

700.000
Kredi (Yükümlülük)

400.000

1.070.000
1.080.000
1.100.000
1.020.000
1.000.000

20) Gama İşletmesi, Limit İşletmesinin 25.000
adet hissesini kendi hisselerinin 12.500
tanesi karşılığında 17 Nisan 2017 tarihinde
satın almıştır. Bu tarih itibariyle Gama’nın
hisselerinin piyasa fiyatı 3.15 TL’dir. Limit’in
hisse fiyatı ise 1.75 TL’dir. Bir danışmana
5.000 TL ücret ödenmiştir. TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri uyarınca satın alma işlemi
karşılığında transfer edilen bedel kaç TL’dir?

600.000
Kredi (Yükümlülük)

Dağıtılmamış kârlar

A)
B)
C)
D)
E)

700.000
Kredi

500.000

Satın alma için 10.000 TL maliyete
katlanılmıştır. Kaplan, Fırsat’ın varlıklarının
gerçeğe uygun değerini satın alma
aşamasında yeniden tespit etmiş ve bu işlem
sonucu 100.000 TL’lik değerleme kazancı
belirlemiştir. Bu değerleme işlemi sonucunda
30.000 TL’lik ertelenmiş vergi yükümlülüğü
finansal tablolara alınmıştır. Finansal tablolara
alınan şerefiye tutarı ise 50.000 TL’dir. Bu satın
alma işleminde Kaplan’ın Fırsat’a ödediği tutar
ne kadardır?

A)
Nakit

Ödenmiş Sermaye (100.000 hisse)

700.000
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39.375
43.750
44.375
48.750
42.500
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A

23) Teta İşletmesi (Teta), Beta İşletmesinin (Beta)
hisselerinin ve oy haklarının %25’ine sahip
fakat Beta’nın Yönetim Kurulunda temsilcisi
bulunmamaktadır. TMS 28 İştiraklerdeki
ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca bir
işletme birleşmesinden kaynaklanan şerefiye
hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Şerefiye, sadece değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin göstergeler bulunduğunda
değer düşüklüğü açısından test edilir.
B) Şerefiye, faydalı ömrü boyunca normal
yöntem kullanılmak suretiyle itfa edilir.
C) Şerefiye, birikmiş amortismanlar düşüldükten
sonra maliyetinden ölçülür.
D) Şerefiye, birleşme tarihinde
muhasebeleştirilen tutardan birikmiş değer
düşüklüğü zararı düşülerek ölçülür.
E) Şerefiye ve pazarlıklı satın almadan
kaynaklanan kazançlar kâr veya zararda
muhasebeleştirilir.

A) Teta’nın Beta üzerindeki önemli etkisinden
bahsedebilmek için yönetiminde temsilcisinin
bulunması gerekmektedir.
B) Teta’nın Beta’nın yönetiminde temsil edilme
ve sermayesinin %20’sine sahip olma
şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.
C) Teta’nın, Beta’nın oy hakkının %20 ya da
daha fazlasını elinde tuttuğu durumunda
önemli etkisinin bulunduğu varsayılır.
D) Teta’nın, Beta’nın sermayesinin %10 ya da
daha fazlasını elinde tuttuğu durumunda
önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir.
E) Teta’nın Beta üzerindeki önemli etkisinden
bahsedebilmek için Beta Yönetim Kurulu
Üyelerinin tamamının Teta tarafından
atanması gerekmektedir.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi TFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar uyarınca
kontrolün mevcut olduğuna ilişkin
göstergelerden biridir?
A) Yatırımcı, yatırım yaptığı işletmeden getiri
elde etmektedir.
B) Yatırımcı, elde edeceği getirilerin miktarını
etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme
üzerindeki gücünü kullanma imkânına
sahiptir.
C) Yatırımcı, yatırım yaptığı işletmeden elde
edeceği getirileri planlayabilmektedir.
D) İki veya daha fazla yatırımcı işletmenin
yatırım yaptıkları bir işletmenin faaliyetlerini
yönetebilmek için birlikte hareket etmek
zorunda oldukları durumda, yatırım yapılan
işletmenin birlikte kontrolünden söz
edilemez.
E) Yatırım yapılan işletme üzerinde güce
sahip olunduğunda kontrolün elde edildiği
varsayılır.

24) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki
Yatırımlar uyarınca bir iştirak veya iş ortaklığı
yatırımı başlangıçta hangi değer üzerinden
finansal tablolara alınır?
A) Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr
veya zararındaki payı ölçüsünde
B) Satın alınan varlıkların gerçeğe uygun
değerine göre düzeltilerek
C) Yatırımcıya olan maliyeti şerefiye tutarı kadar
azaltılarak
D) Yatırımcıya olan maliyeti şerefiye tutarı kadar
artırılarak
E) Elde etme maliyetinden
25) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Stoklar değer düşüklüğü açısından sadece
buna ilişkin bir gösterge mevcut olduğunda
test edilmelidir.
B) Şerefiye değer düşüklüğü açısından sadece
buna ilişkin bir gösterge mevcut olduğunda
test edilmelidir.
C) Gerçeğe uygun değerinden izlenen yatırım
amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü
bakımından her yıl test edilmelidir.
D) TMS 36 Geri Kazanılabilir Tutarı; bir varlığın
veya nakit yaratan birimin satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değer ile kullanım
değerinden düşük olanı olarak tanımlar.
E) Sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan
duran varlık, değer düşüklüğü açısından yıllık
olarak test edilir.
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Yukarıda yer alan değişiklikler veya
tercihlerden hangileri TMS 8 Muhasebe
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar uyarınca muhasebe
politikası değişikliği olarak değerlendirilir?

26) 3 Nakit Yaratan Birime (NYB) ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir.
NYB 1 NYB 2 NYB 3 Toplam
(Bin TL) (Bin TL (Bin TL) (Bin TL)
Şirket varlığının
dağıtımı öncesi
defter değeri

2.000

4.000

8.000

14.000

Şirket varlığının
dağıtımı (Bina)

300

400

700

1.400

Şirket varlığının
dağıtımı sonrası
defter değeri

2.300

4.400

8.700

15.400

Geri kazanılabilir
tutar

3.000

3.600

7.700

A)
B)
C)
D)
E)

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

28) Gökkuşağı İşletmesi, çatısı ve ısıtma
sisteminin kontrolü dahil maliyeti 410.000 TL
olan bir binayı 1 Ocak 2016 tarihinde satın
almıştır. Binan faydalı ömrü 20 yıldır. Bina,
güvenilir tarihsel verilere göre, faydalı ömrü
sonunda 120.000 TL’ye satılabilecektir. Binanın
önemli parçası olarak tanımlanan çatısının 10
yılda bir yenilenmesi ve ısıtma sisteminin ise
alındıktan sonra her beş yılda bir kontrolden
geçmesi zorunludur. 1 Ocak 2016 tarihinde
çatının maliyeti 40.000 TL ve 5 yıllık kontrol
masrafı ise 10.000 TL’dir. İşletme Yönetimi
doğrusal amortisman yönteminin, binadan
elde edilecek ekonomik faydayı yansıtacak
en iyi yöntem olduğuna inanmaktadır. Buna
göre 31 Aralık 2016 yılında raporlanacak
amortisman gideri kaç TL olacaktır?

TMS 36 uyarınca Şirket Varlığı (bina) için ayrılan
değer düşüklüğü tutarı (sonuçlar en yakın binliğe
yuvarlandığında) kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

153.000
164.000
168.000
0
159.000

27)
I.

Bir işletmenin; daha doğru ve ihtiyaca
uygun sunum sağlayacağı gerekçesiyle
nakit akışlarının sunumunda dolaylı
yöntem yerine doğrudan yöntemi tercih
etmesi ve karşılaştırmalı dönemi de buna
göre değiştirmesi
II. Bir işletmenin, kâr veya zarar ile diğer
kapsamlı gelirin tek bölüm halinde
sunulmasının daha doğru ve ihtiyaca
uygun sunum sağlayacağı gerekçesiyle iki
bölümlü sunumdan vazgeçmesi
III. Bir işletmenin, kontrol gücü olmayan
payları; konsolide finansal tablolarında,
edinilen işletmenin net tanımlanabilir
varlıklarının orantılı payı üzerinden değil
de gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçmeye başlaması
IV. İşletmenin, ilk kez cari dönemde yatırım
amacıyla bir arsa satın alması ve finansal
tablolarına aldıktan sonra bunu maliyet
yöntemiyle ölçmeye karar vermesi
V. Bir işletmenin yatırım amaçlı
gayrimenkulü için maliyet yöntemi
yerine gerçeğe uygun değer yöntemini
kullanmaya, bu gayrimenkulün gerçeğe
uygun değerini güvenilir olarak ölçmeye
başladıktan sonra karar vermesi

A)
B)
C)
D)
E)

18.500
18.000
20.500
17.000
20.000

29) Doğu İşletmesi, 1 Ocak 2011 tarihinde idare
personeli tarafından kullanılacak bir binayı
960.000 TL’ye satın almıştır. Bina maliyet
yöntemi kullanılarak kaydedilmektedir. Binanın
kalıntı değeri bulunmamaktadır ve doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak 20 yılda
amorti edilecektir. 31 Aralık 2015 tarihinde
ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler
nedeniyle binan gerçeğe uygun değeri
660.000 TL’ye düşmüştür ve 40.000 TL satış
maliyeti bulunmaktadır. Binadan elde edilmesi
beklenen nakit akışlarının net bugünkü değeri
640.000 TL’dir. Doğu işletmesi söz konusu
bina için kaç TL değer düşüklüğü zararı
ayırmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
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70.000
90.000
80.000
48.000
96.000
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33) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri “geçerli para
birimi” terimini ne şekilde tanımlamaktadır?

30) Seymen işletmesi, etiket fiyatı 120.000 TL olan
bir malı 30.11.2016 tarihinde %18 KDV dahil
118.000 TL’ye satın almıştır. Malları işletmeye
taşımak için 2.000 TL nakliye ücreti ve ayrıca
200 TL nakliye sigortası ödemiştir. Mallar için
yılsonuna kadar 1.000 TL depo kirası ve 10.000
TL’de satış gideri yapılmıştır. TMS 2 Stoklar
uyarınca söz konusu malların maliyeti kaç
TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların
işlemlerinin ölçüldüğü ve kaydedildiği para
birimi
B) İştiraklerin bulunduğu ülkelerin para birimi
C) Finansal tabloların sunulduğu para birimi
D) İşletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik
çevrenin para birimi
E) Raporlama dönemi sonunda geçerli kur

102.200
120.200
122.200
132.200
133.200

31)
I.
II.

Hilenin tespiti
Stokların maliyetinden daha düşük bedelle
satılması
III. Döviz kuru dalgalanmaları
IV. Deprem
V. Çalışanların grev yapması

34) Organik işletmesi tahmini maliyeti 80.000 TL
olan bir üzüm bağı kuracaktır. Bu maliyetin
50.000 TL’si bu amaçla alınan %10 faizli
uzun vadeli kredi ile kalanı ise genel amaçlı
borçlanma ile finanse edilmektedir. İşletmenin
genel amaçlı olarak Tarım Bankasından temin
edilen 60.000 TL tutarında %12 faizli ve Destek
Bankasından temin edilen 40.000 TL tutarında
%11 faizli kredisi bulunmaktadır. Üzüm bağının
finansmanında kullanılan 30.000 TL genel
amaçlı kredinin faizinin aktifleştirilmesinde
kullanılacak olan aktifleştirme oranını
hesaplayınız?
A)
B)
C)
D)
E)

TMS 8 Raporlama Döneminden Sonraki
Olaylar uyarınca, raporlama döneminden
sonraki yukarıdaki olaylardan hangileri söz
konusu olayın raporlama döneminin sonunda
var olduğuna ilişkin kanıt sağlayabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

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

32) Omega işletmesi yılsonu stoklarını
değerlemeye tabi tutmuş ve tablodaki
sonuçlara ulaşmıştır.
Ürün

Maliyet
(TL)

Gerçekleşebilir
Değeri (TL)

Satış giderleri
(TL)

A

200

240

50

B

100

120

10

C

150

170

30

550
430
530
470
540

%9,6
%11
%10,5
%9
%11,6

35) Serçe işletmesi araba üretimi ve satışı
yapmakta ve üretimden itibaren 1 yıl içerisine
tespit edilen hatalar için değiştirme veya
yenileme garantisi vermektedir. Satılan
arabaların %5’inin maliyeti 500 TL olan küçük
onarım, %10’unun maliyeti 1.000 TL olan orta
seviye onarım ve %3’ünün maliyeti 2.500
TL olan ağır bakım gerektireceği tahmin
edilmektedir. Geri kalan arabaların ise garanti
kapsamında bakıma ihtiyacı olmayacağını
tahmin etmektedir. Geçtiğimiz yıl garanti
kapsamında 100.000 araç satılmıştır. Söz
konusu bilgiler kapsamında; garanti talepleri
için finansal tablolarda yer verilmesi gereken
tutar ne kadar hesaplanmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

TMS 2 Stoklar uyarınca ürünlerin yılsonu
değerleri toplamı kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

A
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20.000.000
18.000.000
24.000.000
25.000.000
17.750.000
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36) Aşağıdaki karşılık türlerinden hangisi TMS
37 Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Koşullu
Yükümlükler kapsamındadır?
A) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
B) TFRS 9 kapsamındaki tüm finansal araçlara
ilişkin karşılıklar
C) Maden kaynaklarının araştırılması ve
değerlendirilmesinin üstlenilmesi sonucunda,
belirli bir süre boyunca oluşan kaldırma
ve yenileme yükümlülüklerinden doğan
karşılıklar
D) TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri kapsamındaki
tüm karşılıklar
E) Ekonomik açıdan dezavantajlı faaliyet
kiralamaları hariç kiralamalara ilişkin
karşılıklar

40) Bir işletme para birimi ABD Doları olan A
ülkesiyle ticarete başlamıştır. Birkaç yıl sonra
işletme büyümüş ve para birimi Avro olan bir
ülkeye ürünlerini ihraç etmeye başlamıştır.
İşletmenin geçerli para biriminin Dolar
olduğu kabul edilmektedir. 2014 yılı sonuna
kadar ticaretinin %15’ini Avro kullanarak
B ülkesiyle gerçekleştirmişken 2015 yılı
sonunda ticaretinin %85’ini Avro kullanarak
gerçekleştirmiştir. Bu durumda, TMS 21 Kur
Değişiminin Etkileri uyarınca geçerli para
birimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

37) TMS 2 Stoklar uyarınca normal şartlarda
birbirleriyle ikame edilemeyen stok kalemleri
ile özel projeler için üretilen veya satın alınan
mal veya hizmetlerin maliyeti aşağıdaki
yöntemlerden hangisiyle belirlenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Üretim miktarı yöntemi
ilk giren ilk çıkar yöntemi
Son giren ilk çıkar yöntemi
Gerçek parti maliyeti yöntemi
Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi

38) ABC işletmesinin 2016 yılına ait dönem
kârı 460.000 TL, dönem vergisi 350.000
TL, ertelenmiş vergi varlığı 40.000 TL ve
ertelenmiş vergi yükümlülüğü 60.000 TL’dir.
TFRS’lere göre ABC işletmesinin 2016 yılı
dönem net kârı kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

70.000
79.000
90.000
100.000
150.000

39) Aşağıdaki durumların hangisine göre bir ana
ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması
gerekmez?
A) Bağlı ortaklık iflas etmiştir ve bir kayyum
tarafından yönetilmektedir.
B) Ana ortaklık, TFRS’ye göre raporlama yapan
başka ortaklığın bağlı ortaklığıdır.
C) Bağlı ortaklığın faaliyet konusu ana ortaklığın
faaliyet konusundan farklı değildir.
D) Ana ortaklığın kendisi yatırım işletmesi
değildir ancak bağlı ortaklığı yatırım
işletmesidir.
E) Bağlı ortaklık ana ortaklığa fon transfer
etmemektedir.
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A) Avro’ya 2015 yılı başında geçilebilir.
B) Avro’ya 2014 yılı başında geçilebilir.
C) Son üç yıla ilişkin işletme cirosu Avro
üzerinden olması gerektiğinden geçerli para
birimi değiştirilemez.
D) Geçerli para birimi değiştirilemez.
E) Avro’ya 2015 yılı sonunda geçilebilir.

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

Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde
hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim
kurulu kararı ile 6102 sayılı 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)
B)
C)
D)
E)

2)

4)

3)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre, izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı
ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan
sorumlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

5)

Saklama kuruluşlarında saklanan yabancı
sermaye piyasası araçlarını temsilen depocu
kuruluş tarafından ihraç edilen ve sahibine
bu araçların verdiği hakları aynen sağlayan,
bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası
olarak veya T.C. Merkez Bankasınca günlük
alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar
cinsinden ifade edilen sermaye piyasası
aracına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
kâr payı avansları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr
payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının
yarısını aşamaz.
B) Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları
mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı
verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar
verilemez.
C) Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı
hâlinde, ortaklık alacaklıları tarafından da kâr
payı avansı dağıtımına ilişkin kararın iptali
için dava açılabilir.
D) Yönetim kurulu üyelerinin, dağıtılan kâr payı
avansının doğru olmamasından sorumluluğu,
kusurlarına ve durumun gereklerine göre
zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği
ölçüde söz konusudur.
E) Hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak
bağımsız denetimi yapanların da dağıtılan kâr
payı avansının doğru olmamasından doğan
zararlardan sorumlulukları doğabilir.

Çıkarılmış Sermaye
Kayıtlı Sermaye
Çekirdek Sermaye
Ana sermaye
Esas Sermaye

A) İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar
sorumludur.
B) Zararın ihraççılardan tazmin edilememesi
veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması
hâlinde; halka arz edenler, kusurlarına ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
C) Bağımsız denetim kuruluşları izahnamede
yer almak üzere hazırladıkları raporlarda
yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden
sorumludur.
D) İhraççının yönetim kurulu üyeleri, ihraççılarla
birlikte zarardan, müştereken ve müteselsilen
birinci dereceden sorumludur.
E) Garantör varsa zararın ihraççılardan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça
belli olması hâlinde; garantör de kusurlarına
ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

A

Tahvil
Bono
Türev araç
Yatırım sözleşmesi
Depo sertifikası
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
ihraççıların bağımsız denetimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Denetim, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nu uyarınca listeye alınan bağımsız
denetim kuruluşlarına yaptırılabilir.
B) İhraççıların düzenleyecekleri finansal tablo ve
raporlardan, Türkiye Muhasebe Standartları
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenenler denetlenir.
C) Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzda,
borsada işlem görme başvurusunda, önemli
nitelikte işlemlerde ve ortaklığın faaliyetlerini
ve finansal durumunu önemli derecede
etkileyen olay ve gelişmeler söz konusu
olduğunda, işlemin tarafı ortaklıklardan da
bağımsız denetim raporu istemeye yetkilidir.
D) Denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından
ortak hazırlanan denetim standartları
çerçevesinde yapılır.
E) Bağımsız denetime tabi olunması durumunda
bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde kamuya duyurulur.
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6)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
sermaye piyasasında faaliyette bulunacak
bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre, sermaye piyasası kurumlarının hukuka
aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak
tedbirlere ilişkin hangisi yanlıştır?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
halka açık ortaklık genel kurul toplantıları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını,
toplantıya, esas sözleşmede gösterilen
şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde
yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar.
B) Yönetim Kurulu, halka açık ortaklık genel
kuruluna katılma ve oy kullanma hakkını,
pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş
nezdinde depo etmesi şartına bağlayabilir.
C) Genel kurul toplantısına çağrı, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden
en az üç hafta önce yapılır.
D) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında
gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın
Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini
veya ortaklara duyurulmasını istediği
hususların genel kurul gündemine alınması
zorunludur.
E) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların
genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu
tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan
sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer
alan pay sahipleri katılabilir.

A) Sermaye piyasası kurumu değildirler.
B) Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye
piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız
denetim kuruluşlarının bağımsız denetim
faaliyetlerine ilişkin kalite kontrol ve denetim
çalışmaları yapabilir.
C) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarından sermaye piyasasında
faaliyetinde bulunacaklardan ilave şartlar
aranabilir.
D) Sermaye piyasasında faaliyette bulunabilecek
bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin liste
kamuoyuna açıklanır.
E) Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin
kapsamıyla sınırlı olmak üzere,
denetledikleri finansal tablo ve raporların
mevzuata uygun olarak denetlenmemesi
nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu
imzalayanlarla birlikte sorumludur.
7)

A

9)

A) Sermaye piyasası kurumlarının, esas
sözleşme veya fon iç tüzüğü hükümlerine
aykırı faaliyetleri tedbir uygulanmasını
gerektirir.
B) Sermaye Piyasası Kurulu, aykırılıkları
belirlenen kurumların faaliyetlerinin
kapsamını sınırlandırmaya yetkilidir.
C) Aykırılıkları belirlenen kurumların
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması da
mümkündür.
D) Doğrudan tedbir uygulanamaz, öncelikle
ilgililerden aykırılıkların belirlenen bir sürede
giderilmesi istenmelidir.
E) Sermaye Piyasası Kurulu, aykırılıkları
belirlenen kurumların, belirli sermaye piyasası
faaliyetleri itibarıyla yetkilerini iptal edebilir.
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası
kurumu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yatırım kuruluşları
Portföy yönetim şirketleri
İpotek finansmanı kuruluşları
Merkezî takas kuruluşları
İhraççılar
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10) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
yatırım ortaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay
bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden
ödenmesi zorunludur.
B) Yatırım ortaklıklarının esas sözleşme
değişikliklerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun uygun görüşünün alınması
zorunludur.
C) Yatırım ortaklıkları, hiçbir koşulda portföy
yönetim şirketlerinden hizmet alamazlar.
D) Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul,
girişim sermayesi yatırımları ile Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık
ve haklardan oluşan portföyleri işletmek
amacıyla kurulurlar.
E) Sabit veya değişken sermayeli olabilirler.

13) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ’e göre, sermaye
piyasasında bağımsız denetimin geçerliliği ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımsız denetim standartlarına aykırı olan
ve aykırılığı giderilemeyen bağımsız denetim
hiç yapılmamış sayılır.
B) Bağımsız denetimin, bağımsız denetim
standartlarına uygun yapılmaması nedeniyle
müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
zararlardan sadece bağımsız denetim
raporunu imzalayanlar sorumludur.
C) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliği’nde belirtilen
bağımsızlığı ortadan kaldıran durumların
varlığı halinde, bağımsız denetim hiç
yapılmamış sayılır.
D) Geçersiz sayılan bağımsız denetime ilişkin
bağımsız denetim raporunun daha önce
finansal tablolarla birlikte ilan edilmiş olması
halinde, bağımsız denetimin geçersiz
sayıldığı hususu ilgili finansal tablolarla
birlikte aynı usul ve esaslar dahilinde yeniden
ilan edilir.
E) Geçersiz sayılan bağımsız denetime ilişkin
kamunun doğru aydınlatılması için Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından gerekli diğer
tedbirler alınır.

11) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
yatırım fonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Anonim şirket şeklinde kurulur.
B) Tasarruf sahiplerinden fona katılma payı
karşılığında para toplayabilir.
C) Tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet
esaslarına göre faaliyet gösterir.
D) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen varlık
ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri
işletir.
E) Portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç
tüzüğü ile kurulur.

A

14) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
içlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu
olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü
veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal
kuruluş olan şirkete ne ad verilir?

12) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre, borsalar ve piyasa işleticileri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından izin verilir.
B) Anonim şirket şeklinde kurulmaları gerekir.
C) Paylarının tamamı nama yazılı olmalıdır.
D) Payları nakit karşılığı çıkarılmalıdır.
E) Esas sözleşmelerinin, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na ve ilgili düzenlemelerde
yer alan hükümlere uygun olması gerekir.
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Katılım Bankası
Kalkınma ve Yatırım Bankası
Mevduat Bankası
Finansal Holding Şirketi
Kredi Kuruluşu
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15) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
merkezi yurt dışında bulunan bankaların
Türkiye’de şube açma şartlarına ilişkin hangisi
yanlıştır?

17) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankaların birleşme, bölünme ve hisse
değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Bu bankaların merkezinin bulunduğu ülkenin
yetkili denetim merciinin, bu bankaların
Türkiye’de faaliyet göstermesine ilişkin
olumsuz görüşünün bulunmaması gerekir.
B) Bu bankaların müdürler kurulu üyelerinin,
kurumsal yönetim hükümlerinde
belirtilen şartları ve plânlanan faaliyetleri
gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz
olmaları şarttır.
C) Bu bankaların izin kapsamındaki faaliyet
konularına ait iş plânlarını, ilk üç yıl için bütçe
plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir
faaliyet programını ibraz etmesi zorunludur.
D) Bu bankaların dahil olduğu grubun ortaklık
yapısının şeffaf ve açık olması gerekir.
E) Merkezinin bulunduğu ülkede esas
faaliyetlerinde yasaklama bulunan bankaların
ancak T.C. Merkez Bankası’nın uygun görüşü
ile Türkiye’de şube açmalarına izin verilebilir.
16) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bir bankanın faaliyet izninin iptali veya
sınırlandırılması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A

A) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan
birinin bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve
yükümlülüklerini Türkiye’de faaliyette bulunan
diğer bir bankaya devretmesi Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine
bağlıdır.
B) Bankalar yalnızca bankalar ile birleşebilir.
C) Birleşme, bölünme ve hisse değişimine
ilişkin izin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili
bankaların yetkili organlarınca karar alınarak
gerekli işlemlere geçilmediği takdirde, verilen
izin geçersiz olur.
D) Birleşme veya devir işleminin kesinleşmesini
müteakip, devredilen kuruluşun bütün aktif
ve pasifleri ile diğer hak ve yükümlülükleri
devralan bankaya geçer.
E) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
hükümlerine göre birleşme, bölünme ve
devirlerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
18) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankaların denetim komitesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir bankanın, faaliyet izninin gerçeğe aykırı
beyanlarla alınmış olması hâlinde faaliyet izni
iptal edilir.
B) Faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay
içinde faaliyete geçilmemesi hâlinde faaliyet
izni iptal edilir.
C) Bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile
faaliyette bulunulmamış olması hâlinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından belirlenecek süre kadar bu
bankanın faaliyetleri durdurulur.
D) Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılmasına
ilişkin kararlar Resmî Gazetede de
yayımlanır.
E) Türkiye’de şubesi bulunan yurt dışında
kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede
konkordato ilân etmeleri hâlinde, Türkiye’deki
şubelerinin faaliyet izinleri kaldırılır.

A) Yönetim kurulunun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı
olmak üzere denetim komitesi oluşturulur.
B) Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur.
C) Denetim komitesi üyelerinin, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca
belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.
D) Denetim komitesi, bağımsız denetim
kuruluşlarından görevlerinin ifasıyla ilgili
olarak düzenli raporlar almakla yükümlüdür.
E) Denetim komitesi, banka genel kurulu
tarafından oluşturulur.
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19) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankaların iç denetim sistemi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

21) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankalarda finansal raporlama ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ana ortaklık niteliğindeki bankanın iç
denetiminde görev alanlar konsolidasyona
tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini ifa
edemezler.
B) Bankalar bütün birim, şube ve
konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan
bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır.
C) İç denetim çerçevesinde faaliyetlerin
mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere
ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka
müfettişleri tarafından denetlenir.
D) İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir
şekilde ve gerekli meslekî özen gösterilerek
yerine getirilir.
E) İç denetime ilişkin raporların, en az üçer
aylık dönemler itibarıyla ve denetim
komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna tevdii
zorunludur.

A) Bankalar, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun ve
kuruluş birliklerinin görüşü alınmak suretiyle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara
uygun olarak muhasebe sistemlerinde tek
düzeni uygulamak zorundadır.
B) Bankalar, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunca
yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama
standartlarına uygun olarak tüm işlemlerini
gerçek mahiyetlerine uygun surette
muhasebeleştirmekle yükümlüdürler.
C) Yayımlanan finansal tabloların gerçeğe aykırı
olduğunun tespiti hâlinde bankalar hakkında
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu gerekli tedbirleri alır.
D) Bankalar, finansal raporlarını bilgi edinme
ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte,
anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir,
denetime, analize ve yorumlamaya elverişli,
zamanında ve doğru şekilde düzenlemek
zorundadır.
E) Bankalar, kanunî ve yardımcı defter ve
kayıtlarını, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki
muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlamadan
bilançolarını kapatamazlar.

20) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankaların bağımsız denetimlerini
gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Banka teftiş kurulu, bağımsız denetim
kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön
değerlendirmeleri yapar ve bunların
faaliyetlerini düzenli olarak izler.
B) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilmemiş bir bağımsız denetim
kuruluşu bankalarda bağımsız denetim
yapamaz.
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca, bankaların bağımsız denetimlerini
gerçekleştirecek bağımsız denetim
kuruluşlarına ilişkin liste kamuoyuna
açıklanır.
D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca, standart ve mevzuata aykırılıkları
tespit edilen bağımsız denetim kuruluşları
geçici veya sürekli olarak listeden
çıkarılabilir.
E) Bağımsız denetim kuruluşları denetim
esnasında, yöneticilerin esas sözleşmeyi ihlâl
etmiş olduklarını gösteren hususları tespit
ederse, durumu derhal Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’na bildirmekle
yükümlüdür.

22) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî
olarak ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış ve
ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen
zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı
düşüldükten sonra kalan tutara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Çekirdek sermaye
Ödenmiş sermaye
Kayıtlı sermaye
Katkı Sermaye
Sermaye Yedekleri

23) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
uygulanmasında maruz kalınan riskler
nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli
öz kaynak bulundurulması aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
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A)
B)
C)
D)
E)

Likidite yeterliliği
Kredi yeterliliği
Aşımların giderilmesi
Sermaye yeterliliği
Varlık karşılama oranı
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24) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay
sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın
bankaların sermayesinin yüzde bir ve daha
fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı
olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu
oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin
toplamı ile ilgili sınır aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

26) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
mevduat ve katılım fonu kabulü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kredi kuruluşları ile özel kanunlarına göre
yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel
kişi mevduat ve katılım fonu kabul edemez.
B) Sigorta şirketlerinin işlemleri 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu uygulamasında mevduat
ve katılım fonu kabulü sayılır.
C) Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda,
yalnız çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve
sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf
sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve
vakıfların münhasıran kendi üyelerinden bu
amaçlar için topladıkları paralar 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu uygulamasında mevduat
ve katılım fonu kabulü sayılmaz.
D) Kalkınma ve yatırım bankalarının
bankalardan, para piyasaları, sermaye
piyasaları ve organize piyasalardan
sağlayacakları fonlar 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu uygulamasında mevduat sayılmaz.
E) Türkiye’de kurulu kredi kuruluşlarının yurt
dışında kurulu ortaklıkları adına yurt içinde
yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu
kabul etmeleri izinsiz mevduat ve katılım fonu
kabulü sayılır.

A)
B)
C)
D)

Özkaynakların yüzde ellisini aşamaz.
Özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz.
Özkaynakların yüzde yirmisini aşamaz.
Bu krediler, kredi sınırlamalarına tâbi olmayan
işlemlerdendir.
E) Özkaynakların yüzde onunu aşamaz.
25) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
aşağıdaki işlemlerden hangisi kredi
sınırlamasına tâbidir?
A) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve
hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.
B) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda
veya kanunla teşkilatlanmış diğer para
piyasalarında yapılan işlemler.
C) Bankalarca, hakim ortaklarına kullandırılan
krediler.
D) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla
bedelsiz edinilen ortaklık payları ile
ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı
gerektirmeyen değer artışları.
E) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak
dikkate alınan işlemler.

A

27) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre,
mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kredi kuruluşları nezdlerindeki tasarruf
mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonları,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
sigorta edilir.
B) Kredi kuruluşları, nezdlerindeki tasarruf
mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım
fonlarını, sigortaya tâbi kısım üzerinden
sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim
ödemek zorundadır.
C) Kredi kuruluşunun genel müdür ve
yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve
velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat
ve katılım fonu ile diğer hesaplar sigorta
kapsamındadır.
D) Kredi kuruluşlarınca Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na ödenen sigorta primleri
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak kabul edilir.
E) Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları
nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir
şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan
mevduat ve katılım fonunun sigorta
kapsamındaki kısmı, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu kaynaklarından ödenir.
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28) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
sigorta sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A

30) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin
kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi
de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta
sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının
haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi
gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim
yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak
bildirmesine ilişkin yükümlülüğe ne ad verilir?

A) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun
emredici hükümlerine, ahlâka, kamu
düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden
doğabilecek bir zararını teminat altına almak
amacıyla sigorta yapılamaz.
B) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak
isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için
verdiği teklifname, teklifname tarihinden
itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse
sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır.
C) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen
sigorta sözleşmesi yapabilir.
D) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi
birinin veya bazılarının sigorta teminatı
dışında kaldığını ispat yükü sigorta ettirene
aittir.
E) Sigortacının iflası hâlinde sigorta sözleşmesi
sona erer.

A)
B)
C)
D)
E)

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

31) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na
göre, sigorta poliçesi ve içeriğiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin
içeriği teklifnameden veya kararlaştırılan
hükümlerden farklıysa, anılan belgelerde yer
alıp teklifnameden değişik olan ve sigorta
ettirenin aleyhine öngörülmüş bulunan
hükümler geçersiz, sigortalının ve lehtarın
aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler
geçerlidir.
B) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya
acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin
yapılmasından itibaren yirmidört saat içinde,
yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta
ettirene vermekle yükümlüdür.
C) Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan
zarardan sorumludur.
D) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri
kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe
verilmesini sigortacıdan isteyebilir.
E) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin
ispatı genel hükümlere tabidir.

29) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
sigorta sözleşmesine ilişkin fesih ve cayma ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşmenin yapıldığı anda var olan menfaat,
sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa,
sigorta şirketi bir aylık bildirim süresine
uyarak sözleşmeyi feshetmediği takdirde
sözleşme geçerli olarak devam eder.
B) Sigortacının, ilgili sigorta dalına ilişkin
ruhsatının iptâl edilmesi hâlinde; sigorta
ettiren, bu olguyu öğrendiği tarihten
itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini
feshedebilir.
C) Primlerin tamamını ödememişken sigorta
ettiren konkordato ilan etmişse, sigortacı,
bunu öğrendiği tarihten itibaren, bir aylık
bildirim süresine uyarak, sigorta sözleşmesini
feshedebilir.
D) Sigortacı, sigorta teminatının kapsamında
değişiklik yapmadan, ayarlama şartına
dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren,
sigortacının bildirimini aldığı tarihten itibaren
bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir.
E) Sigortacı, sözleşmeyi kısmen feshetmiş veya
ondan caymışsa, sigorta ettiren sözleşmenin
tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir.

32) Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu’nda üye
bulundurmayan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
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A) Maliye Bakanlığı
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Sermaye Piyasası Kurulu

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
33) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, bireysel
emeklilik sistemine katılmaya ilişkin olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

35) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, emeklilik
yatırım fonu içtüzüğü ile ilgili olarak hangisi
yanlıştır?

A) Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine
sahip kişiler katılabilir.
B) Sisteme katılım için emeklilik şirketi ile
emeklilik sözleşmesi akdedilir.
C) Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı
paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma
yönlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
emeklilik sözleşmesinde düzenlenir.
D) Emeklilik sözleşmesi, katılımcı ile bireysel
emeklilik sözleşmesi şeklinde yapılabilir.
E) Emeklilik sözleşmesine ve emeklilik
sözleşmesinde bulunacak hususlara ilişkin
esas ve usuller Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenir.

A) Fon içtüzüğü, fon portföyünün inançlı
mülkiyet esaslarına göre saklanmasını konu
alır.
B) Fon içtüzüğü, fon portföyünün vekalet akdi
hükümlerine göre yönetimini içerir.
C) Fon içtüzüğü, iltihaki bir sözleşmedir.
D) Fon içtüzüğüne yönelik esas ve usuller
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü
alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenir.
E) Fon içtüzüğü, emeklilik şirketinin merkezinin
bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

34) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, emeklilik
şirketlerinin faaliyette bulunabilmesiyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuruluş izni alan şirketin faaliyete
geçebilmesi için emeklilik branşında faaliyet
ruhsatı alması zorunludur.
B) Emeklilik branşı faaliyet ruhsatı Hazine
Müsteşarlığı tarafından verilir.
C) Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan
şirketin, ruhsatın veriliş tarihinden itibaren
en geç üç ay içerisinde fon kurmak amacıyla
Hazine Müsteşarlığı’na başvurması gerekir.
D) Faaliyet ruhsatı almak üzere yapılan
başvurularda iki yıl içinde en az yüzbin
katılımcıya hizmet verecek biçimde gerekli
her türlü planlamanın yapılmış olması şartı da
aranır.
E) Kuruluşa ilişkin verilen izin, izin tarihinden
itibaren bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet
ruhsatı almak üzere başvurunun yapılmamış
veya gerekli belgelerin süresi içinde
tamamlanmamış olması halinde kendiliğinden
geçersiz olur.

36) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden
menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen
taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta
Tahkim Komisyonu’na intikal etmiş şikâyetler
üzerinde ön incelemeyi yapan kişiye ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sigorta Eksperi
Sigorta Raportörü
Sigorta Şirketi
Sigorta Acentesi
Sigorta Hakemi

37) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin
kuruluşu ve faaliyeti ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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A) Sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan
bağlantısı bulunan işler dışında başka işle
iştigal edemezler.
B) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin kurucuları
müflis veya konkordato ilan etmiş olamaz.
C) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin hisse
senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
zorunludur.
D) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin bir holding
bünyesinde faaliyet gösterecek olması
halinde, holding şirketinin finansal durumunun
da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye
yeterli olması gereklidir.
E) Anonim şirket, kooperatif veya paylı komandit
şirket şeklinde kurulmuş olması şarttır.
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38)
I. Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması,
II. Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması,
III. Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık
vermemesi,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi
yapmayan kooperatif şeklinde kurulan sigorta
şirketleri ve reasürans şirketleri açısından
yukarıdakilerden hangileri zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

I,II
I,III
II,III
I, II, III
Yalnız I

39) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin
teşkilâtı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Genel müdür, yönetim kurulunun üyesi
olamaz.
B) Denetçileri iki kişiden az olamaz.
C) Yönetim kurulu üyelerinin malî güç
dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan şartları taşıması
gerekir.
D) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun en
az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması
ve sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe,
hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya
veya mühendislik alanlarında en az üç yıl
deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
E) Sigorta veya reasürans şirketinin hâkim
hissedarı tüzel kişilerin yönetim ve
denetimine sahip kişilerde de, malî güç
dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan şartlar aranır.
40) Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya
tamamının yeniden sigorta edilmesine ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hayat sigortası
Reasürans
Mesleki sorumluluk sigortası
Yansıma sigorta
Aşkın sigorta
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
1)

Bay A 1.000 TL tutarındaki parasını yıllık %
20 faiz oranıyla bir bankaya 3 aylık dönemler
halinde faiz ödenecek şekilde mevduat
hesabına yatırmıştır. Bu durumda birinci yılın
sonunda mevduat hesabındaki toplam para ne
kadar (TL) olacaktır?
A)
B)
C)
D)
E)

1.215,5
1.218,5
1.250,5
1.212,5
1.220,5

4)
Sabit yatırım tutarı

15.000.000 TL

Yıllık nakit akış tutarı

5.000.000 TL

Yıllık amortisman tutarı

1.500.000 TL

Yatırımın ekonomik ömrü

10 Yıl

A işletmesi tarafından gerçekleştirilen yatırıma
ilişkin veriler yukarıda belirtilmiştir. Yukarıdaki
veriler çerçevesinde A işletmesinin gerçekleştirdiği
yatırıma ilişkin muhasebe verim oranı (% olarak)
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

2)
Seçenek

Yatırılan Mevduata İlişkin
Vade

Yıllık Faiz
Oranı (%)

I-

6 ay

20

II-

6 ay

10

III-

12 ay

20

IV-

12 ay

10

V-

12 ay

15

Bir bankada bir yıl boyunca tutulan mevduata
ilişkin olarak, yukarıda gösterilen seçeneklerden
en yüksek getiriyi sunan hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3)

A

5)
Yatırım tutarı

500.000 TL

Ekonomik ömrü

10 Yıl

Yıllık amortisman tutarı

50.000 TL

Yıllık net kar

30.000 TL

Yukarıda bilgileri verilen yatırımın geri ödeme
süresi aşağıdakilerden hangisidir?

II
III
I
IV
V

İşletmeler için finansal amaçlar, parasal
olan ve parasal olmayan olarak iki gruba
ayrıldığında, aşağıdakilerden hangisi parasal
olmayan amaçlar arasında gösterilebilir?

23,33
20,50
18,75
30
26,75

A)
B)
C)
D)
E)

10 Yıl
5,40 Yıl
8 Yıl
6,25 Yıl
3 Yıl

I.
II.
III.
IV.
V.

Net bugünkü (şimdiki) değer
Karlılık endeksi
İç verim oranı yöntemi
Geri ödeme süresi yöntemi
Muhasebe verim oranı

6)

A) Toplam gelirlerin büyüme oranının maksimum
kılınması
B) Belirli bir satış düzeyine ulaşılması
C) Pay başına nakit akımının maksimum
kılınması
D) Ödemelerin vadelerine uygun olarak yerine
getirilmesi
E) Belirli finansman kurallarına uyulması

Yukarıda belirtilen yatırım projelerini
değerlendirme yöntemleri dinamik ve statik
yöntemler olarak ikiye ayrılmak istenirse,
yukarıda yer alan dinamik yöntemler
aşağıdakilerden hanisinde eksiksiz olarak
belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
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I ve II
I, II ve III
II ve IV
I, II ve V
II, IV ve V

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
7)

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik koşulları
altında (riskli ortamda) yatırım projelerini
değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

8)

Belirlilik eşitliği yöntemi
Duyarlılık analizi yöntemi
Simülasyon yöntemi
Karar ağacı yöntemi
Kârlılık endeksi yöntemi

Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Araçları
Tebliğine göre tahvillere ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon
ödemeli olarak satılabilir.
B) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde
bir defada veya vade içinde taksitler halinde
ödenebilir.
C) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme
koşullarına ilişkin esaslar ihraççılar tarafından
belirlenir; söz konusu unsurlarda, kanuni
zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı
kalmak kaydıyla değişiklik yapılmaması
esastır.
D) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri
alınamaz.
E) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa
özel mevzuatlarında hüküm bulunmak
şartıyla tahvillere kardan pay verebilirler.

9)

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde
finansal kiralama sözleşmelerine ve bedeline
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri
taraflarca belirlenir.
B) Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde,
sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden
itibaren bir yıl içinde kiracıya teslim edilmesi
zorunludur.
C) Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu
olabilir.
D) Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları
hariç olmak üzere patent gibi fikrî ve sınai
haklar bu sözleşmeye konu olamaz.
E) Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine
bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal
tek başına finansal kiralama sözleşmesinin
konusu olabilir.

A

10) Nominal değeri 20.000 TL olan bir hazine
bonosunun vade tarihinden 120 gün
önceki alış fiyatı iç iskonto yöntemine göre
aşağıdakilerden hangisidir (iç iskonto oranı
%30).
A)
B)
C)
D)
E)

17.354 TL
17.654 TL
18.182 TL
18.212 TL
19.112 TL

11) “Mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli
bir vadesi olan, bir banka tarafından garanti
edilmiş senetli veya senetsiz alacakların
rücu edilmeksizin belirli bir iskonto oranıyla
satın alınması işlemi” aşağıdaki finansman
kaynaklarından hangisini ifade etmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)

Factoring
Forfaiting
Leasing
Otofinansman
Finansman bonosu

12) X Şirketi, 4 yıl vadeli ve %40 faiz oranlı,
anapara ödemesi vade sonunda yapılacak
şekilde tahvil ihraç etmiştir. Vergi oranı %
20 olduğu durumda tahvil ihracının maliyeti
(% olarak) aşağıdakilerden hangisinde
gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

8
16,8
30,8
32
38

13) Sermayesi 1000 adet adi hisse senedine
bölünmüş X AŞ cari yılda toplam 1.000.000
TL temettü dağıtmıştır. İşletmenin ödeyeceği
temettünün her yıl % 10 artacağı tahmin
edilmektedir. Yatırımcıların hisse senedi
yatırımından beklediği asgari verimlilik oranı
% 30’dur. Buna göre bu 1000 adet adi hisse
senedinin bugünkü değeri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
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3.000.000 TL
8.000.000 TL
6.500.000 TL
7.500.000 TL
5.500.000 TL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
14) X işletmesinin betası (β) 0.80, risksiz faiz
oranı %20 ve pazar getiri (faiz) oranı % 30’dur.
Sermaye varlıklarını fiyatlama yöntemine
(CAPM) göre bu işletmenin sermaye maliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

0,22
0.23
0.25
0.28
0.30

15) “Optimal sermaye yapısının belirlenmesine
ilişkin yaklaşımlardan …………… göre,
optimum bir sermaye yapısı bulunmakta
ve firma kaldıraç etkisi ile pazar değerini
artırabilmektedir. Borçlanmak suretiyle
işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
belirli bir noktaya kadar düşürülebilir ve
firmanın değeri artırılabilir. Ancak bu noktadan
sonra borçlanmaya devam edilmesi halinde
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti artmakta ve
firma değeri de azalmaktadır”

18) Yatırım kararlarının alınmasında riskleri,
sistematik ve sistematik olmayan riskler olarak
iki gruba ayırırsak, aşağıdakilerden hangisi
sistematik olmayan riskler arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

I.

Bir kıymetin sistematik olmayan riski β
(beta) ile ölçülür.
II. Bir menkul kıymetin beklenen getirisi,
risksiz faiz oranına, pazar risk primine ve
menkul kıymetin betasına bağlıdır.
III. Bu modele göre menkul kıymetlere yapılan
yatırımların tek temel risk kaynağı vardır:
sistematik olmayan risk
IV. Sistematik olmayan risk pazar riski olarak
da bilinir.

Tümleştirme yaklaşımına
Geleneksel yaklaşıma
Net gelir yaklaşımına
Net faaliyet geliri yaklaşımına
Netleştirme yaklaşımına

Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli için
yukarıda belirtilenlerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak
belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

İşletmenin sermaye yapısı
Piyasanın sermaye yapısı
İşletmenin elde ettiği kar
İşletmenin özkaynak maliyeti
İşletmenin borçlanma maliyeti

17) Enflasyon oranının % 20 olduğu bir durumda,
nominal değeri 5.000 TL, nominal getiri oranı
%30 olan bir tahvilin reel getiri oranı (%)
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Değişkenlik katsayısı
Beklenmeyen getiri
Varyans
Beklenen getiri
Standart sapma

20)

16) Optimal sermaye yapısının belirlenmesine
ilişkin yaklaşımlardan Modigliani-Miller
Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi
işletmenin değerini belirleyen temel
etmenlerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Enflasyon riski
Faiz oranı riski
Pazar riski
Döviz kuru riski
Finansal risk

19) Yatırım kararları alınırken, yatırımcıların bir
birim getiri için ne kadar riske katlandığını
gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

Sermaye yapısı teorileri uyarınca, yukarıda
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

5,5
6,1
8,3
10
12
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21) Nakit yönetim modellerinden ……..,
mevcut fonların ne kadarlık bir kısmının
nakit olarak tutulması ve ne kadarlık bir
kısmının pazarlanabilir menkul kıymetlere
yatırılması gerektiğine ilişkin optimal bir
çözüm aramaktadır. Bu modelin hareket
noktası, işletmedeki nakit çıkışlarının kontrol
edilebileceği nakit girişlerinin kontrolünün
ise mümkün olmadığı varsayımına
dayanır. Bu modele göre nakit girişleri
sürekli, nakit çıkışları ise belirli zamanlarda
gerçekleştiğinden işletme yöneticileri
fona ihtiyaç duyacakları zamana kadar
ellerindeki nakit fazlasının bir kısmını
alternatif yatırımlarda değerlendirebilirler.
Ayrıca bu modelin esasını, pazarlanabilir
senetlerden sağlanacak getiriler ile gerekli
nakdi bulundurma nedeniyle katlanılacak
maliyetlerin eşit olduğu noktaya kadar,
nakdin pazarlanabilir senetlere yatırılabileceği
oluşturmaktadır.

24)

A) Futures sözleşmesi nama yazılı olup
devredilemez.
B) Futures sözleşmelerinde sözleşme unsurları
standart olarak tanımlanmış olup sözleşmeler
geneldir.
C) Forward sözleşmesinde kredi riski bulunur.
D) Forward sözleşmesinde kar veya zarar vade
sonunda ortaya çıkar. Futures sözleşmesinde
ise kar veya zarar günlük olarak hesaplanır.
E) Futures sözleşmesinde, işlem yapmak için
belirli bir teminat yatırılması zorunludur.

Uzun Vadeli Borçlar Toplamı

4.000.000 TL

Öz Sermaye Toplamı

15.000.000 TL

Dönen Varlıklar Toplamı

10.000.000 TL

Duran Varlıklar Toplamı

10.000.000 TL

0,33
1,5
1,6
1,9
2

25) “İşletmenin kar payındaki değişimler, firmanın
gelecekteki durumu hakkında piyasaya bilgi
vermektedir”
Yukarıdaki ifade, aşağıdaki kar dağıtım
politikalarından en çok hangisini
belirtmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kar payları ilgisizliği politikası
Eldeki kuş politikası
Vergi tercihleri politikası
Kar paylarının işaret verme politikası
Kalan kar payları politikası

26) Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin
temel ilkelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Riskten kaçınma ilkesi
Belirlilik ilkesi
İşaret verme ilkesi
Değerli fikirler ilkesi
Davranış ilkesi

27) Nakit ve yatırım bütçelerinin hazırlanması
finans yöneticisinin aşağıda belirtilen
görevlerinden hangisine girmektedir?
A)
B)
C)
D)

Finansal analiz ve denetim
Varlıkların yönetimi
Fon sağlanması
İşletmenin karşılaştığı özel sorunların
çözülmesi
E) Finansal planlama

23) Dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı
kaynakların çıkarılması sonucunda ortaya
çıkan sonucun aşağıdakilerden hangisini ifade
ettiği söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

1.000.000 TL

A)
B)
C)
D)
E)

Baumol modeli
Beranek modeli
Miller-Orr modeli
Saffer modeli
Smurf modeli

22) Aşağıdakilerden hangisi Forward ve/veya
Futures sözleşmeleriyle ilgili olarak doğru
değildir?

Kısa Vadeli Borçlar Toplamı

Yukarıda bilgileri verilen işletme için Finansal
Yapı Oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A)
B)
C)
D)
E)

A

Başabaş noktası
Katkı marjı
Net işletme sermayesi
Doğrusal başabaş noktası
Varlık etkinliği
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28) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan
ana bölümlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

31) Aşağıdakilerden hangisi Black-Scholes
opsiyon fiyatlama modelinin temel
varsayımlarından biri değildir?

Pay sahipleri
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
Menfaat sahipleri
Yönetim kurulu
Risk değerlendirme

29) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre genel kurul toplantıları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genel kurul toplantısında, gündemde yer
alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde,
açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması
konusuna toplantı başkanı özen gösterir.
B) Genel kurul toplantısında pay sahiplerine eşit
şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru
sorma imkanı verilir.
C) Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında
ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına
girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul
toplantısında cevaplandırılmış olmasını
sağlar.
D) Genel kurul toplantısında, sorulan sorunun
gündemle ilgili olmaması veya hemen
cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması
halinde, sorulan soru en geç 3 gün içerisinde
Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı
olarak cevaplanır.
E) Genel kurul toplantısı sırasında sorulan
tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar,
en geç genel kurul tarihinden sonraki 30
gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü
tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya
duyurulur.

A) Opsiyon alım ve satımı için işlem maliyeti ve
vergi söz konusudur
B) Hisse senedi için açığa satış serbesttir
C) Hisse senedi fiyatları sürekli olarak
değişmektedir
D) Arbitraj olanağı bulunmamaktadır
E) Kısa vadeli risksiz faiz oranı üzerinden
istenildiği kadar borçlanılabilir
32) “Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı
iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile
………… yüksek paya sahip olan gerçek
kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve
oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları
gösterilecek şekilde asgari ………..
güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.”
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre yukarıdaki ifade de boş
bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

% 1’den
% 3’ten
% 5’ten
% 8’den
% 10’dan,

,
,
,
,

ayda bir
3 ayda bir
6 ayda bir
8 ayda bir
9 ayda bir

33) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre yönetim kurulunun faaliyet
esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/
genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde
ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas
sözleşmede ifade edilmesi esastır.
B) Yönetim kurulu üyeleri arasında görev
dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin
görev ve yetkileri faaliyet raporunda
açıklanır.
C) Yönetim kurulu, yılda en az iki kez risk
yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini
gözden geçirir.
D) Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel
müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi
durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte
KAP’ta açıklanır.
E) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep
olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini
aşan bir bedelle sigorta edilir.

30) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre bir ortaklığın kurumsal internet
sitesinde yer alması gereken bilgiler en az son
kaç yıllık dönemi kapsamalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

A

10
5
4
2
3
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34) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre istisnalar hariç tutulursa
yönetim kurulunun yapısı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda
beş üyeden az olmamak koşuluyla, yönetim
kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar
yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar
almalarına ve komitelerin oluşumuna ve
çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmelerine imkan sağlayacak şekilde
belirlenir.
B) Yönetim kurulu üyelerinin en az %25’i icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur.
C) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu
üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca
herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı
icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim
bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve
olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.
D) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri
içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında
kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip
bağımsız üyeler bulunur.
E) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday
gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
35) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre, istisnalar hariç tutulursa,
yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye
sayısı “her durumda” kaçtan az olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

37) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre yönetim kurulu tarafından
oluşturulan alt komitelerden hangisinde
yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda
uzman kişiler üye olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Aday gösterme komitesi
Ücret komitesi
Kurumsal yönetim komitesi
Riskin erken saptanması komitesi
Denetim komitesi

38) “Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
işlemlerinin ………..’ne iletilmesi için gerekli
mekanizmaları oluşturur. “
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinin “Menfaat Sahipleri” başlıklı ana
bölümüne göre, aşağıdakilerden hangisi
yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek
komitelerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kurumsal yönetim komitesi
Aday gösterme komitesi
Ücret komitesi
Riskin erken saptanması komitesi
Yetki gözetim komitesi

39) Satın Alma Gücü Paritesi Teorisine göre,
enflasyon oranındaki değişikliklerin kur
üzerindeki etkisi nasıl olur?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5

36) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine göre
yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını
sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen
oluşturulabilecek alt komitelerden biri
değildir?

A

Eşit ve aynı yönde
Etkisi olmaz
Eşit ama ters yönde
Eşit değil ve ters yönde
Eşit değil ama aynı yönde

40) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki kurumsal
yönetim uygulamalarını belirleyen ana
faktörlerden biri olarak gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Denetimden sorumlu komite
Riskin erken saptanması komitesi
Aday gösterme komitesi
Yetki gözetim komitesi
Ücret komitesi
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Siyasal sistem
Rekabet düzeyi
Ekonomik durum
Mülkiyet haklarının gelişmişlik düzeyi
Finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi

A

DENETİM
1)

Aşağıdakilerden hangisi “yönetim tarafından
finansal tabloların hazırlanmasında kabul
edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin
kullanılması ve yönetimin ve –uygun hâllerdeüst yönetimden sorumlu olanların yürütülecek
denetime ilişkin ön kabullerde mutabık
olmasını” ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)

2)

Denetimin ön şartları
Denetim kanıtı
Denetim görüşü
Geçerli finansal raporlama çerçevesi
Uygunluk

Değerleme hizmeti
İleriye yönelik finansal bilgilerin incelenmesi
Sınırlı bağımsız denetim
Bağımsız denetim
Finansal bilgilere ilişkin, üzerinde mutabık
kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik
işler

5)
I.

Raporlanan bir finansal tablo kaleminin
tutarında olan yanlışlık
II. Raporlanan bir finansal tablo kaleminin
sınıflandırılmasında olan yanlışlık
III. Raporlanan bir finansal tablo kaleminin
sunumunda olan yanlışlık
IV. Raporlanan bir finansal tablo kalemine
ilişkin finansal tablo dipnotunda olan
yanlışlık

Denetçiden bir finansal tablonun belirli bir
kalemine yönelik makul güvence veren bir
denetim gerçekleştirmesi istenmektedir.
Denetçi bu denetim hizmetini aşağıdaki
standartlardan hangisine uygun olarak
gerçekleştirmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi denetçinin
Bağımsız Denetim Standartlarına ilişkin
sorumluluğunu diğerlerine kıyasla daha doğru
bir şekilde açıklamaktadır?
A) Denetçi istisnasız tüm standart hükümlerine
uygunluk sağlamalıdır. Hükümden sapmaları
şartlı görüşün dayanağı paragrafında
açıklamalıdır.
B) Denetçi maliyeti yüksek olanlar hariç tüm
standart hükümlerine uygunluk sağlamalıdır.
C) Denetçi tecrübesi düzeyinde yeterli olduğunu
değerlendirdiği tüm standart hükümlerine
uygunluk sağlamalı, sapmaları da
gerekçelendirip açıklayabilmelidir.
D) Denetçi yürütülen denetimle ilgili olan
tüm standart hükümlerine uymalı ve
hükümden sapmaları denetim dosyasında
gerekçelendirip açıklayabilmelidir.
E) Denetçi tüm hükümlere uygunluk sağlamalı,
hükümden sapmaları denetçi raporunun
dikkat çeken hususlar paragrafında
açıklamalıdır.

Denetçi tarafından sunulan aşağıdaki
hizmetlerden hangisi Kalite Kontrol Standardı
1’in kapsamında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

3)

4)

Yerel finansal raporlama çerçevesi
Diğer güvence denetim standartları
Bağımsız denetim standartları
Sınırlı bağımsız denetim standartları
Finansal tabloları derleme standardı

Bağımsız denetim Standartlarına göre
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
“yanlışlık” kapsamına girmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
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DENETİM
6)

İlk defa yapılan bir denetimde denetçi
stoklar ve uzun vadeli borçlar hesaplarının
açılış bakiyesine ilişkin olarak yeterli ve
uygun denetim kanıtını elde edememiştir.
Bu durumun muhtemel etkileri önemlidir
ve işletmenin cari dönem finansal durum
ve finansal performansı üzerinde yaygın
bir etkiye sahiptir. Bu duruma uygun olarak
denetçiden aşağıdaki görüşlerden hangisini
vermesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

7)

8)

10) Bağımsız Denetim Standardı 530 Bağımsız
Denetimde Örnekleme’ye göre gruplandırma
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bir hesap bakiyesinin gruplandırılması
durumunda, yanlışlık öngörüsü her bir grup
için ayrı ayrı değil hesap bakiyesinin tamamı
için yapılır.
B) Detay testlerinin uygulanması sırasında
anakitle, genellikle parasal değerler esas
alınarak gruplandırılır.
C) Alacakların değerlemesinde şüpheli
alacak karşılıkları test edilirken, bakiyeler
yaşlandırma esasına göre gruplandırılabilir.
D) Bir grupta bulunan örneklem kalemlerine
uygulanan denetim prosedürlerinin sonuçları,
sadece o grubu oluşturan kalemlere yönelik
olarak öngörülebilir.
E) Gruplandırmanın amacı, her bir grupta
bulunan kalemlerin çeşitliliğini azaltmak
ve böylece örnekleme riskini artırmadan,
örneklem büyüklüğünün azaltılmasını
sağlamaktır.

Olumlu görüş
Diğer hususlar paragrafı içeren olumlu görüş
Sınırlı olumlu görüş
Görüş vermekten kaçınma
Olumsuz görüş

Denetçi yurt dışındaki bir iştirakteki yatırımla
ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edememiştir. Yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde edilememesinin finansal tablolar
üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli olduğu
ancak yaygın olmadığı değerlendirilmektedir.
Bu duruma uygun olarak denetçiden aşağıdaki
görüşlerden hangisini vermesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bağımsız Denetim Standardı 530 Bağımsız
Denetimde Örnekleme’ye göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İçinden bir örneklemin seçildiği ve denetçinin
hakkında sonuçlara varmak istediği veri
setinin tamamına örnekleme birimi denir.
B) Denetim örneklemesi kullanırken denetçinin
amacı, örneklemin seçildiği anakitle hakkında
sonuçlara varmak için makul bir dayanak
oluşturmaktır.
C) Denetçi örnekleme riskini kabul edilebilir
düşük bir seviyeye indirmeye yetecek bir
örneklem büyüklüğüne karar verir.
D) Uygun olmayan denetim prosedürlerinin
kullanılması örnekleme dışı riske bir örnek
olarak verilebilir.
E) Denetim örneklemesi, istatistiki veya istatistiki
olmayan örnekleme yaklaşımları kullanılarak
uygulanabilir.

Sınırlı olumlu görüş
Olumlu görüş
Olumsuz görüş
Diğer hususlar paragrafı içeren olumlu görüş
Görüş vermekten kaçınma

Finansal tablolar bir bağlı ortaklığın
konsolidasyona dahil edilmemesi sebebiyle
önemli yanlışlık içermektedir. Önemli
yanlışlığın finansal tablolar üzerindeki etkisi
yaygındır. İçinde bulunulan şartlar altında
uygulanabilir olmadığından yanlışlığın
finansal tablolar üzerindeki etkisi tutar olarak
belirlenememiştir. Bu duruma uygun olarak
denetçiden aşağıdaki görüşlerden hangisini
vermesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

9)

A

Olumsuz görüş
Olumlu görüş
Diğer hususlar paragrafı içeren olumlu görüş
Sınırlı olumlu görüş
Görüş vermekten kaçınma
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11) Denetlenen işletmenin kasasında muhasebe
defterlerine kaydedilmemiş paranın bulunup
bulunmadığına yönelik uygulanan denetim
prosedürleri aşağıdaki yönetim beyanlarından
hangisiyle diğerlerine kıyasla daha fazla
ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

14) Bağımsız Denetimin planlanması ve genel
denetim stratejisinin oluşturulmasıyla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Denetimin planlanması, denetimin önemli
alanlarına dikkatini yoğunlaştırması
konusunda denetçiye yardımcı olur.
B) Denetimin planlanması, denetim ekibi
üyelerinin yönlendirilmesini, gözetimini ve
yaptıkları çalışmanın gözden geçirilmesini
kolaylaştırır.
C) Denetçi genel denetim stratejisini
oluştururken, denetimin kapsamını
tanımlayan denetimin özelliklerini belirler.
D) Denetimin planlanması denetçinin finansal
tabloları zamanında hazırlamasına yardımcı
olur.
E) Denetçi genel denetim stratejisini
oluştururken, denetimin yürütülmesi için
ihtiyaç duyulan kaynakların niteliğini,
zamanlamasını ve kapsamını belirler.

Hak ve yükümlülükler
Sınıflandırma
Değerleme
Sunum
Tamlık

12) Denetçi 27 Aralık tarihinde sipariş edilen
bazı malların dönem sonu stok bakiyesinin
içerisinde yer almadığını görmüştür.
Muhasebe müdürü malların varış yeri
olan ambarlara teslim edilince stoklara
kaydedileceğini belirtmiştir. Bu bilgiler
çerçevesinde işletmeyi denetleyen denetçiden
aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapması
beklenir?
A) Söz konusu malların stoklara kaydedilmesini
istemeli
B) Söz konusu mallara ilişkin alım sözleşmesinin
koşullarını incelemeli
C) Söz konusu malların konsinye mallar
hesabına kaydedilmesini istemeli
D) Stokların ve ticari borçların hangi tutarda
düşük gösterildiğini hesaplamalı
E) Bu durumu bir kapsam sınırlaması olarak
dikkate almalı

15)

13) Denetçi periyodik envanter sistemi
kullanan işletmenin dönem başı stokunu
ve dönem içindeki stok alışlarını doğru
kaydettiğini ancak dönem sonunda yapılan
envanter işlemlerinde bazı malları dönem
sonu stokuna kaydetmeyi unuttuğunu
belirlemiştir. Bu yanlışlığın ilgili finansal tablo
kalemlerine beklenen etkisi hangi şıkta doğru
gösterilmiştir?
A) Olması gerekenden; stoklar hesabı düşük,
satılan mal maliyeti yüksek dönem karı düşük
gösterilir.
B) Olması gerekenden; stoklar hesabı yüksek,
satılan mal maliyeti düşük dönem karı yüksek
gösterilir.
C) Olması gerekenden; stoklar hesabı tam,
satılan mal maliyeti yüksek dönem karı düşük
gösterilir.
D) Olması gerekenden; stoklar hesabı yüksek,
satılan mal maliyeti yüksek dönem karı
yüksek gösterilir.
E) Olması gerekenden; stoklar hesabı yüksek,
satılan mal maliyeti eksik dönem karı tam
gösterilir.

I.
II.
III.
IV.
V.

Risk esaslı denetim yaklaşımının bağımsız
denetimde uygulanması, denetlenen işletmeye
ilişkin yukarıdaki hususlardan hangisinin
anlaşılmasını gerekli kılmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
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İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı
Geçerli finansal raporlama çerçevesi
İşletmenin sektörü
İşletmenin faaliyetleri
İşletmenin amaç ve stratejileri

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

A
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16)
-

Dönen başı stok tutarı: 60.000 Türk Lirası

19) Denetimin başında önemlilik belirlenirken
denetçinin aşağıdakilerden hangisini dikkate
almaması beklenir?

- Dönem içi alınan stok tutarı: 200.000
    Türk Lirası

A) Denetlenen işletmeye ait cari yılın ara dönem
finansal bilgileri
B) Finansal tablo kullanıcılarının dikkat ettiği
alanlar
C) Denetlenen işletmenin faaliyet gösterdiği
sektörün ekonomik göstergeleri
D) İşletmenin ortaklık yapısı ve nasıl finanse
edildiği
E) Bağımsız denetim ücreti

- Dönem içi satışlar (satış fiyatı üzerinden):
    280.000 Türk Lirası
-

Brüt satış karı (satış fiyatı üzerinden): %30

ABC şirketinin denetimini yapan denetçi,
yukarıda verilen bilgilerden dönem sonu
stok tutarını hesaplayarak finansal durum
tablosundaki tutarla karşılaştırmak
istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi
denetçinin bulduğu stok tutarını
göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

20) Aşağıda yer alan denetim kanıtlarından
hangisinin diğerlerine kıyasla daha fazla
güvenilir olduğu değerlendirilir?

73.000
64.000
20.000
80.000
120.000

A) Muhasebe tahminlerine yönelik yönetimden
alınan yazılı açıklamalar
B) Mevzuat aykırılıklarına ilişkin yönetimle
yapılan görüşme notları
C) Fabrika sabit giderlerine ilişkin maliyet
dağılımını destekleyen işletmenin hazırladığı
çalışma tabloları
D) Bankalar hesap bakiyesine yönelik
bankalardan temin edilen dış teyitler
E) Mal alım sürecine ilişkin olarak mali işler
müdüründen alınan sözlü bilgiye ilişkin notlar

17) Bağımsız denetimin planlama sürecinde
denetçinin aşağıdakilerden hangisini
diğerlerine kıyasla öncelikle uygulaması
beklenir?
A) İşletmenin muhasebe tahminlerinin makul
olup olmadığını değerlendirmesi
B) Satışlara ilişkin hesap kesim testlerini
uygulaması
C) İşletmenin risk değerlendirme süreci
hakkında bir anlayış edinmesi
D) Teyit mektuplarını işletmeyle ilişkili kişilere
göndermesi
E) Yönetimden yazılı açıklamalar talep etmesi
18) Aşağıdakilerden hangisi “finansal
raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin
etkinliği ve verimliliği ile ilgili mevzuata
uygunluk açısından işletmenin amaçlarına
ulaştığına dair makul güvence sağlamak
amacıyla üst yönetimden sorumlu olanlar,
yönetim ve diğer personel tarafından
tasarlanan, uygulanan ve sürekliliği sağlanan
süreci” ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)

Kalite kontrol sistemi
İç kontrol
Kalite güvence sistemi
Bilgi teknolojileri süreci
Finansal raporlama süreci

21) Bağımsız denetimde örnekleme kullanımında
kontrol testi açısından, kontrollerin gerçekte
olduğundan daha az etkin olduğu sonucuna
varılması veya detay testi açısından, önemli
yanlışlık bulunmamasına rağmen bir
yanlışlığın bulunduğu sonucuna varılması
aşağıdakilerden hangisini etkiler?
A)
B)
C)
D)
E)

Yapısal riski
Denetlenen işletmenin kontrol çevresini
Denetlenen işletmenin kontrol faaliyetleri
Denetimin etkinliğini
Riskin erken saptanması sistemi etkinliğini

22) Denetlenen işletmede iç kontrolün zayıf
olduğu durumda, denetçi aşağıdaki yönetim
beyanlarından hangisine ilişkin olarak
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmede
diğerlerine kıyasla daha fazla zorlanır?
A)
B)
C)
D)
E)
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Var olma
Sahiplik
Sınıflandırma
Anlaşılabilirlik
Tamlık

A
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23) Görevlerin ayrılığı ilkesi belirli sorumlulukların
farklı kişilere verilmesini gerektirmektedir.
Bu sorumluluklar hangi şıkta tam ve eksiksiz
gösterilmiştir?

27) Bağımsız Denetim Standardı 505 Dış Teyitler’e
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olumsuz teyitler, olumlu teyitlere göre daha
az ikna edici denetim kanıtı sağlar.
B) Denetçi dış teyit prosedürlerini maddi
doğrulama prosedürleri olarak kullanabilir.
C) Teyit eden tarafın sadece, talepte yer alan
bilgilerle mutabık olmaması durumunda
doğrudan denetçiye yanıt verdiği talebe
olumlu teyit denir.
D) Denetçi tarafından üçüncü bir kişiden fiziki,
elektronik veya başka bir ortamda doğrudan
yazılı yanıt şeklinde elde edilen denetim
kanıtına dış teyit denir.
E) Teyit mektubuna yanıt verilmeyen her bir
durumda denetçi, ihtiyaca uygun ve güvenilir
denetim kanıtı elde etmek için alternatif
denetim prosedürlerini uygular.

A) İşlemlerin kaydedilmesi ve işlemlerin
raporlanması
B) İşlemlerin onaylanması, kaydedilmesi ve
varlıkların korunması
C) İşlemlerin onaylanması ve yetki devirleri,
varlıklara erişim
D) Yetki verme, yetki alma ve yetki durdurma
E) Varlıkları koruma, saklama ve teslim etme
24) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol
bileşenlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kontrol çevresi
Kontrol riski
Kontrol faaliyetleri
Risk değerlendirme süreci
Kontrollerin izlenmesi

28) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik
ilkelerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

25) Denetçi, denetlenen işletmenin varlıklarını
ne derece etkin kullanabildiğini ölçmek
istemektedir. Bu çerçevede denetçinin
aşağıdaki finansal oranlardan hangisini
kullanması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Cari oran
Likidite oranı
Aktif devir hızı
Kaldıraç oranı
Borç devir hızı

Dürüstlük
Mesleki yeterlik ve özen
Tarafsızlık
Mesleki muhakeme
Mesleğe uygun davranış

29) Aşağıdakilerden hangisi, denetim
kuruluşunun, denetçinin veya bir denetim
ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve
şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi
üçüncü kişilerde; dürüstlük, tarafsızlık ve
mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını
oluşturabilecek durum ve davranışlardan
sakınmasını ifade eder?

26) Borsada işlem gören bir işletme, geçerli
finansal raporlama çerçevesine göre bir
kısmını aktifleştirmesi gerektiği halde tüm
araştırma ve geliştirme giderlerini doğrudan
dönem giderine atmaktadır. Bu yaklaşımın
aşağıda belirtilen finansal tablo unsurları
üzerindeki muhtemel etkisi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Giderler yüksek, duran varlıklar düşük, cari yıl
geliri düşük gösterilir.
B) Giderler düşük, duran varlıklar yüksek, cari yıl
geliri yüksek gösterilir.
C) Giderler yüksek cari yıl geliri yüksek gösterilir.
Duran varlıklara etkisi olmaz.
D) Giderlere, duran varlıklara ve cari gelire etkisi
olmaz.
E) Giderler düşük, duran varlıklar düşük, cari yıl
geliri düşük gösterilir.

Mesleki şüphecilik
Mesleki yargı
Mesleki yeterlik ve özen
Şekilde bağımsızlık
Esasta bağımsızlık

30) Bir denetim şirketinin güvence denetimine
(örneğin bağımsız denetime) ilişkin olarak
şarta bağlı ücret sözleşmesi yapması durumu
aşağıdaki tehditlerden hangisine diğerlerine
kıyasla daha iyi bir örnek oluşturur?
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A)
B)
C)
D)
E)

Kendi kendini denetleme tehdidi
Taraf tutma tehdidi
Kişisel çıkar tehdidi
Yakınlık tehdidi
Yıldırma tehdidi

A
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31) Bir denetim şirketinin, yürüteceği güvence
denetiminin (örneğin bağımsız denetimin)
konusunu teşkil eden kayıtları oluşturmak için
kullanılacak olan orijinal verileri hazırlaması
durumu aşağıdaki tehditlerden hangisine
diğerlerine kıyasla daha iyi bir örnek
oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)

34)
I.

Büyük, olağan dışı veya tekrar etmeyen
işlemler
II. Hataların tanımlanmasının ve tahmin
edilmesinin zor olduğu durumlar
III. Yüksek hacimli ve öngörülebilen hataların
otomatik kontrol parametreleri sayesinde
önlenebileceği durumlar

Kendi kendini denetleme tehdidi
Kişisel çıkar tehdidi
Taraf tutma tehdidi
Yakınlık tehdidi
Yıldırma tehdidi

Yukarıdaki durumların hangisinde manuel
kontrollerin kullanılması daha uygun olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

32)
I.

Üçüncü taraflarla yapıldığı belirlenen
karmaşık işlemler
II. Yönetimin finansal tablolarda yoğun bir
şekilde tahminlere dayanması
III. İlişkili taraf işlemlerinin yokluğu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin
denetçinin yapısal riski yüksek belirlemesine
yol açması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

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

I.
II.
III.
IV.

Yapısal risk
Kontrol riski
Tespit edememe riski
Önemli yanlışlık riski

33)

35) Aşağıdakilerden hangisinin, kontrollerin
tasarım ve uygulanması hakkında denetim
kanıtı elde etmeye yönelik risk değerlendirme
prosedürleri arasında öncelikli olarak yer
alması beklenmez?
A)
B)
C)
D)

İlgili işletme personelinin sorgulanması
Kontrollerin uygulanmasının gözlemlenmesi
Belge ve raporların tetkik edilmesi
İlgili üçüncü tarafların kontrollere yönelik
mutabakatının alınması
E) Finansal raporlamaya ilişkin bilgi sistemi
üzerinden işlemlerin takip edilmesi
36)
I.

Finansal tabloların gerçeğe uygun
sunumu sorumluluğu
II. Finansal tablolar üzerindeki iç kontrole
ilişkin sorumluluk
III. Denetçiyle yaşanan önemli anlaşmazlıkları
üst yönetimden sorumlu olanlara iletme
sorumluluğu
IV. Muhasebe tahminleri oluşturulurken
kullanılan önemli varsayımların makul
olması sorumluluğu

Denetçi denetim riskini yukarıdaki risklerden
hangisini düşürerek azaltabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

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

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

Borsada işlem gören bir işletmenin denetimi
çerçevesinde alınan tipik bir yönetim
mektubunda yönetimin sorumlulukları ile ilgili
olarak yukarıdaki hususlardan hangisinin veya
hangilerinin olması beklenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
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Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve III
I, II, III ve IV
Yalnız II

A
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40)

37) Finansal tabloların bağımsız denetiminde
makul güvence ne zaman elde edilir?
A) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir
yüksek bir seviyeye çıkaracak yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde ettiğinde
B) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir
düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde ettiğinde
C) Denetçi, denetim riskini yok edecek yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde ettiğinde
D) Denetçi, denetim riskini yapısal riske
eşitleyecek seviyede yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde ettiğinde
E) Denetçi, denetim riskini kontrol riskine
eşitleyecek seviyede yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde ettiğinde
38) Bağımsız Denetim Standardı 240 Finansal
Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız
Denetçinin Hileye İlişkin Sorumluluklarına
göre denetçi hile kaynaklı “önemli yanlışlık”
risklerini belirler ve değerlendirirken hangi
hususta hile riskinin bulunduğu varsayımıyla
hareket eder?
A)
B)
C)
D)
E)

Denetim komitesinin gözetimi
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Ticari borçların muhasebeleştirilmesi
Ticari alacakların muhasebeleştirilmesi
Verilen avansların muhasebeleştirilmesi

39) Aşağıdakilerden hangisinin kontrol riskini
yükseltmesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Denetim ekibinin sayıca azlığı
İç denetim biriminin varlığı
Sorumlu denetçinin tecrübesizliği
Denetim komitesinin bulunması
Görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanmaması
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I.
II.

Hile yapmaya yönelik teşvik veya baskıyı
Yönetimin hile riskini
değerlendirmemesini
III. Hile yapmak için algılanan bir fırsatı
IV. İç kontrol sisteminin bulunmaması
V. Hile eyleminin bir ölçüde
rasyonelleştirilmesini
VI. İşletme sahipliğinin birkaç kişide olması
İster varlıkların kötüye kullanımı olsun
ister hileli finansal raporlama olsun hilenin
yukarıdaki durum/koşullardan hangilerini
içermesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

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

14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI SABAH
OTURUMU “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
SERMAYE PİYASASI,
MUHASEBE

BANKACILIK,

STANDARTLARI

SİGORTACILIK VE ÖZEL
EMEKLİLİK MEVZUATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

15. B
16. A
17. C
18. E
19. D
20. A
21. D
22. B
23. C
24. E
25. E
26. A
27. D
28. B
29. C
30. A
31. C
32. B
33. D
34. E
35. A
36. C
37. D
38. C
39. B
40. E

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ VE FİNANSAL
YÖNETİM

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D

14. D

15. E
16. C
17. B
18. E
19. A
20. A
21. C
22. B
23. D
24. A
25. C
26. B
27. C
28. D
29. A
30. E
31. A
32. B
33. E
34. C
35. D
36. B
37. E
38. D
39. A
40. B

15. B

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

15. D
16. B
17. C
18. B
19. E
20. D
21. D
22. E
23. B
24. B
25. C
26. A
27. C
28. D
29. D
30. C
31. A
32. D
33. E
34. E
35. D
36. A
37. B
38. B
39. E
40. A

