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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 modül (ders) sayısına ait toplam süre kadardır.
2. Soru kitapçığında yer alan modüllerden (derslerden), cevap kâğıdınızda belirtilen modüllere (derslere) ait
soruları cevaplayınız.

3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik

tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
5. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.
7. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz
durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve
kodlayınız.
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
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. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
10. Başarı puan hesaplamasında 7Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100A formülü kullanılacaktır.
11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur.
12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
Arka kapağa geçiniz.

MUHASEBE STANDARTLARI
1. İşletme brüt defter değeri üzerinden izlediği

3.

gayrimenkulünü yeniden değerlemiş ve finansal
tablolarındaki yeniden değerleme fonları artmıştır. Gayrimenkulün maliyet değeri 15.000.000 TL,
yeniden değerleme sonrası brüt defter değeri
20.000.000 TL iken yeniden değerleme sonrası
birikmiş amortismanı tutarı 4.000.000 TL’dir.
Gayrimenkul satış kazançlarının % 30 vergiye
tabi olduğu durumda aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A

I- Taşıyıcı bitkiler dışındaki canlı varlıklar
II- Hasat zamanındaki tarımsal ürünler
III- Canlı varlıklara ilişkin koşulsuz olarak yapılan
devlet teşvikleri
IV- Tarımsal faaliyetle ilgili arsa
V- Tarımsal faaliyetle ilgili taşıyıcı bitkiler
VI-Tarımsal faaliyetle ilgili maddi olmayan duran
varlıklar

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı yukarıdaki varlıklardan hangilerine uygulanır?

A) 1.200.000 TL vergi varlığı doğar.
B) 1.200.000 TL vergi yükümlülüğü doğar.
C) 1.400.000 TL vergi varlığı doğar.
D) 2.400.000 TL vergi varlığı doğar.
E) 2.800.000 TL vergi yükümlülüğü doğar.

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

4. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı uyarınca
kiralamanın, faaliyet veya finansal kiralama
olarak sınıflandırması aşağıdakilerden hangisine göre gerçekleştirilmektedir?

2. Bir işletme tanımlanmış fayda planını düzeltme-

ye karar vermiştir. Ödenecek aynı fayda tutarı
40 hizmet yılı yerine 35 hizmet yılı referans alınarak belirlenecektir. Bunun sonucunda, tanımlanmış fayda yükümlülüğü 25.000.000 TL artacaktır.
Çalışanların kalan ortalama hizmet süresi
10 yıldır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı uyarınca tanımlanmış fayda yükümlülüğünde meydana gelen 25.000.000 TL’lik artış
finansal tablolara nasıl yansıtılmalıdır?

A) Kiralamanın süresine göre
B) Varlığın ekonomik ömrüne göre
C) Risk ve yararların devredilmesine göre
D) Kiralama ödemelerinin varlığın gerçeğe uygun
değerinin en az % 50’sine ulaşıp ulaşmadığına
göre
E) Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını,
bir ödeme veya ödeme planı karşılığında,
taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince
kiracıya devretmesine göre

A) Geçmiş dönem hizmet maliyeti muhasebeleştirilmez.
B) Geçmiş dönem hizmet maliyeti çalışanların
kalan hizmet sürelerine dağıtılır.
C) Geçmiş dönem hizmet maliyeti dağıtılmamış
kârlarda muhasebeleştirilir.
D) Geçmiş dönem hizmet maliyeti kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
E) Geçmiş dönem hizmet maliyeti en fazla 35
yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal
tablolara yansıtılır.

5. Bir inşaat firması beş yıl içerisinde bir kültür

merkezi inşa etme sözleşmesiyle, iki yıllık
bir bakım sözleşmesini birlikte imzalamıştır.
Her iki sözleşmede bir paket olarak müzakere
edilmiş ve birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu
durumda anılan sözleşmeler hakkında yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
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A) Ayrılmalı ve iki ayrı sözleşme olarak kabul
edilmelidir.
B) Birleştirilmeli ve tek bir sözleşme olarak kabul
edilmelidir.
C) Ayrılmalı ve tamamlanmış sözleşme yöntemine göre kaydedilmelidir.
D) Ayrılmalı ve sözleşmenin tamamlanma yüzdesi yöntemine göre kaydedilmelidir.
E) İnşaat sözleşmesi tamamlanmış sözleşme
yöntemine, bakım sözleşmesi ise sözleşmenin
tamamlanma yüzdesi yöntemine göre kaydedilmelidir.

A

MUHASEBE STANDARTLARI
6. TMS 18 Hasılat Standardı uyarınca sanatsal

10. Aşağıdakilerden hangisi TMS 18 Hasılat Stan-

performans kaynaklı hasılat ne zaman kaydedilmelidir?

dardına göre hasılatın ölçüm yöntemidir?

A) Tahsil edilen veya edilecek olan bedelin gerçeğe uygun değeri
B) Tahsil edilen veya edilecek olan bedelin piyasa
değeri
C) Tahsil edilen veya edilecek olan bedelin net
bugünkü değeri
D) Tahsil edilen veya edilecek olan bedelin kayıtlı
değeri
E) Tahsil edilen veya edilecek olan bedelin net
gerçekleşebilir değeri

A) İzleyiciler internetten kayıt yaptırdığında
B) İzleyiciler rezervasyon yaptırdığında
C) Bilet satışlarından elde edildiğinde
D) Performans biletleri satıldığında
E) Performans gerçekleştirildiğinde

7. Aşağıdakilerden hangisinin TMS 24 İlişkili

Taraf Açıklamaları Standardının öngördüğü
şekliyle “ilişkili taraf” olarak değerlendirilmesi
beklenmez?

11. TMS 18 Hasılat Standardı uyarınca aşağıda-

kilerden hangisi mal satışına ilişkin hasılatın
finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin olarak
aranan koşullardan değildir?

A) İşletmenin yöneticisi
B) İşletmenin ana ortaklığı
C) İşletmenin kilit yöneticisinin oğlu
D) İşletmenin %1 oranında hissesini elinde tutan
hissedarı
E) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun
üyesi olması

A) Hasılat tutarı güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
B) İşleme ilişkin ekonomik yararlardan işletmenin
yararlanması söz konusudur.
C) İşletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili önemli
riskleri ve yararları devretmiştir.
D) İşleme ilişkin oluşan veya oluşacak maliyetler
güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
E) İşletme mülkiyetle ilgili yönetim hakkını ve
satılan mallar üzerindeki etkili kontrolünü sürdürmektedir.

8. Gelecekteki nakit akışlarına ilişkin olarak

uzun dönemler için detaylı, kesin ve güvenilir
finansal bütçeler/tahminler genellikle mevcut
olmaz. Bu nedenle TMS 36 Varlıklarda Değer
Düşüklüğü Standardı uyarınca işletme yönetimlerinin gelecekteki nakit akışları tahmininin en fazla kaç yıllık bir dönemi esas alması
beklenir?
A) 3		
C) 10		
E) 20

9.

12. Alış faturası

		
Antrepo gideri		
2.500 TL
Gümrük vergisi 		
2.500 TL
Vade farkları 		
1.300 TL
KDV 				
Kargo ve sigorta giderleri 500 TL
Depolama giderleri		

B) 5
D) 15

50.000 TL

10.800 TL
1.000 TL

I- Halka açık işletmeler
II- Halka açılmayı planlamakta olan işletmeler
III- Halka açılmak üzere gerekli yasal süreci başlatmış olan işletmeler

ABC işletmesi yurt dışından ithal ettiği ticari
mal için yukarıdaki harcamaları yapmıştır.
TMS 2 Stoklar Standardına göre ABC işletmesinin bu ticari mal stokunun maliyeti kaç
TL’dir?

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardını yukarıdaki hangi işletme/işletmeler uygulamak
zorundadır?

A) 55.500		
C) 56.000		
E) 56.800

A) Yalnız I		
B) Yalnız II
C) I ve III		
D) I ve II
E) I, II ve III
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B) 55.000
D) 56.500

MUHASEBE STANDARTLARI
13. Peşin fiyatı 120.000 TL olan ticari mal 6 ay

16. 1 Mayıs 2015 tarihinde satın alınıp kullanımına

vadeli olarak satıcı B’den 142.500 TL’ye satın
alınmıştır. 21.600 TL KDV peşin ödenmiştir.
TMS 2 Stoklar Standardına göre satın alınan
ticari malla ilgili olarak yapılacak muhasebe
kaydında ticari mal hesabına kaydedilecek
tutar kaç TL’dir?

başlanan ve maliyeti 2.400.000 TL olan makinenin faydalı ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir.
Bu makine için normal amortisman yöntemine
göre ayrılacak 2015 yılı amortisman gideri
tutarı kaç TL’dir?
A) 20.000		
B) 120.000
C) 160.000		
D) 200.000
E) 240.000

A) 162.500		
B) 142.500
C) 141.600		
D) 121.600
E) 120.000

17. ABC İşletmesi 30 Ağustos 2015 tarihinde

14. Aşağıdaki kazanç ve kayıplardan hangisi diğer

peşin fiyatı 1.000 TL olan ticari mallardan
5000 adetini XYZ işletmesine satmıştır. ABC
işletmesi tarafından mallardan 3.000 adedinin
bedeli ve KDV tutarı peşin tahsil edilmiş, diğeri ise vade farkı konularak tanesi 1.250 TL’den
3 ay vadeli olarak satılmıştır. Bu bilgilere göre
ABC işletmesinin, 30.08.2015 tarihinde yaptığı muhasebe kaydında; “satışlar” hesabına
kaydedeceği tutarı ile “vade farkı gelirleri”
hesabına kaydedeceği tutarlar aşağıdakilerden hangisidir?

kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir?

A) Alım satım amacıyla elde tutulan öz kaynağa
dayalı finansal araçlara ilişkin gerçeğe uygun
değer farkları
B) Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların çevrilmesinden kaynaklanan kazanç ve
kayıplar
C) Durdurulan faaliyetlerden kaynaklanan kazanç
ve kayıplar
D) Komisyon gelirleri
E) Net satışlar

A) Satışlar 5.250.000 TL, Vade farkı gelirleri
250.000 TL
B) Satışlar 5.500.000 TL, Vade farkı gelirleri
1.250.000 TL
C) Satışlar 5.500.000 TL, Vade farkı gelirleri
500.000 TL
D) Satışlar 5.000.000 TL, Vade farkı gelirleri
500.000 TL
E) Satışlar 5.000.000 TL, Vade farkı gelirleri
1.250.000 TL

15.
Y Varlığı

Piyasa A (TL)

Piyasa B (TL)

26

25

İşlem maliyetleri

3

1

Taşıma maliyeti

2

2

Satış fiyatı

Bir varlık, A ve B olmak üzere iki farklı aktif piyasada iki farklı fiyatla satılmaktadır. İşletmenin her
iki piyasaya da makul bir şekilde erişim imkânı
bulunmaktadır. A piyasası asıl piyasa, B piyasası
ise en avantajlı piyasadır. Varlığın piyasalarda
geçerli fiyatı yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Standardı uyarınca Y varlığının gerçeğe uygun
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21		
C) 23		
E) 26

A

B) 22
D) 24
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18.

20. XYZ işletmesi peşin fiyatı 500.000 TL olan maki-

I- İşin tamamlanma yüzdesi
II- Dönem sonuçlarına aktarılacak maliyet tutarı
III- Dönem sonuçlarına kaydedilecek gelir tutarı
IV- İnşaatın cari dönem brüt kârı

neyi üç ay vadeli olarak 540.000 TL’ye almıştır.
Alımı takiben oluşan maliyetler şunlardır:
- makinenin taşınması gideri
36.000 TL
- montaj gideri		
44.000 TL
- genel yönetim gideri 		
6.000 TL

Bir inşaat şirketi Ankara’da yapılmakta olan
bir inşaat projesine başlamıştır. İnşaatın
proje maliyetleri 120.000.000 TL, proje geliri
140.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İnşaat
sözleşmesi bu bilgilere göre düzenlenmiştir.
Dönem içinde inşaat için yapılan harcamalar
tutarı 72.000.000 TL’dir. İşletme kârını, TMS
11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı kapsamında
tamamlama yüzdesi yöntemine göre ölçmektedir. İşin tamamlanma düzeyi ise maliyet kriteri uygulanarak belirlenmektedir. Bu bilgilere
göre sırasıyla yukarıdaki hesaplamalar hangisinde verilmiştir?
A)

C)

I. % 60
II. 72.000.000 TL
III. 84.000.000 TL
IV. 12.000.000 TL

B)

A

Montaj ve kurulum 22 günde gerçekleşmiş ve
daha sonra makinenin çalışır duruma getirilebilmesi için 10.000 TL’lik bir maliyete daha
katlanılmıştır. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Standardı uyarınca bu makinenin maliyetine dâhil edilebilecek unsurların toplamı kaç
TL’dir?
A) 500.000		
B) 590.000
C) 596.000		
D) 630.000
E) 636.000

I. % 50
II. 60.000.000 TL
III. 70.000.000 TL
IV. 10.000.000 TL

21. Mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılım-

cıları arasında bir varlığın satışına veya bir
borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde
olağan bir işlemde olan fiyata ne denir?

I. % 60
D) I. % 40
II. 72.000.000 TL
II. 28.800.000 TL
III. 140.000.000 TL
III. 56.000.000 TL
IV. 68.000.000 TL
IV. 28.000.000 TL

A) Kullanım Değeri
B) Yenileme Maliyeti
C) Gerçeğe Uygun Değer
D) Geri Kazanılabilir Tutar
E) Net Gerçekleşebilir Değer

E) I. % 60
II. 72.000.000 TL
III. 12.000.000 TL
IV. 84.000.000 TL

19. A şirketi B şirketinin % 80’nini 440.000.000 TL
ödeyerek satın almıştır. Satın alma sırasında
B şirketinin net varlıklarının gerçeğe uygun
değeri 400.000.000 TL’dir. Konsolide finansal
durum tablosu düzenlenmesi durumunda
şerefiye tutarının doğup doğmayacağına ve
kontrol gücü olmayan payların tutarının ne
kadar olması gerektiğine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Şerefiye tutarı yoktur. Kontrol gücü olmayan
payların tutarı 80.000.000 TL’dir.
B) Şerefiye 40.000.000 TL, Kontrol gücü olmayan
payların tutarı 88.000.000 TL’dir.
C) Şerefiye 20.000.000 TL, Kontrol gücü olmayan
payların tutarı 80.000.000 TL’dir.
D) Şerefiye 120.000.000 TL, Kontrol gücü olmayan payların tutarı 88.000.000 TL’dir.
E) Şerefiye 120.000.000 TL, Kontrol gücü olmayan payların tutarı 80.000.000 TL’dir.

6

MUHASEBE STANDARTLARI
22.

24.

I- Yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına
1.800.000 TL kaydedilecektir.
II- Yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına
1.600.000 TL kaydedilecektir.
III- Gerçeğe uygun değerde meydana gelen
200.000 TL artış, kâr zararda gelir olarak kaydedilecektir.
IV- Gerçeğe uygun değerde meydana gelen
200.000 TL artış, Maddi Duran Varlık Yeniden
Değerleme Artışı olarak kaydedilecektir.

I- Geçmiş olaydan kaynaklanan mevcut bir
yükümlülük
II- Geçmiş olaydan kaynaklanan mevcut bir gelir
III- Muhtemel bir kaynak çıkışı
IV- Kesin bir kaynak çıkışı
V- Güvenilir ölçüm

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar Standardı kapsamında bir karşılık
tutarının finansal tablolara yansıtılması için
yukarıdaki koşullardan hangilerinin mevcudiyeti gereklidir?

XYZ işletmesi idari amaçlarla kullanılan ve maliyet yöntemiyle değerlediği binasını kiraya vermek suretiyle değerlendirmeye karar vermiştir.
İşletme yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe
uygun değer modelini kullanarak değerlemektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller grubuna
aktarılacak binanın, transferden önceki kayıtlı
değeri ve gerçeğe uygun değeri şu şekildedir:
Maliyet değeri 2.000.000 TL, Birikmiş Amortismanı 400.000 TL, Net Değeri 1.600.000 TL, gerçeğe
uygun değer 1.800.000 TL’dir. Binanın yatırım
amaçlı gayrimenkuller grubuna aktarımında yapılacak kayıtlarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

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

25. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Varlık-

lar Standardına göre aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A) Karşılık tutarı gider olarak muhasebeleştirilir.
B) Koşullu borçlar finansal tablolara yansıtılmaz.
C) Koşullu varlıklar finansal tablolara yansıtılmaz.
D) Karşılık gerçekleşme zamanı veya tutarı belli
olan bir yükümlülüktür.
E) Garanti karşılıkları, bir borç karşılığı olarak
finansal durum tablosuna yansıtılır.

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

23.

A

I- Varlığın her türlü riski kiracıya geçer, kiracı tarafından kiraya verene varlığın değerine yakın
bir ödeme yapılır.
II- Mülkiyet ve her türlü risk kiraya veren üzerindedir.
III- Kiralamaya konu varlıkların amortismanı kiraya veren tarafından ayrılır.
IV- Kiralamaya konu varlıkların amortismanı kiracı
tarafından ayrılır.

26. İşletmenin ürettiği “X” malının yılsonu mevcu-

du 25.000 adet olup birim maliyeti 8,83 TL’dir.
Mamulün satış fiyatı 7,90 TL’dir. Malın satışın
gerçekleşeceği mağazaya nakli için 0,13 TL/adet
gider yapılacağı tahmini karşılığında X malı için
ne kadar stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir?

TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardına göre
yukarıdakilerden hangileri finansal kiralama
uygulamaları için doğrudur?

A) 3.250
B) 6.500
C) 23.250
D) 26.500
E) X malı fiilen satışa sunulmadığından stok değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmasına gerek yoktur.

A) I ve II		
B) II ve III
C) I ve IV		
D) II ve IV
E) I, II ve III
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27. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Stan-

A

30. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tah-

dardına göre aşağıdakilerden hangisi çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardan değildir?

minlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı
uyarınca; muhasebe politikalarındaki değişikliklerin, muhasebe tahmindeki değişikliklerin
ve hataların muhasebeleştirilmesinde geriye
ve ileriye dönük olmak üzere iki yöntem söz
konusudur. Bu yöntemlerde hangisinin kullanılacağı olayın niteliğine göre değişebildiğine
göre aşağıdakilerin hangisinde olayın niteliği
ile kullanılacak yöntem eşleştirmeleri doğru
gösterilmiştir?

A) Kârdan pay verilmesi ve primler
B) Jübile veya kıdeme bağlı diğer faydalar
C) Ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık izni
D) Ücret, maaş ve sosyal güvenlik yardımları
E) Sağlık yardımı, lojman, araç ve ücretsiz veya
indirimli olarak verilen gıda yardımı

A) Muhasebe politikasında değişiklik - Geriye
Dönük, Muhasebe tahmininde değişiklik - İleriye
Dönük, Hataların ortaya çıkması - Geriye Dönük
B) Muhasebe politikasında değişiklik - İleriye
Dönük, Muhasebe tahmininde değişiklik - İleriye
Dönük, Hataların ortaya çıkması - Geriye Dönük
C) Muhasebe politikasında değişiklik - İleriye Dönük, Muhasebe tahmininde değişiklik - Geriye
Dönük, Hataların ortaya çıkması - Geriye Dönük
D) Muhasebe politikasında değişiklik - Geriye
Dönük, Muhasebe tahmininde değişiklik - Geriye
Dönük, Hataların ortaya çıkması - İleriye Dönük
E) Muhasebe politikasında değişiklik - Geriye Dönük, Muhasebe tahmininde değişiklik - İleriye
Dönük, Hataların ortaya çıkması - İleriye Dönük

28. XYZ işletmesinin elinde, borsada işlem gören
bir şirketin 250.000 adet pay senedi bulunmaktadır. Bu pay senetlerinin finansal durum
tablosunda sınıflandırılmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Pay senetlerini alım-satım amaçlı olarak elinde bulunduruyorsa, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandıracaktır.
B) İşletme pay senetlerini alım-satım amaçlı
olarak elde bulunduruyorsa, bu payları önemli
kredi ve alacaklar olarak sınıflandıracaktır.
C) Pay senetlerini alım-satım amaçlı olarak elinde
bulunduruyorsa, gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflandıracaktır.
D) İşletmenin amacı ne olursa olsun bu pay
senetlerinin gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflandırılması gerekmektedir.
E) Uzun vadede elde tutmak amacıyla elde bulunduruyorsa, pay senetlerini gerçeğe uygun
değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar olarak sınıflandıracaktır.

31. Bir işletmenin 31.12.2014 tarihli bilançosu,

31.01.2015 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.
Yönetim Kurulu 09.03.2015 tarihinde toplanmış ve finansal tabloların yayımlanmasına
karar vermiştir. 11.03.2015 tarihi itibarıyla
önemli finansal tablo kalemleri kamuoyuyla
paylaşılmıştır. 16.05.2015 tarihinde işletme
genel kurulu toplanarak finansal tabloları ibra
etmiştir. 17.05.2015 tarihinde ise finansal tablolar ilgili düzenleyici otoriteye gönderilmiştir.
Bu durumda TMS 10 Raporlama Döneminden
Sonraki Olaylar Standardı uyarınca finansal
tabloların yayımı için onaylama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

29. TFRS’leri uygulamakta olan bir işletme borç
senedi nedeniyle ödediği faizi nakit akışları
tablosunda ne şekilde sınıflandırabilir?

A) 31.01.2015
B) 09.03.2015
C) 11.03.2015
D) 16.05.2015
E) 17.05.2015

A) Sadece yatırım faaliyetlerinde
B) Sadece işletme faaliyetlerinde
C) Sadece finansman maliyetlerinde
D) Yatırım veya finansman faaliyetlerinde
E) Finansman veya işletme faaliyetlerinde
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32. TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve
35. İşletme 31.12.2012 tarihinde belirsiz bir ömre saDeğerlendirilmesi Standardı uyarınca araştırma ve değerlendirme harcamalarının varlık
olarak muhasebeleştirilmesine müsaade edilip
edilmemesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

hip maddi olmayan bir duran varlığı 50.000 TL’ye
edinmiştir. Varlık 31.12.2013 tarihinde 42.000 TL,
31.12.2014 tarihinde ise 57.000 TL olarak yeniden
değerlenmiştir. İşletme her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla finansal tablolarını hazırlamakta ve maddi
olmayan duran varlıkları için yeniden değerleme
yöntemini kullanmayı muhasebe politikası olarak
uygulamaktadır. Yeniden değerlemeye ilişkin
olarak işletmenin finansal tablolarına yansıtması
gereken kâr veya zarar tutarları aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bu tür harcamalar her zaman kâr veya zararda
muhasebeleştirilmelidir.
B) Bu harcamaların gelecek dönemlerde geri
kazanılabilecek kısmı muhasebeleştirilebilir.
C) Bu harcamaların, madenin teknik yapılabilirliği
ve ticari uygulanabilirliği ispatlanabildiği sürece
muhasebeleştirilmeleri mümkündür.
D) Bu harcamaların tutarı, zamanlaması ve
gelecekteki nakit akışlarının kestirilememesi
nedeniyle varlık olarak muhasebeleştirilmesi
mümkün değildir.
E) İşletmenin hangi harcamaların araştırma ve
değerlendirme varlığı olarak muhasebeleştirileceğine ilişkin politikasına göre tutarlı bir
şekilde varlık olarak muhasebeleştirilecektir.

A) 2013
Kâr veya zarar: (8.000) TL
2014
Kâr veya zarar: 8.000 TL
Diğer kapsamlı gelir: 7.000 TL
B) 2013
Kâr veya zarar: (8.000) TL
2014
Gelir 15.000 TL
C) 2013
Kâr veya zarar: (8.000) TL

33. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Stan-

dardı uyarınca ara dönem finansal raporlamaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

2014
Diğer kapsamlı gelir: 15.000 TL

A) Ara dönem finansal raporlama yapılması
zorunludur.
B) Ara dönem finansal tabloların özet olarak
sunulması gerekmektedir.
C) Ara dönem finansal raporlama yapıldığı durumda, dört temel finansal tablonunda sunulması zorunludur.
D) Ara dönem finansal raporlama yapıldığı durumda, en azından finansal durum tablosu ve
kâr ve zarar tablosunun sunulması zorunludur.
E) İşletmenin en son yıllık finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmış olsa da ara dönem
finansal tabloların konsolide hazırlanmasına
gerek yoktur.

D) 2013
Diğer kapsamlı gelir: - 8.000 TL
2014
Diğer kapsamlı gelir: 15.000 TL
E) 2013
Kâr veya zarar: (8.000) TL
2014
Gelir: 7.000 TL
Diğer kapsamlı gelir: 8.000 TL

34. TMS 12 Gelir Vergileri Standardına göre; bir

varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı
tutar/değer aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilmektedir?
A) Vergi gideri
B) Vergi alacağı
C) Geçici farklar
D) Vergiye esas değer
E) Dönem vergisi
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36. Aşağıdakilerden hangisi TMS 39 Finansal

39.

Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında tanımlanan finansal araç sınıflandırmalarından birisi değildir?
A) Kredi ve alacaklar
B) Satılmaya hazır finansal varlıklar
C) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
D) Satmak için elde tutulan menkul kıymetler
E) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlık ve borçlar

I- İskonto oranı, aktüeryal riski veya yatırım riskini değil paranın zaman değerini yansıtır.
II- İşletmenin alacaklılarından kaynaklanan işletmeye özgü kredi riskini yansıtır.
III- Aktüeryal varsayımlardan farklı sonuçların
gerçekleşebilme riskini yansıtır.
IV- İskonto oranı fayda ödemelerinin tahmini
zamanlamasını yansıtır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca aktüeryal varsayımlarda kullanılan iskonto oranı ile ilgili olarak yukarıdaki
bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		
C) I ve II		
E) I ve IV

37. İşletme, hangi varlık ve yükümlülüklerinin

parasal hangilerinin parasal olmayan kalem
olduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Aşağıdaki varlık veya yükümlülüklerden hangisi
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı
uyarınca parasal kalemdir?

B) Yalnız III
D) I ve III

40. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve uyarınca aşağıdakilerden hangisi temel
varsayımdır?

A) Stoklar
B) Şerefiye
C) Ticari borçlar
D) Peşin ödenmiş kira
E) Maddi olmayan duran varlıklar

A) İşletmenin sürekliliği
B) Parayla ölçülme
C) Tam açıklama
D) Özün önceliği
E) Dönemsellik

38. İşletmenin kayıtlarında satışa hazır finansal

varlık olarak sınıflandırdığı 20.000 TL tutarında hisse senedi bulunmaktadır. İşletme bir
önceki dönemde 3.000 TL tutarındaki değer
artışını finansal tablolarında raporlamıştır. Bu
dönemde hisse senetlerinin gerçeğe uygun
değerinde 5.000 TL’lik bir değer düşüklüğü
olduğu tespit edilmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu işlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) İşletme 5.000 TL’yi gider yazacaktır.
B) İşletme daha önce öz kaynaklarda raporladığı 3.000 TL’lik değer artışını iptal eder, kalan
2.000 TL tutarı gider olarak kayıt eder.
C) İşletme daha önce gelir yazdığı 3.000 TL’yi
gelir olarak kayıt eder.
D) İşletme satılmaya hazır finansal varlıklar için
değer düşüklüğü ile ilgili bir işlem yapmayacaktır.
E) İşletme 2.000 TL’yi gider yazacaktır.
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1. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin

A

6. Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin

sahiplerine sağladığı haklardan değildir?

serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak
engellenmesine ne ad verilir?

A) Fesih hakkı
B) Temettü hakkı
C) Rüçhan hakkı
D) Kâr payı hakkı
E) Bilgi alma hakkı

A) İçeriden öğrenenlerin ticareti
B) Spekülasyon
C) Manipülasyon
D) Arbitraj
E) Hedge

2. Şirket genel kurulunun belirlediği sermaye tavanı aşılmamak kaydıyla, yönetim kurulu kaç
yıl boyunca sermaye artırımına gidebilir?
A) 1 		
C) 3 		
E) 7

7. Bölünen şirketin, bölünmeye konu mal var-

B) 2
D) 5

lığının başka bir şirkete ayni sermaye olarak
konulduğu, sadece ayni sermaye devrinin söz
konusu olduğu, devrin karşılığında bölünen
şirketin devralan şirket sermayesinde pay
sahibi olduğu bölünmeye ne ad verilir?
A) Tam bölünme
B) Kısmi bölünme
C) Yeni kuruluş şeklinde birleşme
D) İştirak modeliyle kısmi bölünme
E) Ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme

3. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası

Kanunu’nda sayılan sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?
A) Kolektif yatırım kuruluşları
B) Portföy yönetim şirketleri
C) İpotek finansmanı kuruluşları
D) Merkezî saklama kuruluşları
E) Varlık yönetim şirketleri

8. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek varlığa
dayalı menkul kıymetlerin konusunu oluşturabilecek alacak türlerinden biri değildir?
A) Konut kredileri
B) İşletme kredileri
C) Tüketici kredileri
D) İhracat işlemlerinden doğan alacaklar
E) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan
alacaklar

4. Aşağıdakilerden hangisi piyasa yapıcı bankaların haklarından biri değildir?

A) Alım satım kotasyonu verme hakkı
B) İhale sonrası alım ve değişim hakkı
C) İhalelere teminatsız katılım hakkı
D) Rekabetçi olmayan teklif verme hakkı
E) Hazinenin para piyasasında yapacağı nakit
işlemlere taraf olma hakkı

9. Tahvillere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Tahvilde kesin bir vade vardır.
B) Tahviller, bir itfa planı dâhilinde itfa edilir.
C) Tahviller, itibari değerinin altında bir değerle
ihraç edilemez.
D) Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun
vadeli alacaklısıdır.
E) Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye
yabancı sermayedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Devlet İç Borçlanma
Senedi ihraç yöntemlerinden biri değildir?
A) Doğrudan Satış Yöntemi
B) Nominal Fiyat Yöntemi
C) Halka Arz Yöntemi
D) Musluk (Tap) Yöntemi
E) İhale Yöntemi
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10. Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına

A

13. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası

ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Kurulunun temel amaçlarından biri değildir?

A) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar
tamamı satılmasa dahi yeni pay çıkarılabilir.
B) Yönetim kurulu, esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
C) Ortaklıkların belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmadan yeni tavan tespiti ile kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılması nedeniyle daha
yüksek yeni bir kayıtlı sermaye tavanı tespiti
SPK iznine tâbidir.
D) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ortaklıklar
tarafından paya dönüştürülebilir tahvil veya
paya dönüştürülebilir bir türev araç çıkarılması
hâlinde, değiştirme veya dönüştürme sonucunda verilecek paylar ile ortaklığın çıkarılmış
sermayesinin toplamı kayıtlı sermaye tavanını
aşamaz.
E) Her tür iç kaynak ile kâr payının sermayeye
ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren
işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında
bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Ancak nakden yapılacak
sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanı
aşılamaz.

A) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak
B) Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş
kurallarını belirlemek
C) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf
sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
D) Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını
sağlamak
E) Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate
alarak finans sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

14.

I- Bağımsız denetim raporu
II- Uzman kuruluş raporu
III- Yönetim kurulu raporu
Bir veya birden fazla ortaklığın, paylarının
% 95’i veya daha fazlasına sahip başka bir
ortaklık tarafından devralınması suretiyle
birleşmede, devralan ortaklığın hisselerinden
devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini
gerektirmeyen durumlarda, yukarıdakilerden
hangisi aranmaz?
A) Yalnız I 		
B) Yalnız II
C) I ve III		
D) II ve III
E) I, II ve III

11. Sermaye piyasası mevzuatına göre vadeli

işlem sözleşmeleri aşağıdaki yöntemlerden
hangisi esas alınarak değerlenir?
A) Makul değer
B) Maliyet bedeli
C) Rayiç bedel
D) Uzlaşma fiyatı
E) Nominal değer

12.

15. Yatırımcıları Koruma Fonunun yönetimi aşa-

ğıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmektedir?
A) Takasbank AŞ
B) Borsa İstanbul
C) Merkezi Kayıt Kuruluşu
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Birliği

I- Emirlerin sisteme iletilmesi
II- Emirlerin öncelik kuralına göre sıralanması
III- Hisse açılış fiyatının belirlenmesi
IV- Emirlerin eşleştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri BİST açılış seansı
işlemlerindendir?
A) I ve III		
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
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16. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetin

A

19. Bankaların yıllık faaliyet raporlarının, finansal

unsurlarından değildir?

bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı üçüncü bölümünde
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Devamlılık arz etmezler.
B) İtibari ve piyasa değeri vardır.
C) Nama veya hamiline yazılı olabilirler.
D) Çok sayıda ihraç edilip, halka arz edilen kitle
senetleridir.
E) Standart ve yuvarlak meblağlı, misli nitelikte
olup, belli şekil şartlarını haizdirler.

A) Mali durum, kârlılık ve borç ödeme gücüne
ilişkin değerlendirme
B) Bankanın dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı
işlemlere ilişkin bilgiler
C) Risk türleri itibarıyla uygulanan risk yönetimi
politikalarına ilişkin bilgiler
D) Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler
E) Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve
risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki
faaliyetleri hakkında bilgiler

17. Bankacılık mevzuatına göre aşağıdakilerden

hangisi risk yönetim faaliyetleri arasında yer
almamaktadır?
A) Risklerin ölçülmesi B) Risklerin raporlanması
C) Risklerin izlenmesi D) Risklerin kontrolü
E) Risklerin dağıtılması

20. Bankacılık mevzuatına göre, anapara veya

faizin ya da her ikisinin vadesinden veya
ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin
gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir
yılı geçmeyen krediler hangi grupta sınıflandırılır?

18. Finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile

gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini,
kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek amacıyla
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
bünyesinde oluşturulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
B) Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
C) Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
D) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
E) Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

A) İç kontrol komisyonu
B) Eşgüdüm komisyonu
C) Derecelendirme komisyonu
D) Finansal sektör komisyonu
E) Risk değerlendirme komisyonu

21. Bankacılık Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi kredi sınırlamalarına tabi olmayan
işlemlerden biri değildir?

A) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak
dikkate alınan işlemler
B) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler
C) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya
kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasalarında yapılan işlemler
D) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen
değer artışları
E) Kamu kurumları ile yapılan işlemler ile bu
kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler
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22. Bankacılık mevzuatına göre bankaların; kredi

kuruluşları ile finansal kuruluşlar dışındaki bir
ortaklıktaki payı ve bu tür ortaklıklardaki payları toplamı sırasıyla kendi öz kaynaklarının ne
kadarını aşamaz?
A) % 5 ve % 50
B) % 10 ve % 50
C) % 15 ve % 60
D) % 20 ve % 60
E) % 25 ve % 75

yeterliliğine ilişkin kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında gayrinakdi krediler ve
taahhütler için kullanılan krediye dönüştürme
oranlarından biri değildir?
B) % 20
D) % 75

27. Bankacılık mevzuatına göre aşağıdakilerden

yetlerine ilişkin belgeleri saklama süresi kaç
yıldır?
A) 3 		
C) 7 		
E) 15

26. Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye

A) % 0		
C) % 50		
E) % 100

23. Bankacılık Kanunu’na göre bankaların faali-

A

hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunun iznine tabi işlemlerden biri değildir?

B) 5
D) 10

A) Bankaların devri
B) Bankaların iflası
C) Bankaların birleşmesi
D) Bankaların bölünmesi
E) Bankaların hisse değişimi

24. Bankacılık mevzuatına göre aşağıdakilerden

hangisi ana sermaye hesaplamasında doğrudan dikkate alınan kalemlerden biridir?

28. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-

na ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Genel karşılıklar
B) Hisse senedi iptal kârları
C) İkincil sermaye benzeri borçlar
D) Gayrimenkuller yeniden değerleme değer
artışı
E) Satılmaya hazır menkul değerler ile iştirak ve
bağlı ortaklıklara ilişkin değer artış fonları

25. Bankacılık mevzuatına göre, aşağıdaki kredi

kullandırım işlemlerinden hangisinde bankalar
müşterilerinden hesap durumu belgesi almak
zorundadır?
A) İkiyüzellibin Türk Lirasını geçmeyen işlemler
B) TCMB ya da bu banka nezdindeki piyasalarla
yapılan işlemler
C) Bankanın kendi risk grubunda yer alan tüzel
kişilere kullandırılan krediler
D) Yurtiçi bankaların kendi aralarındaki vadesiz
veya vadesi üç ayı aşmayan işlemler
E) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler
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A) Kurumun merkezi Ankara’dadır.
B) Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahiptir.
C) Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi
tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya
kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla
emir ve talimat veremez.
D) Kurum, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatla
kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle
ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.
E) Kurum, ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine
tahsis edilen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe
kullanır.

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
29. Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Kanunun-

32.

da düzenlenen suçlardan biri değildir?

A) İtibarın zedelenmesi
B) İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe
aykırı muhasebeleştirme
C) Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını
engelleme
D) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme
veya değiştirme
E) Güveni kötüye kullanma

A

I- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına
ilave finansman sağlayamaz.
II- Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere de
olsa menkul kıymet ihraç edemez.
III- Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere de olsa
iştirak edinemez.
IV- Alacakların ve diğer varlıkların satın alınmasına münhasır olarak, alacağını veya diğer
varlığını satın aldığı banka veya diğer mali
kurumlardan kredi kullanamaz.
Bankacılık mevzuatına göre varlık yönetim
şirketleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) II ve III		
D) III ve IV
E) I, III ve IV

30. Bankacılık Kanunu’na göre mevduatın ve katılım fonunun sigortalanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kredi kuruluşlarınca TMSF’ye ödenen sigorta
primleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde
gider olarak kabul edilir.
B) Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tâbi tasarruf mevduat ve katılım
fonunun binde yirmisini aşamaz.
C) Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve
gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı
ve tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
D) Kredi kuruluşları, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını,
sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta ettirmek
ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadır.
E) Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer
vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve
katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmı,
TMSF kaynaklarından ödenir.

33. Aşağıdakilerden hangileri bireysel emeklilik

sistemine ait kesinti, aidat ve giderlerdendir?
A) Giriş aidatı, fon işletim gideri kesintisi, gider
payı
B) Giriş aidatı, aracı komisyonu, yönetim gideri
kesintisi
C) Giriş aidatı, fon işletim gideri kesintisi, yönetim
gideri kesintisi
D) Aracı komisyonu, gider payı, yönetim gideri
kesintisi
E) Aracı komisyonu, fon işletim gider kesintisi,
yönetim gideri kesintisi

34. Sigortacılık Kanunu’na göre zorunlu sigortalar

aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulur?

31. Bankacılık mevzuatına göre aşağıdakilerden

A) Bakanlar Kurulu
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
E) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

hangisi iç kontrol faaliyetleri arasında yer
almamaktadır?

A) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü
B) İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin
kontrolü
C) Finansal raporlama sisteminin kontrolü
D) İç denetim raporlarının kontrolü
E) Uyum kontrolleri
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35. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel

A

38. Aşağıdakilerden hangisi Solvency II’nin amaç-

prensiplerinden değildir?

ları arasında yer almamaktadır?

A) Halefiyet prensibi
B) Tazminat prensibi
C) Güven prensibi
D) Hasara katılım prensibi
E) Sigortalanabilir menfaat prensibi

A) Sigortacılıkta şeffaflığı artırmak
B) Sigorta direktiflerini tek çatı altında toplamak
C) Sigortalıların daha fazla korunmasını sağlamak
D) AB sigorta şirketlerinin rekabet gücünü artırmak
E) Sigortacılık sektörünün öneminin anlaşılmasına yönelik faaliyetleri artırmak

36. Sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana
bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca kazanılmamış
primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve
beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması hâlinde ayrılan karşılık aşağıdakilerden
hangisidir?

39. Hayat sigortası genel şartlarına göre, hak

sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren kaç gün içerisinde durumu
sigortacıya bildirmek zorundadır?
A) 5 		
C) 10		
E) 30

A) Dengeleme karşılığı
B) Matematik karşılıklar
C) Muallak tazminat karşılığı
D) Devam eden riskler karşılığı
E) İkramiye ve indirimler karşılığı

B) 7
D) 15

40. Sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının ya da
tamamının yeniden sigorta edilmesine ne ad
verilir?
A) Poliçe yenileme
B) Solvency
C) Risk dağıtımı
D) Sedan
E) Reasürans

37. Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak
isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin
yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen
tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat
almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini
gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde
sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen
kişiye ne ad verilir?
A) Sigorta Acentesi
C) Sigorta Eksperi
E) Aktüer

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Sigorta Brokeri
D) Reasürör
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
1. Değere dayalı yönetim anlayışında, aşağıdaki-

5.

lerden hangisi değer sürücüleri kavramını en
doğru şekilde ifade etmektedir?
A) Firmanın finansal performans ölçütleri
B) Firmanın pazar payını artırıcı faaliyetler
C) Firmanın diğer firmalarla yaptığı birleşme ve
ortaklıklar
D) Firmanın kârlılığını etkileyen tüm unsurlar
E) Firmanın değerini etkileyen tüm unsurlar

2.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hisse senedi değerleme yöntemlerinden biri olan temettü
büyüme modelleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I 		
B) Yalnız IV
C) II ve III 		
D) I ve IV
E) II, III ve IV

I- Manipülasyon
II- Spekülasyon
III- İçerden öğrenenlerin ticareti
IV- Arbitraj

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kararları modelinin unsurlarından biri değildir?

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal
piyasaların etkinliğini bozan yasak işlemlerdendir?

A) İlk yatırım tutarı
B) Para akışlarının zamanlaması
C) Projenin hurda değeri
D) Projeden beklenen verim oranı
E) Fiyat-kazanç oranı

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

7.
3. Bayan C, 17 yaşındaki çocuğunun 18 yaşına

geldiğinde okul masraflarını karşılamak üzere
bir bankaya 12 ay süreyle her ay sonu 500 TL
yatırmaktadır. Çocuğu 18 yaşına geldiğinde
bankada biriken para kaç TL olur? (Aylık faiz
oranı % 2)
A) 5.288		
C) 7.224		
E) 8.950

I- Sıfır büyüme
II- Sabit oranda büyüme
III- Sabit olmayan büyüme
IV- Sınırlı büyüme

A

I- NBD ve İKO birbirini dışlamayan bağımsız
projelerin değerlemesinde aynı yönde (kabul
ya da ret) sonuç verir.
II- NBD ve İKO birbirini dışlayan projelerin değerlemesinde çelişkili (kabul ya da ret) sonuçlar
verebilir.
III- NBD ve İKO aynı proje değerlemesinde aynı
sermaye maliyeti oranını kullanır.
Yatırım projelerinin değerlemesinde kullanılan net bugünkü değer yöntemi (NBD) ve iç
kârlılık (verim) oranı yöntemi (İKO) ile ilgili
olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/
hangileri doğrudur?

B) 6.706
D) 8.618

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

4. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Tahvil, hisse senedine göre daha riskli bir
yatırım aracıdır.
B) Tahvil yatırımcısı, tahvili çıkaran şirketin alacaklısı konumundadır.
C) Şirketin tasfiyesi hâlinde, ilk önce tahvil sahiplerinin alacakları ödenir.
D) Şirket, ihraç ettiği tahviller için ödediği faizleri
vergi matrahından düşebilir.
E) Normal bir tahvil hamili, şirketin aktifi üzerinde
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir.
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8. Bir yatırım projesinin ekonomik ömrü 7

12. Cari yılda hisse başına 0,60 TL temettü dağı-

yıldır. Yatırımın net nakit girişlerinin ilk üç
yıl 300.000 TL, sonraki iki yıl 400.000 TL ve
son iki yıl 450.000 TL olması beklenmektedir.
Yatırım tutarı 1.500.000 TL olduğuna göre, bu
yatırımın geri ödeme süresi kaç yıldır?
A) 4		
C) 5		
E) 6

A

tan ve temettü büyüme oranı % 12 olan hisse
senedinin iskonto oranı % 15 olduğunda,
temettü değerleme yaklaşımına göre hisse
senedinin mevcut fiyatı kaç TL olmalıdır?
A) 18,6 		
C) 22,4 		
E) 26,1

B) 4,5
D) 5,5

B) 20,5
D) 24,3

13. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın

9. Hisse senedi maliyetinin, risksiz faiz oranına

ilk aşamasını oluşturmaktadır?

hisse senedinin risk priminin eklenmesiyle bulunduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firmanın uzun vadeli temel amaçlarının belirlenmesi
B) Gelecekte yapılacak sabit varlık yatırımlarının
belirlenmesi
C) Yeni üretilecek veya üretimi sonlandırılacak
mamullerin belirlenmesi
D) Bilanço ve gelir tablosu gibi tahmini temel mali
tabloların hazırlanması
E) Firmanın ihtiyaç duyacağı fon tutarının ve fon
kaynaklarının belirlenmesi

A) Temettü modeli
B) Kâr payı iskonto modeli
C) Gordon büyüme modeli
D) Finansal varlıkları fiyatlama modeli
E) Ağırlıklı ortalama sermaye modeli

10. İşletmenin sermaye yapısının % 60’ı tahviller-

den, geriye kalan % 40’ı ise hisse senetlerinden oluşmaktadır. İşletmenin vergi sonrası
tahvil maliyeti % 35 ve hisse senedi maliyeti
% 40 ise, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti % kaçtır?
A) 37 		
C) 40 		
E) 44

14. Aşağıdakilerden hangisi getiri ile risk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde belirtir?

A) Risksiz yatırım araçlarının bir getirisi yoktur.
B) Getiri ile risk arasında bir ilişki yoktur.
C) Zarar ile risk eş anlamlıdır.
D) Risk arttıkça getiri artar.
E) Risk arttıkça getiri düşer.

B) 39
D) 42

11. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim bö-

lümü tarafından yerine getirilen faaliyetlerden
biri değildir?
A) Kredili satışların düzenlenmesi
B) İşletmenin iş gücü ihtiyacının planlanması
C) İşletmedeki fazla nakdin değerlendirilmesi
D) Kâr payı dağıtım oranı ve şeklinin belirlenmesi
E) Stok bulundurma ve sipariş maliyetlerine göre
stok ve sipariş miktarlarının belirlenmesi

18

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
15.

I- Yatırımcılar ile şirket yöneticileri, şirket ile ilgili
aynı düzeyde bilgiye sahiptirler.
II- Yöneticiler, şirketin kârlılığı, gelişme fırsatları ve
karşılaşabileceği risklerle ilgili olarak yatırımcılara kıyasla daha gerçekçi bilgiye sahiptirler.
III- Yatırımcılar, şirketin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili olarak yöneticilere kıyasla daha
fazla bilgiye sahiptirler.
Asimetrik bilgi kavramı çerçevesinde yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

A

19. Faizin vergi avantajı ile mali başarısızlık ve

temsilcilik maliyetlerinin (vekâlet maliyetinin)
dengelenmesi gerektiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişkisizlik Teorisi
B) Dengeleme Teorisi
C) Eldeki Kuş Teorisi
D) Vergi Farklılığı Teorisi
E) Finansman Hiyerarşisi Teorisi

20. Parasını ödünç verenin, ödünç verdiği fonlar

karşılığında aldığı finansal varlıkları kolaylıkla
nakde dönüştürememesi riski karşılığında
istediği faiz oranı bileşeni, aşağıdakilerden
hangisidir?

16. Tahvilin çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki

getirileri arasındaki ilişkinin belirli bir andaki
grafiksel ifadesine ne ad verilir?

A) Geriye ödeyememe riski primi
B) Enflasyon risk primi
C) Kur riski primi
D) Vade riski primi
E) Likidite riski primi

A) Verim eğrisi
B) Lorenz eğrisi
C) Faiz oranı eğrisi
D) Etkinlik sınırı eğrisi
E) Menkul kıymet piyasa eğrisi

21. Bir işletmenin elinde, 2 yıl boyunca, her altı

17. Kârlılık endeksi yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kârlılık endeksi paranın zaman değerini dikkate alır.
B) Kârlılık endeksi yatırım proje değerlemesinde
kullanılan dinamik yöntemlerden biridir.
C) Kârlılık endeksinin birden büyük olması ilgili
yatırım projesinin kabulü için yeterlidir.
D) Kârlılık endeksi yönteminde amaç, fayda-maliyet oranını en yüksek düzeye çıkarmaktır.
E) Kârlılık endeksi enterpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanır.

ayın sonunda tahsil edeceği ve her birinin
tutarı 5.000 TL olan dört alacak senedi vardır.
Yıllık % 12 faiz oranı üzerinden, bu senetlerin
bugünkü değerlerinin toplamı kaç TL’dir?
A) 23.896 		
C) 18.565		
E) 16.872

B) 21.720
D) 17.326

22. Beta kat sayısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazar portföyünün betası 1’ e eşittir.
B) Beta kat sayısı sistematik riskin bir ölçüsüdür.
C) Hisse senedinin betası, söz konusu hisse
senedinin getirisinin pazarın getirisine olan
duyarlılığını göstermektedir.
D) Beta kat sayısı, herhangi bir hisse senedinin
getirisinin piyasadaki dalgalanmalara karşı
duyarlılığının ölçüsüdür.
E) Betası 1’den büyük olan hisse senetlerinin
riski ve beklenen getirisi daha düşüktür.

18. BTM şirketinin en son yılda ödediği hisse

başına temettü tutarı 2,4 TL’dir. Şirketin yıllık
temettü büyüme oranının sürekli olarak % 5
olması beklenmektedir. Şirketin hisse senedi
piyasa değeri 16,5 TL olduğuna göre, hisse
senedinin sermaye maliyeti oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,16		
C) 0,20		
E) 0,24

B) 0,18
D) 0,22
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
23. Beş yıl vadeli her yıl sonunda 2.000 TL faiz

ödeyen, nominal değeri 30.000 TL olan bir tahvilin, piyasa faiz oranının % 13 olduğu varsayılırsa bugünkü değeri kaç TL olur?
A) 26.648 		
C) 24.556 		
E) 19.320

27. Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kamuya açıklanan bilgiler tarafsız olmalıdır.
B) Kamuya yapılan açıklamalar, şirketin işleri ile
ilgili teknik bilgisi olanların anlayabileceği bir
şekilde yapılmalıdır.
C) Şirketlerin ticari sırları dışında kalan, şirketin
pay ve menfaat sahiplerini etkileyebilecek her
türlü bilginin kamuya açıklanması gerekir.
D) Güçlü sermaye piyasalarının oluşması için,
azınlık pay sahiplerinin şirketin işlemleri
hakkında yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
Bunun koşullarından biri de işletmelerin şeffaf
olmasıdır.
E) Şirketler yatırımcının kararlarını etkileyebilecek her türlü bilgiyi tam, zamanında, doğru ve
güvenilir bir şekilde pay ve menfaat sahiplerine ulaştırmalıdır. Aksi halde bilgi asimetrisi
artacaktır.

B) 25.867
D) 23.317

24. Aşağıdakilerden hangisi belirlilik koşulu altın-

da yatırım projelerini değerlendirmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Geri ödeme süresi yöntemi
B) Ortalama verimlilik yöntemi
C) Simülasyon (benzetim) tekniği
D) İç kârlılık (verim) oranı yöntemi
E) İskonto edilmiş geri ödeme süresi yöntemi

25. Aşağıdakilerden hangisi Black-Scholes opsi-

28.

yon fiyatlama modelinin temel varsayımlarından biri değildir?
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.

A

I- Kâr dağıtım politikası kamuya açıklanmaz.
II- Kâr dağıtım politikası pay sahiplerinin gelecek
dönemde kâr dağıtım esaslarını öngörebilmesine imkân vermelidir.
III- Yönetim Kurulu genel kurulda kârın dağıtılmamasını teklif edebilir.
Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şirketin
kâr dağıtım politikasıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi /hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
B) Yalnız III
C) I ve II 		
D) II ve III
E) I, II ve III

26. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun
toplantı şekli ile ilgili esaslar arasında yer
almamaktadır?

A) Yönetim kurulunda bazı üyelerin ayrıcalıklı oy
hakları bulunabilir.
B) Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de
iştirak edilebilir.
C) İlişkili taraf işlemlerine ilişkili yönetim kurulu
toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy
kullanmaz.
D) Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini
yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
E) Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde
ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.

29. Şirket yönetiminin şirket adına yaptığı tüm

faaliyetlerin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunun sağlanması, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)
belirlediği kurumsal yönetim ilkelerinin hangi
temel kavramıyla ilgilidir?
A) Eşitlik 		
B) Şeffaflık
C) Sorumluluk
D) Basiretlilik
E) Hesap verebilirlik
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

33. Kurumsal yönetim ilkelerine göre, şirketin

hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde
ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler,
tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum
kuruluşları gibi kişi, kurum veya kuruluşlar
aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?

A) Pay ve menfaat sahiplerini ilgilendiren bilgi
zamanında açıklanmalıdır.
B) Muhasebe skandalları olarak ifade edilen durumlar gelişmiş piyasalarda da görülür.
C) Kurumsal yönetimin temel amacı paydaşlar
arasındaki çıkar çatışmalarını önlemektir.
D) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede
aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin
bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde
yapılır.
E) Kurumsal yönetim derecelendirme puanının
hesaplanmasında % 15 ile en düşük ağırlık
“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” kriterine
verilmiştir.

A) Hedef kitle
B) Kamuoyu
C) Pay sahipleri
D) İşletme çevresi
E) Menfaat sahipleri

34. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet maliyetinin

ortadan kaldırılması için kurumsal yönetim
uygulamalarında başvurulan önlemlerden biri
değildir?
A) Bağımsız denetim
B) Azlık haklarının korunması
C) Yönetici ücretlerinin artırılması
D) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
E) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği uygulaması

31. Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerine

göre aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporunda yer alan temel unsurlardan biri değildir?
A) Şeffaflık raporu
B) Kâr dağıtım politikası
C) Öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama
D) Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi
E) İç kontrol sistemi ile bu sistemin sağlıklı olarak
işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı

32.

A

35.

I- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının yayımlanması, payları BİST’te işlem
gören halka açık şirketler açısından ihtiyari bir
uygulamadır.
II- BİST kurumsal yönetim endeksine giren şirketlere, endekse girdiği tarihten itibaren kotta
ve kayıtta kalma ücretlerinde indirim uygulanmaktadır.
III- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda
derecelendirme notu alma, payları BİST’te işlem gören halka açık şirketler açısından ihtiyari
bir uygulamadır.
Borsa İstanbul’un (BİST) kurumsal yönetim
uygulamalarına ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
B) Yalnız III
C) I ve II 		
D) II ve III
E) I, II ve III
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I- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde dört yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye
olarak atanamaz.
II- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tekrar aday
gösterilip seçilebilirler.
III- Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye
sayısı toplam üye sayısının dörtte birinden az
olamaz.
Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri
uyarınca yönetim kurulunda bulunması gereken bağımsız üyelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
C) Yalnız III
E) I ve III

B) Yalnız II
D) II ve III

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
36. “Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar,

A

39. Şirketin bilgi saklama hakkı ne şekilde tanımlanabilmektedir?

yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi,
genel kurulun toplantısından en az on beş gün
önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.”

A) Şirket çalışanlarının kendilerini ilgilendiren
bilgilere erişimi
B) Azınlık pay sahiplerinin şirketin işlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olması
C) Şirket ile ilgili her türlü bilginin toplanması,
kullanılması ve açıklanması hakkının şirkette
olması
D) Menfaat sahiplerinin şirket ile ilgili konularda
kendilerini ilgilendiren her türlü bilgiye ulaşabilmesi
E) İşletmenin rekabetçi pozisyonunu tehdit etse
bile finansal ve finansal olmayan bilgilerinin
kamuya açıklanması

Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıdaki hükmü
aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilintilidir?
A) Kârdan pay alma hakkı
B) Eşit işleme tabi tutulma hakkı
C) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
D) Genel kurulda oy kullanma hakkı
E) Pay sahiplerinin bilgi edinme hakkı

37. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin

küresel düzeyde önem kazanmasına ve şirketlerin kurumsal yönetime geçiş çabalarının
artmasına doğrudan neden olan etmenlerden
değildir?

40.

A) Özelleştirmeler
B) Birleşme ve devralmaların artması
C) Borsaya kote olma koşullarının zorlaştırılması
D) Bağımsız denetime verilen önemin artması
E) Şirket derecelendirme notunu iyileştirme
çabası

I- Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı
vardır.
II- Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla
sınırlandırılabilir.
III- Özel denetim bilgi isteme hakkının bir parçasıdır.
Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerine
göre pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme
hakkına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		
B) I ve II
C) I ve III		
D) II ve III
E) I, II ve III

38. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetime
yönelik temel stratejilerden biri değildir?

A) Hiyerarşik olmayan yapının oluşturulması
B) Etkin risk yönetim sistemlerinin oluşturulması
C) Kurum içinde ve kamuoyuna yeterli bilgi akışının sağlanması
D) Çıkar çatışmalarının önem arz ettiği durumlara
ilişkin risklerin özel olarak izlenmesi
E) Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve denetçiler arasında iş birliği ve etkileşimin sağlanmasına yönelik mekanizmanın kurulması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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DENETİM
1. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim

A

4. Aşağıdakilerden hangisinin tespitinde stok

müşterisi tarafından denetçinin bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı uygulanabilecek
önlemlerden birisidir?

devir hızı analizi denetçiye diğerlerine kıyasla
daha fazla yardımcı olabilir?

A) Etkin bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması
B) Denetçinin genel kurul yerine yönetim tarafından seçilmesi
C) İşletmenin iç denetiminin de denetim şirketi
tarafından yürütülmesi
D) Denetim şirketinin, tüm personeline sürekli
eğitim yükümlülükleri getirmesi
E) Muhasebe ve bilgi sistemlerinin denetim şirketi
tarafından oluşturulması

A) Konsinye mal miktarının belirlenmesinde
B) Dönemsel elde tutma maliyetlerinin tespitinde
C) Ekonomik sipariş verme noktasının belirlenmesinde
D) Eskimiş ve modası geçmiş stokların var olup
olmadığının belirlenmesinde
E) İşletme tarafından stokların satış fiyatının belirlenmesinde yaşanan yetersizliklerin tespitinde

5. Yapısal riskin ve kontrol riskin birleşik değer2. Kontrol testlerinin uygulanmasında denetçinin
aşağıda yer alan tekniklerden hangisini daha
çok kullanması beklenir?

lendirilmesi sonucunda yüksek risk olduğu
kanaatine varan bir denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?

A) İç kontrolün değerlendirmesini yeniden yapması
B) Tespit edememe riskini yükseltmesi
C) Tespit edememe riskini düşürmesi
D) Örneklem dışı riski düşürmesi
E) Örneklem riskini düşürmesi

A) Soruşturma ve analitik prosedürler
B) Yeniden uygulama ve gözlem
C) Tetkik ve detay testleri
D) Teyit ve soruşturma
E) Karşılaştırma ve teyit

6. Mevzuatın denetçinin çekilmesine izin verme-

diği, makul güvencenin elde edilemediği ve
denetçi raporundaki sınırlı olumlu görüşün
hedeflenen, finansal tablo kullanıcılarına raporlama amaçları bakımından yetersiz kaldığı
durumlarda denetçinin bağımsız denetim
standartlarına göre aşağıdakilerden hangisini
yapması gerekir?

3. Denetçi bağımsız denetim müşterisine satılan

malların tamamının müşteri tarafından teslim
alınıp alınmadığını test etmek istemektedir. Bu
çerçevede bu test için ana kitleyi aşağıdaki
unsurlardan hangisinin oluşturması beklenir?
A) Satıcılara yapılan nakit ödemeler
B) Ambar giriş makbuzları
C) Teslim alınan mallar
D) İptal edilmiş çekler
E) Alış faturaları

A) Olumsuz görüş vermelidir.
B) Görüş vermekten kaçınmalıdır.
C) Şartlı görüş veya olumlu görüş vermelidir.
D) Diğer hususlar paragrafı içeren olumlu görüş
vermelidir.
E) Bağımsız denetimi sınırlı güvence denetimine
dönüştürmelidir.

23

A

DENETİM
7. Bağımsız denetim standartları çerçevesinde

9. Ticari borçlar hesabına yönelik olarak denetçi

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

tarafından teyit mektuplarının gönderilmesi
aşağıdaki risklerden hangisiyle daha fazla
ilişkilidir?

A) Denetçi, tercih edilen denetim teknik veya metodolojilerine ve uygulamaya ilişkin hususlara
bağlı olarak yapısal risk ve kontrol riskini ayrı
ayrı veya birlikte değerlendirebilir.
B) Denetim riski denetçinin, önemli bir yanlışlık
içermediği hâlde, finansal tabloların önemli
yanlışlık içerdiği şeklinde görüş bildirmesi
riskini içermez.
C) “Önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi,
nitel olarak veya yüzdelik veriler hâlinde nicel
olarak ifade edilebilir.
D) Finansal tabloların hata veya hile kaynaklı
önemli bir yanlışlık içermediğine dair mutlak
bir güvence elde edilemez.
E) Denetim riski, dava sonucu ortaya çıkan kayıplar, kötü tanıtım gibi denetçinin iş hayatına
ilişkin riskleri de içerir.

A) Yapısal risk
B) Kontrol riski
C) Uygunluk riski
D) Yönetim beyanı riski
E) Tespit edememe riski

10. Bağımsız Denetim Standartlarına göre denetçiler önemli iç kontrol eksikliklerini yazılı olarak
aşağıdakilerden hangisine bildirmelidirler?
A) İç denetim birimine
B) Şirketin genel kuruluna
C) Üst yönetimden sorumlu olanlara
D) Kurumsal yönetim komitesine
E) Riskin erken saptanması komitesine

8. Küçük bir işletmenin bağımsız denetiminde

denetçi, yönetimin işletmenin sürekliliğinin
devamına ilişkin ön değerlendirmede bulunmadığını belirlemiştir. Bu bilgi çerçevesinde
denetçinin öncelikle aşağıdakilerden hangisini
yapması beklenir?
A) Yönetimle işletmenin sürekliliğinin devamına
ilişkin olarak görüşmek
B) Satışlar hesabının denetiminde denetim prosedürlerinin kapsamını genişletmek
C) Sürekliliğe ilişkin ön değerlendirmenin yapılmadığını belirten dayanak paragrafı ile birlikte
şartlı görüş vermek
D) Ticari borç hesaplarına yönelik maddi doğrulama prosedürlerini genişleterek daha fazla
kanıt elde etmek
E) Finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin
sürekliliğinin devamı ana varsayım olduğu için
görüş vermekten kaçınmak

11. İlgili mevzuatta (örneğin Türk Ticaret Kanunu),
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’da izin
verilen bir hizmetin denetçi tarafından bağımsız denetim müşterisine sunulması yasaklanmışsa denetçi aşağıdakilerden hangisini
yerine getirmelidir?

A) Denetçi durumu Kamu Gözetimi Kurumu’na
bildirerek ilgili hizmeti sunmaya devam eder.
B) Denetçi raporunda bu hizmete ilişkin bilgiler
yer alır.
C) Görüşünü etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirir.
D) Denetçi Etik Kurallar’a uygunluk sağlar.
E) Denetçi ilgili mevzuata uygunluk sağlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetçi-

ler için Etik Kurallar’da yer alan tehditlerden
birisi değildir?
A) Yakınlık tehdidi
B) Kişisel çıkar tehdidi
C) Taraf tutma tehdidi
D) Görüş bildirememe tehdidi
E) Kendi kendini denetleme tehdidi
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DENETİM
13. “Denetçinin, bilgilerin önemli düzeyde yanlış

A

16. Borsada işlem gören bir işletmenin bağımsız

ve yanıltıcı beyan içerdiğini düşündüğü durumlarda, bu bilgileri içeren raporlar, beyannameler ve yazışmalar ile bilerek ilişkilendirilmemesi gerekir.” Bu ifadenin aşağıda yer alan
etik ilkelerden hangisiyle diğerlerine nazaran
daha fazla ilgili olması beklenir?

denetiminde, aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin denetçinin yönetimden yazılı açıklama alma zorunluluğu bulunmamaktadır?
A) Tüm işlemlerin kaydedilip finansal tablolara
yansıtıldığına
B) Bağımsız denetimle ilgili tüm bilgilere erişim
imkânını denetçiye sağladığına
C) Yönetimce muhasebe tahminlerini oluştururken kullanılan önemli varsayımların makul
olduğuna
D) Yönetimin haberdar oldukları tüm iç kontrol
eksikliklerini denetçiye bildirdiklerine
E) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliklerini ve
haberdar oldukları tüm ilişkili taraf ilişkilerini ve
işlemlerini denetçiye açıkladıklarına

A) Tarafsızlık
B) Dürüstlük
C) Sır saklama
D) Mesleki yeterlik ve özen
E) Mesleğe uygun davranış

14. Aşağıdakilerden hangisi diğer tehdit sınıflarından ziyade taraf tutma tehdidi oluşturan
durumlara ilişkin öncelikle verilebilecek örneklerdendir?

17. Denetlenen işletmeye önemli tutarda borcu

olan bir müşterinin 15 Ocak 2015 tarihinde
iflas ettiğini belirleyen bir denetçi; bu bilgi
çerçevesinde 31/12/2014 tarihli finansal tablolarda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin
olmasını bekler?

A) Denetim şirketinin bağımsız denetimin konusunu teşkil eden kayıtları oluşturmak için
kullanılacak orijinal verileri hazırlaması
B) Denetim şirketinin bağımsız denetime ilişkin
olarak şarta bağlı ücret sözleşmesi yapması
C) Denetim şirketinin önemli bir müşteriyi kaybetme ihtimali konusunda endişe duyması
D) Denetim şirketinin bağımsız denetim müşterisinin hisselerinin tanıtımını yapması
E) Denetçinin müşteriden önemli değeri olan bir
hediye alması

A) Finansal tabloların bu yeni duruma uygun
şekilde düzeltilmesi
B) Bu yeni duruma göre sadece nakit akış tablosunun değiştirilmesi
C) Finansal tablolarda bu yeni duruma uygun
şekilde açıklama yapılması
D) Stokların ve ticari borçların bu yeni duruma
uygun şekilde değerlendirilmesi
E) Denetimin yürütüldüğü yıla ilişkin olmadığı için
bu yeni durumun herhangi bir şekilde finansal
tablolara alınmaması

15. Bağımsız denetim standartlarına göre “risk

değerlendirmesi sonrası uygulanan denetim
prosedürleri” aşağıdaki hangi terimle ifade
edilir?
A) Müteakip denetim prosedürleri
B) Analitik prosedürler
C) Yapısal testler
D) Kontrol testleri
E) Detay testleri
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18. Borsada işlem gören bir işletmeye ilişkin olum-

21. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine kıyasla,

lu görüş içeren denetim raporunu yayımlandıktan sonra denetçi finansal tabloların önemli
bir yanlışlık içerdiğini fark etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi denetçi tarafından bu durumda
atılması gereken uygun adım olacaktır?

işletmeyi ve çevresini tanıma aşamasının bir
parçası olarak daha az nitelendirilebilir?
A) Genel finansal raporlama çerçevesi
B) İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı
C) Finansal tablolarda kullanılan terminolojinin
uygunluğu
D) İşletmenin muhasebe politikalarını seçimi ve
uygulaması
E) İşletmenin finansal performansının ölçümü ve
gözden geçirilmesi

A) Takip eden yılın denetçi raporunda durumu
açıklaması gerekir.
B) Olumsuz görüş içerecek şekilde denetçi raporunu yeniden düzenler.
C) Herhangi bir adım atılmasına gerek yoktur
çünkü bağımsız denetim tamamlanmıştır.
D) Yayımlanan denetçi raporunun ulaştığı ilgili
finansal tablo kullanıcılarını bu durumdan
haberdar eder.
E) Denetçi yayımlanmış olan denetçi raporuna
güvenilmemesi gerektiğini ilk fırsatta Kamu
Gözetimi Kurumu’na bildirir.

22. Finansal tabloların bağımsız denetim bağla-

mında maddi doğrulama prosedürlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19. Önceki dönem finansal tablolar başka bir

denetçi tarafından denetlenmiş ve olumlu
dışında bir görüş içermekte ise, deneticinin bu
durumun cari yıl finansal tablolarına etkisini
denetimin hangi aşamasında değerlendirmesi
gerekir?
A) Raporlama aşamasında
B) Risk değerlendirme aşamasında
C) Müşteri kabulü aşamasında
D) Nihai gözden geçirme sırasında
E) Müşterinin dürüstlüğüne ilişkin yapılan değerlendirme sırasında

A) Denetlenen işletmenin yapısal riskleri ortadan
kaldırmasına imkân verir.
B) Denetçinin iç kontrol sistemine olan güvenini
oransal olarak yükseltir.
C) Bazı denetimlerde maddi doğrulama prosedürleri uygulanmayabilir.
D) Önemli bilanço sonrası olayları tespit amacıyla
tasarlanan prosedürlerdir.
E) Detay testleri ve analitik maddi doğrulama
prosedürlerinden oluşur.

23. Alacak hesap bakiyelerine ilişkin olarak kul-

lanılan dış teyit prosedürü aşağıdaki yönetim
beyanlarından hangisiyle diğerlerine kıyasla
daha fazla ilgilidir?
A) Var olma
B) Sınıflandırma
C) Değerleme
D) Tamlık
E) Gerçekleşme

20. Maddi doğrulama prosedürlerinin tek başına
yeterli denetim kanıtı sağlamayacağını değerlendirdiği durumda denetçinin yapması
gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol testleri tasarlamak ve uygulamak
B) Yapısal testleri tasarlamak ve uygulamak
C) İşlem sınıflarına ilişkin detay testlerin kapsamını genişletmek
D) Hesap bakiyelerine ilişkin detay testlerin kapsamını genişletmek
E) Analitik maddi doğrulama prosedürlerini ilave
denetim kanıtı sağlayacak şekilde genişletmek

24. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu düzenlemelerine göre bağımsız denetimde çalışma kâğıtları asgari kaç yıl
saklanmalıdır?
A) 20		
C) 7		
E) 3
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B) 10
D) 5
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25. İşlemlerin kaydedilip kaydedilmediğinin dene-

28. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iç

tim testinde aşağıdaki unsurlardan hangisinden başlanır?

A

kontrolünün parçası değildir?
A) İzleme
B) Kontrol riski
C) Kontrol çevresi
D) Kontrol faaliyetleri
E) Risk değerlendirme süreci

A) Kesin mizan
B) Yevmiye kayıtları
C) Orijinal kaynak belgeler
D) Defteri kebir bakiyeleri
E) Finansal tablo kalemleri

29. Denetçi güvenmek istediği bazı kontrollerin

26. “…… finansal bilgilerin, tüm önemli yönle-

önceki yıllardaki gibi işlediğini ve bunların en
son test edilişinden bu yana değişmediğini ve
ciddi bir riski azaltmayan kontroller olduğunu
değerlendirmektedir. BDS 330’a göre bu kontrolleri asgari olarak hangi sıklıkla tekrar test
etmesi gerekir?

riyle, [geçerli finansal raporlama çerçevesine] uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine
varmamıza sebep olacak herhangi bir husus
dikkatimizi çekmemiştir.” metni denetçi tarafından sunulan hangi hizmete ilişkin rapora ait
olabilir?

A) Aylık 		
B) 6 aylık
C) Her iki yılda bir
D) Her üç yılda bir
E) Her bir denetimde

A) İç denetim raporu
B) Somut bulgular raporu
C) Bağımsız denetim raporu
D) Sınırlı bağımsız denetim raporu
E) Maddi varlıklar değerleme raporu

30. Bir denetçi stoklarla ilgili olarak görevlerin

ayrılığı ilkesinin uygulanıp uygulanmadığını
genellikle aşağıdaki tekniklerden hangisiyle
test eder?

27. Finansal bilgilere ilişkin, üzerinde mutabık

kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik
işlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Mevzuat veya sözleşmede yer almasa bile
bağımsızlık, üzerinde mutabık kalınan prosedürlere yönelik işler için bir zorunluluktur.
B) Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik işler sonucunda somut
bulgular raporu düzenlenir.
C) Bir finansal tablo ve hatta tam bir finansal
tablo setiyle ilgili olarak belirli prosedürlerin
uygulanmasını içerebilir.
D) İlgili hizmetler standardı (İHS 4400), finansal
olmayan bilgilere ilişkin işler için de rehberlik
sağlayabilir.
E) Denetçi, KGK tarafından yayımlanan Bağımsız
Denetçiler için Etik Kurallar’a uygunluk sağlar.
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A) Fatura tetkiki ve mutabakatı
B) Dış teyit ve yeniden hesaplama
C) Personelin sorgulanması ve gözlem
D) Analitik prosedürler ve tutar hesaplaması
E) Test stok sayımı ve hesap kesim prosedürleri
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31. Bir bağımsız denetim sırasında üst yönetim-

A

33. Olumlu görüş içeren bir bağımsız denetçi ra-

den sorumlu olanlarla kurulacak iletişimle
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

porunun hangi kısmında elde edilen denetim
kanıtlarının oluşturulan görüş için yeterli ve
uygun bir dayanak olduğu ifade edilir?

A) Denetim komitesine sahip olan işletmelerde,
denetim komitesi üst yönetimden sorumlu
olanları ifade eder.
B) Denetçi uygulanacak prosedürleri ve denetim
programını üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmelidir.
C) Denetçi genel hatlarıyla denetimin planlanan
zamanlamasını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmeyebilir.
D) Denetçi finansal tabloların denetlenmesinin
üst yönetimin sorumluluklarını ortadan kaldıracağını üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmelidir.
E) Denetçi işletmenin muhasebe uygulamalarının
önemli nitel yönleri hakkındaki görüşlerini üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmelidir.

A) Giriş
B) Görüş
C) Bağımsız denetçinin sorumluluğu
D) Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler
E) Yönetimin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu

34. İşletmenin dış hukuk müşaviriyle doğrudan

iletişime geçen denetçinin bilgi talebinin
dış hukuk müşaviri tarafından reddedilmesi
denetçi tarafından genellikle ne olarak değerlendirilir?
A) Bir kapsam sınırlaması
B) Olumsuz görüşün dayanağı
C) Önemli bir iç kontrol eksikliği
D) Denetimden çekilmenin gerekçesi
E) Bağımsız denetimi sınırlı denetime dönüştürme sebebi

32. Aşağıdakilerden hangisi borsada işlem gören

işletmelerin bağımsız denetimlerine özgü denetim şirketinin yükümlülüklerinden birisidir?
A) Bağımsız denetim sözleşmesini yazılı olarak
düzenleme
B) Önemli iç kontrol eksiklerinin yazılı olarak üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirme
C) Denetimden önce denetim ekibinden bağımsızlık politika ve prosedürlerine uyduklarını ve
uyacaklarını bildiren yazılı bir taahhüt alma
D) Denetim şirketinin bağımsızlığa dair etik hükümlere uygunluk sağladığına dair üst yönetimden sorumlu olanlara yazılı olarak bildirimde bulunma
E) Denetçinin finansal tabloların hazırlanması
sırasında etkileri dikkate alınması gereken
bilinen tüm aykırılık veya şüphelenilen aykırılık hâllerinin kendisine açıklandığına dair
yönetimden ve uygun hâllerde üst yönetimden
sorumlu olanlardan yazılı açıklama alma

35. Denetçi ön incelemesine dayanarak beklenen

sapma oranının kabul edilemeyecek derecede
yüksek olduğuna karar vermiştir. Bu çerçevede genellikle, denetçinin aşağıdakilerden
hangisini uygulaması beklenir?
A) Örnekleme dışı riski düşük tutma
B) Kontrol testini uygulamamaya karar verme
C) Beklenen yanlışlık oranını yükseltme
D) Detay testlerinin uygulanmasında % 100 inceleme yapma
E) Seçilen kalemlerin yerine başka kalemler üzerinde prosedürleri uygulama
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36. Topluluk finansal tablolarının bağımsız dene-

39. Satın alınan her hangi bir maddi varlığın

timine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A

kayıtlara alınma zamanı aşağıdaki yönetim
beyanlarından hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Topluluk denetim ekibi, bir bütün olarak topluluk finansal tablolarının önemliliğini belirler.
B) Önemli olmayan birimler için topluluk denetim
ekibi, topluluk düzeyinde analitik prosedürleri
uygular.
C) Topluluk denetim ekibi, topluluğun genel denetim stratejisini oluşturur ve topluluk denetim
planını geliştirir.
D) Topluluk finansal tablolarına ilişkin denetçi
raporu, mevzuat tarafından zorunlu tutulmadıkça, birim denetçisine atıfta bulunmaz.
E) Topluluk açısından tek başına finansal olarak
önemli olan bir birimin finansal bilgileri birim
denetçisi tarafından değil topluluk denetim
ekibince denetlenir.

A) Tamlık		
B) Hesap kesimi
C) Doğruluk
D) Mevcut olma
E) Gerçekleşme

40.

I. Denetim programı
II. Teyit ve açıklama mektupları
III. Denetim sözleşmesi
IV. Önemli hususlara ilişkin denetçinin tuttuğu
özetler, kontrol listeleri
Bağımsız Denetim Standardı 230’a göre,
yukarıdakilerden hangisi/hangileri çalışma
kâğıtlarına örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız II		
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

37. Aşağıda yer alan yönetim beyanlarından

hangisine ilişkin olarak denetim kanıtı elde
etmenin diğerlerine kıyasla daha zor olduğu
kabul edilir?
A) Tamlık		
B) Doğruluk
C) Gerçekleşme
D) Değerleme
E) Hesap kesimi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

38. İstisna raporlarının manuel olarak takibi ve

kayıtların aritmetik doğruluğunun kontrol
edilmesi aşağıdaki hangi kontrol türüne örnek
olarak verilebilir?
A) Sorgulama
B) Fiziki kontroller
C) Uygulama kontrolleri
D) Risk analizi kontrolleri
E) Genel bilgi teknolojileri kontrolleri
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Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama
zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

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
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun ayrı ayrı 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
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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