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:
Ada Numaraı (T.. Kimlik N) :
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:

Sıra N:
SORU
SAYISI

SAYFA
NO

SÜRE
(DAKİKA)

Muhasebe Standartları

40

2

45

MODÜL (DERS) ADI

Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

40

9

45

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

40

15

45

Denetim

40

21

45

ADAYLARIN DİKKATİNE

1. Sınav sreniz, sorumlu olduunuz modl ders sayısına ait tolam sre kadardır
2. Soru kitaıında yer alan modllerden derslerden, ceva kıdınızda belirtilen modllere derslere ait
soruları cevalayınız

. Sınav baladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dıarı ıkmayınız
4. Sınavda hesa makinesi kullanabilirsiniz ncak ce teleonu, telsiz, arı cihazı vb iletiim araları, alabetik
tu takımına sahi olan hesa makineleri, databank, el bilgisayarı vb özel elektronik donanımların kullanılma
sı ve bulundurulması yasaktır Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geersiz sayılacaktır
. Soruları ve sorulara verdiiniz cevaları, yanınızda götrmek amacıyla kaydetmeyiniz hibir ekilde dıarı
ıkarmayınız
6. Sınavın deerlendirilmesi aamasında, bilgisayar ortamında yaılan koya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya tolu koya tesiti hlinde ilgili testiniz geersiz sayılacaktır
. Koya ekmeniz, baka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geerli kimlik belgenizi ibraz edemediiniz
durumlarda sınavınız geersiz sayılacaktır
EVA KĞIDI VE SORU KİTAÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. eva kıdınızdaki bilgilerin doruluunu kontrol ediniz ve ceva kıdınızı mrekkeli kalemle imzalayınız
2. eva kıdındaki bilgiler size ait deilse veya ceva kıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevli

lerinin temin edecei yedek ceva kıdına kimliinizle ilgili bilgileri, aıklamalar dorultusunda yazınız ve
kodlayınız
. eva kıdı zerindeki kodlamaları kurun kalemle yaınız
4. eva kıdında yukarıdaki tabloda adı yazılı modllere ait stunlar bulunmaktadır evalarınızı, ceva
kıdındaki ilgili stunlara yuvarlaın dıına taırmadan kodlayınız
. Soru kitaıının sayalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise deitirilmesini salayınız
6. Kitaık trn ceva kıdınızdaki ilgili alana kodlayınız Bu kodlamayı yamadıınız veya yanlı yatıı
nız takdirde sınavınızın deerlendirilmesi doru yaılamayacaktır
. Soruların özm iin size ayrıca bo kıt verilmeyecektir Soru kitaıınızın iindeki bo alanları özm
leriniz iin kullanabilirsiniz
. evalamaya istediiniz modln testinden balayabilirsiniz evabını bilmediiniz sorular zerinde azla
zaman kaybetmeden dier sorulara geiniz amanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz
. Sru kitapçığı erinde apılan eaplandırmalar dikkate alınmaaaktır.
10. uanlamada er dğru eaa eşit puan erileek anlış eaplarını dikkate alınmaaaktır.
11. Sınavlarda baarılı sayılmak iin her modlden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur
12. Sına itiminde ru kitapçığı e eap kğıdını aln relilerine telim edini.
Arka kapağa eçini.

I Taka lula edinimde edinilen arlığın
erçeğe uun değeri enilir ir şekilde
lçlemira arlığın malieti elden çıka
rılan arlığın deter değeri ile lçlr.
II Taka işleminin tiari niteliği ka arlığın
malieti erçeğe uun değer ile lçlr.
III Taka işleminin tiari içeriğe aip lup
lmadığı işlem nuu eleekteki nakit
akışlarının ne kadar değişeeği  nnde
ulundurularak elirlenir.

I Knlidan atırımı işletmenin atırım
aptığı işletmenin kntrln elde ettiği
tarite aşlar.
II Ana rtaklık knlide nanal tallarını
aırlarken ener kşullardaki ener
işlemler e lalar için ekneak muaee
plitikaları kullanır.
III Knlidan atırımı işletmenin atırım
aptığı işletmede kntrl kaettiği tarite

Maddi duran arlıkların taka lula edini
mile ilili larak ukarıdaki ililerden ani
ianileri dğrudur

Yatırım apılan işletmenin knlidanuna
ilişkin larak ukarıdaki iadelerden anii
anileri dğrudur

 Yalnız 
  ve 

  ve 
 Yalnız 

B Yalnız 
  ve 
E ,  ve 

E Yalnız 

I İknt ranı akteral riki ea atırım
rikini değil paranın aman değerini anı
tır.
II İşletmenin alaaklılarından kanaklanan
işletmee  kredi rikini anıtır.
III Akteral araımlardan arklı nuçların
erçekleşeilme rikini anıtır.
IV İknt ranı ada demelerinin tamini
amanlamaını anıtır.

Aşağıdakilerden anii atırımı işletmenin
atırım aptığı işletmenin  aklarının ç
ğunluğunu elinde ulundurmaa dai e
aip lailmeini ağlaan durumlardan iri
değildir
Yatırımcı iletme ile dier oy sahileri arasın
daki sözlemeye balı bir anlama
B Sözlemeye balı dier anlamalardan kay
naklanan haklar
Baka bir yatırımcının iletmeyi kontrol ediyor
olması
 Yatırımcının oy hakları
Potansiyel oy hakları

TMS 1 Çalışanlara Sağlanan Fadalar
Standardı uarına akteral araımlarda
kullanılan iknt ranı ile ilili larak ukarı
daki ililerden aniianileri dğrudur
 Yalnız 
  ve 

B , ve 
  ve 

B  ve 
 Yalnız 
E  ve 

6
3 Bir işletmenin nanal arlığı ile diğer ir
işletmenin nanal runda a da kana
ğa daalı nanal araında artışa neden lan
erani ir leşme e ne ad erilir
 Finansal ara
B İtirak
 İ ortaklıı
 Menkul kıymet
E Future sözleme

II Likitide riki
III Operanel rik
€
TFRS  Finanal Araçlar: Açıklamalar
Standardı uarına nanal araçlardan ka
naklanan ukarıdaki ani rikeriklere ilişkin
nitelikel e aıal açıklamaların apılmaı
erekir
 Yalnız 
  ve 

B Yalnız 
 ,  ve 
E ,  ve 

.

I İndirimler e tiari ikntlar dşldkten
nra italat erileri e iade edilmeen
alış erileri dail atın alma atı
II Varlığın erleştirileeği ere e netim
taraından amaçlanan kşullarda çalışail
meini ağlaaak duruma etirilmeine
ilişkin er trl maliet
III Maddi duran arlığın klmei e taşın
maı ile erleştirildiği alanın retranu
na ilişkin tamini malieti

İşletme içinde luşturulan ir maddi lmaan
duran arlığın muaeeleştirileilmeine iliş
kin larak aşağıdakilerden anii anlıştır
ratırma harcamaları gerekletiinde gider
olarak muhasebeletirilir
B İletme ii bir roenin aratırma sahasından
kaynaklanan bir maddi olmayan duran varlık
muhasebeletirilmez
Maddi olmayan duran varlıın kullanıma veya
satıa hazır hle gelebilmesi iin tamamlan
masının teknik olarak mmkn olması hlinde
gelitirme sahasından kaynaklanan maddi
olmayan duran varlık muhasebeletirilir
 İletmenin, bir maddi olmayan duran varlık
oluturulmasına ilikin bir roenin aratırma
ve gelitirme sahalarını ayırt edememesi
durumunda, roeye ilikin harcamalar sadece
gelitirme sahasında yaılmı gibi dikkate
alınır
İletmenin, bir maddi olmayan duran varlık
oluturulmasına ilikin bir roenin aratırma
ve gelitirme sahalarını ayırt edememesi
durumunda, roeye ilikin harcamalar sadece
aratırma sahasında yaılmı gibi dikkate
alınır

Yukarıdakilerden aniianileri maddi
duran arlıkların maliet unurları araında
er alır
 ,  ve 
  ve 
E Yalnız 

B Yalnız 
  ve 

Varlığa ilişkin eleekteki nakit akışlarının ta
minleri aşağıdakilerden aniini içerme
arlıın yararlı ömr
B elecekteki nakit akı tahminleri ve iskonto
oranı
arlıktan kullanımı sresince elde edilecek
nakit girilerine ilikin roeksiyonlar
 arlıın yararlı ömrnn sonunda elden ı
karılması karılıında elde edilecek net nakit
akıları
arlıkların kullanıma hazır hle getirilmesi
iin katlanılanlar hari olmak zere varlıın
kullanımı sresince nakit girii yaratabilmek
iin katlanılacak nakit ıkıları ile ilgili roek
siyonlar

0 Aşağıdakilerden anii arlıklarda değer d
şklğn teren işletme içi ili kanakla
rından iri değildir
arlıın ziksel hasara uradıı veya deer
yitirdiine ilikin kanıt bulunması
B İletmenin net varlıklarının deter deerinin
iyasa deerlerinden daha yksek olması
arlıın dahil olduu aaliyetin sona erdirilme
si veya yeniden yaılandırılması lanlarının
mevcudiyeti
 İletme ii raorlamada, varlıın ekonomik
erormansının beklenenden daha köt olduu
veya olacaına ilikin kanıtların bulunması
arlıın kullanım dıı bırakılması

I Tarımal aalietle ilili ara
II Tarımal aalietle ilili maddi lmaan
duran arlıklar
III Delet teşikleri
Yukarıdakilerden aniianileri TMS 41
Tarımal Faalietler tandardının kapamına
irmemektedir
 Yalnız 
  ve 

B Yalnız 
  ve 
E ,  ve 
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Üçn kişiler adına inşa edilmekte ea e
liştirilmekte lan arimenkuller ani Stan
dart kapamında değerlendirilir

Malieti 60.000 TL lan emi inşaı için ir
inşaat şirketi 200.000 TL anka kredii al
mıştır. Bu şirket malietin eri kalan kımını
kanaklarıla nane etmiştir. Kredinin tp
lam ai ideri 40.000 TL lduğuna re TMS
2 Brçlanma Malietleri Standardı uarına
aktieştirme ranı nedir

MS  Maddi uran arlıklar
B FS  Satı malı Elde utulan uran ar
lıklar ve urdurulan Faaliyetler
MS  Yatırım malı ayrimenkuller
 MS  İnaat Sözlemeleri
MS  Kiralama İlemleri

  
  

B  
  
E  ,

3 Raprlaan işletme erinde kntrl a da
mşterek kntrl ne ea nemli etkie
aip lmaıp işletme ile adee lağan iş
ilişkii içeriinde lan

6 TFRS  Faaliet Blmleri Standardına re
aşağıdaki iadelerden anii anlıştır
Bir iletmenin her kısmının, bir aaliyet bölm
veya bir aaliyet bölmnn arası olması
zorunlu deildir
B Bölmsel raorlama, iletmenin eitli kriterler
kullanılarak bölmlere ayrılması ve her bölm
iin ayrı olarak bilgilerin raorlanmasıdır
Faaliyet bölmleri benzer ekonomik özellik
lere sahi olsalar dahi tek bir aaliyet bölm
olarak birletirilemezler
 arlıklarının, tm aaliyet bölmlerinin tolam
varlıklarının yzde u veya daha azlası ol
ması durumunda aaliyet bölmne ilikin bilgi
ayrı raorlanır
İletme dıı mterilere yaılan satılar ve bö
lmler arası satılar veya transerler de dahil
olmak zere, raorlanan hasılatının, iletme
ii ve dıı tm aaliyet bölmlerinin tolam
hasılatının yzde unu veya daha azlasını
oluturması durumunda aaliyet bölmne
ilikin bilgi ayrı raorlanır

I Kamu imeti unan kurumlar
III Finanman ağlaanlar
Yukarıdakilerden aniianileri TMS 24
İlişkili Tara Açıklamaları Standardı uarına
ilişkili tara kapamında değerlendirilme
 Yalnız 
B Yalnız 
 Yalnız 
  ve 
E ,  ve 

Finanal Raprlamaa İlişkin Karamal
Çerçee uarına arlıkların elde edildikleri
tarite alımları için denen nakit ea nakit
enerlerinin tutarları ile ea nlara karşılık
erilen arlıkların piaa değerleri ile lçm
lendiği lçm eaına ne ad erilir
arihi maliyet
B ari maliyet
Ödeme deeri
 Bugnk deer
erekleebilir deer

1.

I Meut akielere ilişkin şpeli alaak
karşılıkları
II İşlemlerin tutarı
III İşlemlerin tarii
IV Dnem içinde değeri ea şpeli line
elen alaaklara ilişkin muaeeleştirilen
TMS 24 İlişkili Tara Açıklamaları Standardı
uarına ukarıdaki ililerden aniian
ileri ilişkili tara işlemlerinde
açıklanmaı ereken uulardandır
 Yalnız 
B  ve 
 ,  ve 
  ve 
E , ,  ve 

TMS  Hie Başına Kaanç Standardı ua
rına aşağıdaki iadelerden anii anlıştır
di hisse baına kazan hesalamasında sa
dece hisse senedi sayısının aırlık ortalaması
nı deitiren uygulamalar dikkate alınır
B di hisse senedi sahilerinin ayına den
kr tutarı hesalanırken, imtiyazlı hisse senedi
sahilerine ödenecek kr aylarının ilave
edilmesi gerekir
Sulandırılmı hisse baına kazan, iletmenin
sahi olduu tm otansiyel hisse senetleri
nin hisse senedine döntrld varsayı
mı altında hesalanan hisse baına kazan
tutarıdır
 isse baına kazan, adi hisse senedi sahi
lerinin ayına den krın, dönemin hisse se
nedi sayısının aırlıklı ortalamasına bölnmesi
suretiyle hesalanır
ers sulandırma, döntrlebilir araların
dönmnn gerekletii, osiyon ve hisse
alım hakkı veren araların kullanıldıı veya
belirli koulların yerine gelmesini takiben adi
hisse senetlerinin ihra edildii varsayımı so
nucunda, hisse baına kazancın artması veya
hisse baına zararın azalmasıdır

TMS 1 Kiralama İşlemleri Standardı uarın
a nanal kiralamada kiralama knuu arlık
kiraının nanal tallarında ani değer
erinden terilir
eree uygun deer ya da asgari kira öde
melerinin bugnk deerinden dk olanı ile
B eree uygun deer ya da maliyet deerin
den yksek olanı ile
Maliyet deeri ya da asgari kira ödemelerinin
bugnk deerinden yksek olanı ile
 eree uygun deer ya da asgari kira öde
melerinin bugnk deerinden yksek olanı ile
Maliyet deeri ya da asgari kira ödemelerinin
bugnk deerinden dk olanı ile

0  işletmeinde maliet dnemindeki direkt ilk
madde e maleme iderleri 20.000 TL direkt
işçilik iderleri 10.000 TL değişken enel re
tim iderleri 1.000 TL e ait enel retim
iderleri 0.000 TL larak erçekleşmiştir. 
işletmeinin nrmal kapaitei 20 irimdir e
00 irim retim apılmıştır. İşletmenin nrmal
maliet ntemine re maliet dnemine
ilişkin dnştrme malieti aşağıdakilerden
aniidir
  
  

B  
  
E  

TMS2e re aşağıdakilerden anii nan
al arlık değildir
akit
B ahviller
lacaklar
 Kiralanmı varlıklar
vantalı durumlarda satın alma hakkı veren
kontratlar

TMSa re atılmaa aır nanal ar
lıkların muaeeleştirilmeine ilişkin larak
aşağıdakilerden anii dğrudur
İlk muhasebeletirmede geree uygun deer
leri ile kayda alınır İlem maliyetleri geree
uygun deere dahil edilmez İzleyen dönemde
etkin aiz oranıyla ita edilmi maliyetleri ze
rinden deerlenirler
B İlk muhasebeletirmede maliyet deeri ile ka
yıtlara alınır İlem maliyeti dahil edilir İzleyen
dönemde ita edilmi maliyet ile deerlenir
İlk muhasebeletirmede maliyet deeri ile
deerlenir İlem maliyeti dahil edilir İzleyen
dönemlerde geree uygun deer arkı özkay
naklarda raorlanır
 İlk muhasebeletirmede geree uygun deer
leri ile kayda alınır İlem maliyetleri geree
uygun deere dahil edilir İzleyen dönemde
geree uygun deer arkı krzarara yansıtılır
İlk muhasebeletirmede maliyet deeri ile kayıt
lara alınır İlem maliyeti dahil edilmez İzleyen
dönemde ita edilmi maliyet ile deerlenir

3

6 Aşağıdakilerden anii TMS11 İnşaat S

I Raprlaan işletmenin adı ea diğer kim
lik ilileri e u ilide neki raprlama
dneminden u ana lan değişiklikler
II Finanal talların tek ir şirketi mi ka
şirketler ruunu mu içerdiği
III Raprlama dnemi nu (ilanç tarii)
ea nanal tal e dipntların kapadığı

leşmeleri Standardına re leşme mali
eti kapamında değildir
Sözlemeye yklenebilecek olan maliyetler
B Belli bir sözlemeyle dorudan ilikili maliyetler
enel olarak sözlemeye konu ile ilikisi
kurulabilen maliyetler
 Sözlemede geri ödenecek gider olarak belir
tilmemi aratırma ve gelitirme maliyetleri
Sözleme hkmlerine göre özellikle mteri
ye yklenebilecek olan dier maliyetler

IV Finanal talda unulan tutarların uar
lanma dereei.
TMS1 Finanal Talların Sunuluşu Stan
dardına re ukarıdaki ililerden anii
anileri açıklanır
 Yalnız 
 , ve 

B  ve 
 ,  ve 
E ,,  ve 

2.

TMSe re aşağıdakilerden anii kapam
lı elir talunun elliklerinden değildir

I İşletme nanal tallarını TMSTFRS ile
k randa uumlu larak aırlamakta
dır.
II İşletme nanal tallarını TMSTFRS ile
ire ir anı lan erel eri kmleri ile
uumlu larak aırlamaktadır.
III İşletme nanal tallarını KOBİ TFRS ile
ire ir uumlu larak aırlamaktadır.
Yukarıda er alan durumlardan aniinde
anilerinde kamu ararını ililendiren ir ku
ruluşun (KAYİK) nanal talları TMSTFRS ile
uumludur

Kasamlı gelir tablosunda, cari döneme ait
gelir giderler raorlandıktan sonra ayrıca öz
kaynaklara kaydedilen gelir ve giderlerin de
gösterildii kasamlı krın hesalanması
gerekmektedir
B laandıı gelir ve krlar ile olaandıı gider
ve zararlar kasamlı gelir tablosunda ayrıca
raorlanmalıdır
önem krından indirilen vergi gideri yasal
vergi karılıkları yanında indirilebilir veya ver
gilendirilebilir geici arkların vergi gider etkisi
veya gelir etkisini de kasamaktadır
 urdurulan aaliyetlerin sonucu kasamlı gelir
tablosunda ayrı olarak raorlanmalıdır
ier nansal tablolarla birlikte eit öncelikle
sunulur

 Yalnız 
 Yalnız 

B ,  ve 
  ve 
E  ve 

İşletmenin meut muaee plitikalarını
TMSTFRSlerin runlu uulanmaını erek
tirdiği için değiştirmei durumunda aşağıdaki
lerden anii dğrudur
Sadece dinotlarda aıklama yaılır
B MSFSdeki gei hkmlerine uyulur
Muhasebe olitikasındaki deiiklik gemie
dönk olarak uygulanır
 Muhasebe olitikasındaki deiiklik ileriye
dönk olarak uygulanır
emi dönem tablolarındaki gemi yıllar
krları kalemi dzeltilir

Eknmik açıdan deaantalı lan ir 
leşmee aip ir işletmede u durum naıl
muaeeleştirilir
Finansal tablolara yansıtılmaz
B Sözleme gelirinden mahsu edilir
Ykmllk olarak nansal tablolara yansıtılır
 Mevcut ykmllk koullu bor olarak muha
sebeletirilir ve öllr
Mevcut ykmllk karılık olarak muhasebe
letirilir ve öllr

6

3
arlıklar maliet ntemine re değerlendi
ğinde arlığın deter değeri aşağıdakilerden
aniidir
arlıın maliyet deeri
B arlıın maliyet deerinden birikmi amortis
manların dlmesiyle bulunan deer
arlıın maliyet deerinden birikmi amor
tismanların ve birikmi deer azalılarının
dlmesiyle bulunan deer
 arlıın maliyet deerinden birikmi deer
azalılarının dlmesiyle bulunan deer
arlıın geree uygun deerinden birikmi
amortismanların ve birikmi deer azalılarının
dlmesiyle bulunan deer

İlgili maddi duran varlıın satıı
B İlgili maddi duran varlıktaki deer artıının
sonraki dönemlerde ortadan kalkması ve de
er azalılarının ortaya ıkması
eer artı onundaki tutarın sermayeye ilave
edilmesi
 eer artı onundaki tutardan kr daıtımı
yaılması
eer artıından önceki ve sonraki yıllık amor
tisman ayları arasındaki arkın deer artı
onundan gemi yıllar krına aktarılması

30 Aşağıdakilerden anii TMSde kullanılmaı

33 1 Mart 2011de A işletmei lerinin enilen

nerilen amrtiman ntemlerinden değildir

mei için B işletmei ile ir anlaşma apmış
tır. Anlaşma nuunda nrlen tplam
deme tutarı 40.000 TL larak elirlenmiştir.
B işletmei enileme işleminin tplam malie
tinin 0.000 TL laağını tamin etmektedir.
B işletmei raprlama dnemi lan 0 Hairan
2011 itiarıla 110.000 TLlik işçilik demei e
10.000 TLlik maleme alımı erçekleştirmiş
tir. Aldığı malemelerin 10.000 TLlik kımını
kullanmıştır. A işletmei 0 Hairan 2011de
B işletmeine 26.000 TLlik deme apmış
tır. Tamamlanma dei ntemine re B
işletmeinin 0 Hairan 2011 nu itiarıla
kadedeeği elir ne kadardır

Fevkalade amortisman yöntemi
B orusal amortisman yöntemi
ormal amortisman yöntemi
 zalan bakiyeler yöntemi
retim miktarı yöntemi

3

TMSe re aşağıdaki durumlardan anii
maddi duran arlıklardaki eniden değerleme
mdelinde kanaklarda raprlanan değer
artış nundaki tutarın aaltılmaı ea k
kullanılma

Aşağıdaki durumlardan aniine re ir ana
rtaklığın knlide nanal tal aırlamaı
erekme
Balı ortaklık ias etmitir ve bir kayyum tara
ından yönetilmektedir
B Balı ortaklıın aaliyet konusu ana ortaklıın
aaliyet konusundan arklıdır
na ortaklık, MSye göre raorlama yaan bir
baka ortaklıın balı ortaklııdır
 na ortaklık kendisi yatırım iletmesi olma
makla beraber, yatırım iletmesi olan balı
ortaklıı bulunmaktadır
Balı ortaklık ana ortaklıa on transer ede
memektedir

  
B  
  
  
E  

3

Aşağıdakilerden anii TMS  Maddi Ol
maan Duran Varlıklar Standardının kapamı
dışındadır
 isanslar
B Bilgisayar yazılımları
 Patentler
 ereye
E Yeni rn tasarımı



3

Verie tai eçii arklar erinden eleek
dnemlerde deneek elir erilerine ne ad
erilir

3

ergi geliri
B ergiye tabi kr
ergiye esas deer
 Ertelenmi vergi varlıkları
Ertelenmi vergi borları

 Endirekt Yöntem
B olaylı Yöntem
 et Yöntem
 ralıksız Yöntem
E olaysız Yöntem

3

36 Aşağıdaki unurlardan anii TMS 16 Maddi
Duran Varlıklar Standardı uarına maddi du
ran arlıkların maliet edeli içinde er alma
vukatlık ve aracılık cretleri
B Yeni bir tesis aılmasına ilikin maliyetler
Yerin hazırlanmasına ilikin katlanılan maliyetler
 İlk teslimat ve yklemeboaltma maliyetleri
Kurulum, monta ve ilerliin testine ilikin
maliyetler

Her ir nakit iriş e çıkışını arı arı ana
ruplar itiarıla raprlaan nakit akış talu
aırlama ntemi aşağıdakilerden aniidir

Aşağıdakilerden anii TFRS 6 Maden Ka
naklarının Araştırılmaı e Değerlendirilmei
Standardına re araştırma e değerlendirme
arlıklarının ilk dea muaeeleştirilmeinde
dail edileileek aramalardan değildir
rama sondaı
B oorak, eoloik, eokimyasal ve eozik
alımalar
Maden kaynaklarının gelitirilmesi ile ilgili
harcamalar
 Bir maden kaynaından cevher ıkarmanın
teknik yeterliliini deerlendirmeye ilikin
harcamalar
Maden aratırma haklarının elde edilmesine
ilikin harcamalar

. Aşağıdakilerden anii TMS 1 Kiralama İş
lemleri Standardı uarına nanal kiralama
işlemi değildir
Kiralanan varlıın mlkiyetine sahi olmaktan
kaynaklanan risk ve yararların tamamının
tamamına yakınının kiralama sözlemesi
aracılııyla kiracıya devrinin mmkn olmadıı
kiralamalar
B Kiralama sözlemesinin balangıcında asgari
kira ödemelerinin bugnk deerlerinin, en az
kiralanan varlıın geree uygun deerine eit
olduu kiralamalar
Mlkiyet kiracıya gemeyecek dahi olsa, kira
sresinin kiralanan varlıın ekonomik ömrnn
byk bir bölmn kasayan kiralamalar
 Kiralanan varlıın, zerinde byk deiiklikler
yaılmadıı srece, sadece kiracı taraından
kullanılabilecek özel bir yaıda olan kiralama
Kiralama sözlemesinde kiralanan varlıın
mlkiyetinin kiralama sresi sonunda veya
daha önce kiracıya geeceinin öngörld
kiralamalar

0 Aşağıdakilerden anii aılat luşturan
işlem larak değerlendirileilir
Birbirinden arklı mal ve hizmetlerin deitirilmesi
B nc kiiler adına tahsil edilen satı vergileri
Mal veya hizmetlerin benzer mal ya da hizmet
lerle vadeli takasa konu edilmesi
 İletmenin aaliyetlerinde kullanılan duran
varlıkların satıı
centelerin kendi aylarına dmeyen komis
yonları

TEST BİTTİ.
EVALARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SERMAYE İYASASI BANKAILIK SİGORTAILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
Opin piaalarında eleekteki at ar
tışları ea dşşlerinden kaanç ağlamak
amaıla unden işlem apan tara aşağı
dakilerden aniidir
 iskten Kaınanlar B rbitracılar
 Seklatörler
 Yönetici
E ccar

Rikten kaçınma aşağıdakilerden anii ile
iade edileilir
 rbitra
B edging
 Seklasyon
 Sread
E isk derecelendirmesi

3

I Ynetim kurulu aşkan e eleri
II Denetim kmitei eleri enel mdr e
ardımıları
III İç itemler kapamındaki irimlerin ne
tiilerinin ad e adları re releri
rumlu ldukları alanlar ğrenim durum
ları meleki deneimleri.
Yukarıdakilerden aniianileri anka
aaliet raprunun netime e kurumal 
netim uulamalarına ilişkin ililerin lduğu
lmnde er alır
 Yalnız 
 ,  ve 
E  ve 

B  ve 
  ve 

Banka muaeeine ilişkin aşağıdaki iade
lerden anii anlıştır
Yatırım malı eerler ve ier ktier tek
dzen hesa lanında yer almaz
B rkiyede aaliyette bulunan mevduat banka
ları ile kalkınma ve yatırım bankaları tekdzen
hesa lanı kullanmak zorundadırlar
Bankalar taraından kullanılan tekdzen hesa
lanı bankacılık dıında aaliyet gösteren ir
ketlerin kullandıı tekdzen hesa lanından
arklıdır
 eteri kebir hesalarının son hanesi it sayı
ise rk Parası hesaları, tek sayı ise yabancı
ara hesaları iade eder
Yabancı ara hesalardan ve ilemlerden sa
lanan yabancı ara aiz, komisyon ve gelirler,
ilem tarihindeki kurdan rk Parasına evrilir

....... İşletmelere ina e teilerinin apımı
için (ait kımetlerin nanmanında kullanıl
mak ere) açılan rta e uun adeli krediler
Yukarıdaki iadede ş ırakılan ere aşağıda
kilerden anii elmelidir
 İskonto kredileri
B İtira kredileri
 İletme kredileri
 Yatırım kredileri
E onatım kredileri

6 Aşağıdakilerden anii ireel (tketii)
krediler araında er alma
krediti
B Eitim kredisi
tomobil kredileri
 Faturalı ihtiya kredisi
Konut mortgage kredileri

SERMAYE İYASASI BANKAILIK SİGORTAILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
. Bankaların urt içinde ea urt dışında ulu

0 Banka muaeeile alakalı aşağıdaki iade

nan erçek ea tel kişiler leine ir malın
telimi ir işin apılmaı a da ir run
denmei ii knularda muatap kuruluşla
ra itaen erdikleri knuu taadn
karşı taraça erine etirilmemei
edelinin aılı larak talep edilmei linde
kaıtı şartı denmei kmllğn
içeren aranti elelerine erilen ad aşağıda
kilerden aniidir

lerden anii anlıştır
Konsolide nansal tablolar rkiye Muhasebe
Standartlarına göre dzenlenir
B Konsolide nansal tablolarda dinot uygula
ması yaılmaz
Konsolide nansal tabloların saklanmasına
ilikin hususlar BK taraından belirtilir
 Bankaların kurduu özel amalı irketler de
konsolidasyon kasamına alınır
eitli yöntemler kullanılarak nansal tablolar
konsolide edilebilir

krediti
B Fevri mektu
aranti mektuları
 eminat mektuları
val, ciro ve kabul kredileri

Bankaılık meuatına re tketiilere
knut edinmeleri amaıla kullandırılaak kre
dilerde e taşıt kredileri ariç knut teminatlı
kredilerde ea apılaak nanal kiralama
işlemlerinde kredi tutarının teminat larak
alınan knutun değerine ranı  aşama.

Bankalar uture piaalarda kntrat alıp
atanların atırmak runda ldukları marini
naıl muaeeleştirir

Yukarıdaki iadede ş ırakılan ere aşağıda
kilerden anii elmelidir

İlgili hesa borlandırılır
B İlgili hesa alacaklandırılır
erhangi bir kayıt yaılmaz
 sine kadar bor kaydedilebilir
sine kadar alacak kaydedilebilir

 i
 i

B yi
 i
E ı

Aşağıdakilerden anii ankaların kullandık
ları tek den eap planında Birlikte Kntrl
Edilen Ortaklıklar altında er alır

Aşağıdakilerden anii ankaılıkta Kr
Zarar Ortaklığı atırımının elliklerinden iri
değildir

 urizm rtaklıkları B İhracat rtaklıkları
 Eneri rtaklıkları
 Bayındırlık rtaklıkları
E di rtaklıklar

arar hlinde bankanın ödeyecei tutar kullan
dırdıı onla sınırlıdır
B Kr ve zararına ortak olunacak yatırım tutarı
mteriye menkul kıymet olarak ödenir
Sözlemede, bankaların kr ve zarardan
alacaı ay ve varsa alacaı teminatlar aıka
gösterilir
 Sözlemede, roenin krlılıından baımsız
olarak önceden belirlenmi tutarda kr garanti
edilmesine dair hkmler yer alamaz
Katılım bankaları, on kullandırdıı gerek
veya tzel kiilerin kr ve zararına, sözleme
de belirlenen oranlarda katılır

0
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3 Diğer şartları da ağladıktan nra ireel
emeklilik iteminde katılımı iteme iriş
tariinden itiaren katkı paını
deerek emekliliğe ak kaanır
 
 

B 
 
E 
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I Ortak aıının iki den a lmamaı
II Ynetiilerine arıalık ermei
III Mutual (karşılıklı) irtaılık apmamaı
Kperati şeklinde kurulan irta ea rea
ran şirketleri için ukarıdakilerden anii
anileri dğrudur
 Yalnız 
  ve 

B Yalnız 
  ve 
E ,  ve 

I Sirta Murakae Kanununun 2. madde
ine re irta irliği kurmaına iin e
rilen irta şirketleri ele e kaıt tutma
nnden annim şirketlerin e kpera
tierin ağlı ldukları kanun kmlerine
taidirler.
II Sirta şirketleri eri mkelle lmaları
eeile Veri Uul Kanunundaki ele e
kaıt denine ait kmlere de taidirler.
III Sirta şirketleri erçek kişi lmaları ee
ile Gelir Verii Kanunundaki ele e
kaıt denine ait kmlere de taidirler.
Yukarıdakilerden aniianileri dğrudur
  ve 
  ve 

B  ve 
 Yalnız 

1. Bireel emeklilik iteminde Delet katkııla
ilili larak aşağıdakilerden anii anlıştır
Katılımcıların ödedikleri katkı ayına 
oranında evlet katkısı verilmektedir
B evlet katkısından yararlanabilmek iin vergi
mkelle olmak gerekmektedir
evlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilikin brt asgari
cretin ini geemez
 ruba balı bireysel emeklilik sözlemesinde
katkı ayı ödenen herkes belirlenen limitler
dhilinde evlet katkısından yararlanabilir
evlet katkısı  cak  itibarıyla balamı
tır

E ,  ve 

Sirta edilmiş rikin elli ir kımının ea
tamamının eniden irta edilmeine ne ad
erilir
 Sigorta Yenileme
 easrans
E Sedan

B Solvency
 isk aıtımı

Sirta Ekperleri İra Kmiteinde daimi e
larak aşağıdakilerden anii ulunmakta
dır
SB genel sekreteri veya görevlendirecei
yardımcısı
B azine Mstearlıı genel sekreteri veya gö
revlendirecei yardımcısı
azine Mstearlıı genel mdr yardımcısı
 SEEM genel sekreteri
BB genel sekreteri veya görevlendirecei
yardımcısı

SERMAYE İYASASI BANKAILIK SİGORTAILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
I Blşmeli rearan
II Blşmei rearan
€
IV Ktpar
Yukarıdakilerden aniianileri rearan
krrik palaşım trlerindendir
  ve 
 ,  ve 
E Yalnız 

0

B ,  ve 
 , ,  ve 

3 Yatırım Fnları ile Yatırım Ortaklıkları araın
daki arkı aşağıdakilerden anii iade eder
İkisi de kaalı ulu kurulabilir
B Yatırım onları tzel kiilie sahi deildir Yatı
rım ortaklıkları ise tzel kiilie sahitir
Yatırım onları kıymetli madenlere ilikin
kurulur
 Yatırım ortaklıkları ortöy iletmek amacıyla
kurulur
Yatırım ortaklıklarınca sermaye iyasası ara
ları, altın ve dier kıymetli madenlere ilikin
ilemler yaılır

I Sirtalıların daa ala krunmaını ağ
II Kçk e rta lçekli şirketler için rantılı
denlemeler etirmek
III Sirta Direktierini tek çatı altında tplamak
IV Rik netimini eliştirmek
Yukarıdakilerden aniianileri Slen
IInin el amaçları araında er alma
 Yalnız 
B Yalnız 
 ,  ve 
  ve 
E ,  ve 

Aşağıdaki rnlerden anii te t
piaalarda işlem rmektedir
 Forard
 Bono

B Futures
 siyon
E ahvil

Aşağıdakilerden anii menkul kımet niteli
ğindeki ermae piaaı araıdır

Aşağıdakilerden anii ermae piaaı
meuatında er alan Menkul Kımetlerin
elliklerinden iri değildir
rtaklık veya alıcılık salar
B Belli bir meblaı temsil eder
Yatırım aracı olarak kullanılır
 Seri hlinde ıkarılamaz
önemsel gelir getirir

Hie enedi aiplerine aşağıdaki aklardan
aniini ağlama
rtaklık hakkı
B han hakkı
Bilgi edinme hakkı
 Bedelsiz ay alma hakkı
asyede ilk öncelik hakkı

6 Aşağıdakilerden anii adeli işleme knu
laileek daanak arlıklardan irii değildir

ek
B Polieler
arantlar
 ayrimenkuller
Kiilerin hazırladıı senetler

 isse Senedi
 Faiz
E öviz

B ahvil
 Emtia

SERMAYE İYASASI BANKAILIK SİGORTAILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI
2. Sermae iaaı Kanununa re ir kaa

30 rt netim şirketine ilişkin aşağıdaki

atin işlenmei uretile ir menaat temin
edilmei durumunda u menaatin en a
katı kadar idari para eaı erileilir
 
 

iadelerden anii anlıştır
Fonu, yatırım onu katılma ayı sahilerinin
haklarını koruyacak ekilde temsil eder, yöne
tir veya yönetimini denetler
B Yatırım onu ortöynde bulunan taınmazlar,
taınmaza dayalı haklar ve taınmaza dayalı
senetler tau siciline on adına tescil edilir
Portöy yönetim irketi yatırım onuna ait
varlıklar zerinde kendi adına ve on hesabına
mevzuat ve on i tzne uygun olarak ta
sarruta bulunmaya ve bundan doan hakları
kullanmaya yetkilidir
 Faaliyet gösterebilmesi iin  Merkez Ban
kası ve azine Mstearlıının olumlu gör
nn alınması arttır
auda on adına yaılacak ilemler, ortöy
yönetim irketi ile ortöy saklama hizmetini
yrten kurulu yetkililerinin mterek imzala
rıyla gerekletirilir

B 
 
5

Sermae piaaı meuatına re Tedrii
Tae reinde Tedrii Tae kararının
ilanından neki kaç ıl içindeki ialı ea
iaı larak iktiap edilen ea deredilen
taşınma mallar ean edilmek rundadır
 
 

B 
 
E 

3

Araı kurumların kuruu rtaklarının taşımaı
ereken şartlarla ilili larak aşağıdakilerden
anii anlıştır

Kredili ermae piaaı araı işlemlerinin de
amı reine mşterinin kanak ranının
aari  lmaı runludur.
Yukarıdaki mlede ş ırakılan ere uun
lan iade aşağıdakilerden aniidir

erekli mali g ve iin gerektirdii drstlk
ve itibara sahi bulunması
B Mis olmaması, konkordato ilan etmi olma
ması ya da hakkında iasın ertelenmesi kararı
verilmi olmaması
Faaliyet izinlerinden biri Kurulca ital edilmi
kurulularda, bu meyyideyi gerektiren olayda
sorumluluu bulunan kiilerden olmaması
  tarihli ve  sayılı Ödeme l
İinde Bulunan Bankerlerin İlemleri akkın
da Kanun kmnde Kararname ve eklerine
göre kendileri veya ortaı oldukları kurulular
hakkında tasye kararı verilmemi olması
 tarihli ve  sayılı rk eza
Kanununun nc maddesinde belirtilen
sreler gemi olsa bile kasten ilenen bir
sutan dolayı  yıl veya daha azla sreyle
hais cezasına mahkm olmaması

 
 

B 
 
E 

3

irket enel kurulunun elirlediği ermae ta
anı aşılmamak kadıla netim kurulu kaç
ıl una ermae artırımına ideilir
  yıl
  yıl

B  yıl
  yıl
E  yıl

3
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33 Aşağıdakilerden anii Menkul Kımetin

. Aşağıdakilerden anii ankaların unduğu

unurlarından değildir

imetler araında er alma

evamlılık arz etmezler
B İtibari ve iyasa deeri vardır
ama veya hamiline yazılı olabilirler
 ok sayıda ihra edili, halka arz edilen kitle
senetleridir
Standart ve yuvarlak meblalı, misl nitelikte
olu, belli ekil artlarını haizdirler

 Ödemelere aracılık B Para nakli
 Senet tahsili
 Emanet kabul
E Bireysel emeklilik

3

3

Brada işlem ren ir ie enedi için
işlem ami naıl ulunur

Bankaılık ektrnde unk itemin
ealarını kaak şekilde denleme etiren
Bankaılık Kanunu ani tarite çıkarılmıştır
 
 

B 
 
E 

Satıtaki tolam hisse senedi  iyasa deeri
B İlem gören hisse senedi sayıları  iyasa
deeri
İlem gören hisse senedi sayıları  hisse kaa
nı yatı
 Satıtaki tolam hisse senedi sayısı  kaanı
yatları
erekleen sözlemelerdeki hisse senedi
sayısı  ilem yatları

3

aları Ulual aarda işlem rmee aşla
an şirketlerin kte edilen menkul kımetleri
nin nminal tutarı erinden ne kadar kta
n reti alınır
 ,
 

B 
 
E 

3

Aşağıdakilerden anii katılım ankalarının
unduğu imetlerden değildir
rtak yatırımlar
B adeli mevduat
Finansal kiralama
 Kurumsal nansman destei
Mal karılıı vesaikin nansmanı

0 .: İçlerinden en a ir tanei ir
kredi kuruluşu lmak şartıla ağlı rtaklık
larının tm ea çğunluğu kredi kuruluşu
ea nanal kuruluş lan şirketi iade eder.
Yukarıdaki iadede ş ırakılan ere aşağı
dakilerden anii elmelidir

36 Aşağıdakilerden anii Bradaki ertika
trlerinden değildir
urbo Sertika
B İskontolu Sertika
Endeks Sertikası
 aranti Sertikası
Prim Ödeyen Bonus Sertika

olding
B Yatırım irketleri
nonim irketler
 Kredi Kuruluları
Finansal olding irketi

TEST BİTTİ.
EVALARINIZI KONTROL EDİNİZ.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
Vade Uumu Yaklaşımı çerçeeinde aşağıda
ki iadelerden anii dğrudur
önen varlıklar özsermaye ile nanse edilme
lidir
B önen varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklar
ile nanse edilmelidir
uran varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklar
ve özsermaye ile nanse edilmelidir
 önen varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklar
ve özsermaye ile nanse edilmelidir
uran varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklar
ile nanse edilmelidir

Aşağıdaki iadelerden anii anlıştır
ahvil bir borlanma senedidir
B ahvillerin vadesi bir yıldan az olamaz
ahvili elinde bulunduran kii tahvili ıkaran
kurumun alacaklısı konumundadır 
 Özel sektör taraından ıkarılan tahvillere
irket tahvili denilmektedir
ahvilin dönemlik aiz ödemeleri reel deer
zerinden hesalanır ve vade sonunda tahvil
sahilerine bu deer zerinden ödenir

3 Aşağıdaki iadelerden anii anlıştır
Piyasa aiz oranı kuon oranının stne ıktı
ında tahvilin yatı nominal deerinin stne
ıkar
B ahvilin iskonto oranındaki artma yatırımcı iin
sermaye kaybıdır
ahvilin iskonto oranındaki azalma yatırımcıya
sermaye kazancı salar
 İskonto oranı arttıında tahvil yatı der
Faiz oranı dtnde tahvilin yatı artar

Aşağıdaki iadelerden anii anlıştır
emett, iletmelerin elde ettikleri net krdan
kurumlar vergisi ıktıktan sonra kalan kr
ortaklarına ödedikleri kr ayıdır
B İmtiyazlı hisse senedi temettlerinde, kr
dk olsa bile bu temettlerin ödenmesi
zorunludur
emett, önceki dönemlerde daıtılmayı ilet
mede tutulan kr yedeklerinden de ödenebilir
 emett, daha ok halka aık anonim irketler
iin sözkonusu olan bir kavramdır
İmtiyazlı hisse senedi temettleri adi hisse
senedi temettlerinden önce ödenir

6 Tre rnlere ilişkin aşağıdaki iadelerden
anii anlıştır
rev rnler seklati ama iin kullanılabil
mektedir
B Forard sözlemeleri nc bir yatırımcıya
satılabilir
rev rnler, yatları bir baka rnn yatı
na balı olan rnlerdir
 Forard sözlemelerde varlık, miktar, tes
lim yeri ve zamanı gibi hususlar iin azarlık
edilebilir
Forard sözlemeler, teslimi ileri bir tarihte
söz konusu olacak herhangi bir malın teslim
tarihi, yatının ve miktarının bugnden belirle
nerek sözlemeye balandıı ilemdir

. irket netiminin tm aalietlerinde tm
padaşlara eşit daranmaını e mutemel
menaat çatışmalarının nne eçilmeini
iade eden kurumal netim ilkei aşağıdaki
lerden aniidir
 Eitlik
B eaık
 esa verebilirlik
 Sorumluluk
E arasızlık

Nminal değeri 1.000 TL ıllık ai ranı 1
e adei 2 ıl lan ir tailin iknt ranı
20 lduğunda piaa değeri kaç TLdir
  
  

B  
  
E  

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
Mdern şirket anlaışından kanaklanan
şirket aipliği ile prenel şirket neti
iliğinin iririnden arışmaı e u iki rup
araındaki çıkar çatışmaı aşağıdaki karam
lardan anii ile iade edilir

Kurumal netime ilişkin aşağıdaki iadeler
den anii anlıştır
Kurumsal yönetimin temel amacı bir irket
te yönetim kurulu, ortaklar ve dier menaat
sahileri aydalar arasındaki ıkar atı
malarını önleyerek, ayda amaları arasında
denge kurulmasını salamaktır
B İyi bir kurumsal yönetim iin eitlik, eaık,
hesa verebilirlik, sorumluluk, disilin, ba
ımsızlık ve sosyal sorumluluk kavramları ön
lana ıkmaktadır
vrua Birliine ye lkelerin uygulamak
zorunda olduu standart bir kurumsal yönetim
modeli mevcuttur
 lkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları
lkelerin yönetim biimine, kltrel yaısına,
hukuki altyaısına, irket yaılanmalarına ve
insan aktörne balı olarak arklılıklar göster
mektedir
irketin nansal ve ticari erormansı hakkın
daki bilgilerin kasamlı, doru ve zamanında
aıklanması, baımsız denetim yaılması ve
irket yönetiminin gözetim altında tutulma
sı gibi konular, iyi bir kurumsal yönetim iin
olmazsa olmaz unsurlardır

 obby aaliyeti
B İtibar yönetimi
 ıkar atıması
 ekalet roblemi
E Bilgi asimetrisi

Aşağıdakilerden anii kurumal netimin
adaları ağlamında leneme
Yksek kr
B ikidite artıı
Yksek irket deeri
 k sermaye maliyeti
k retimhizmet maliyeti

0 Kurumal netim çerçeeinde tanımlanan
ilişkilerin netilmei açıından değerlen
dirildiğinde aşağıdaki taraardan anii
kurumal netim ilişkileri ağlamında ikre
dileme

Sermae piaaında Kurumal Ynetim
Teliği uarına inan kanakları netimine
ilişkin larak aşağıdaki iadelerden anii
anlıştır

 issedarlar
B Medya
 alıanlar
 edarikiler
E Mteriler

alıanlara verilen cret ve dier menaatlerin
belirlenmesinde kıdem esas alınır
B irket, alıanlarına yönelik olarak hisse sene
di edindirme lanları oluturabilir
alıanlara verilen cret ve dier menaatlerin
belirlenmesinde verimlilie dikkat edilir
 irket, dernek kurma özgrl ve tolu i
sözlemesi hakkının etkin bir biimde tanın
masını destekler
alıanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet
ayrımı yaılmaması ve alıanların irket ii
ziksel, ruhsal ve duygusal köt muamelelere
karı korunması iin tedbirler alınır

6

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
3 Sermae piaaı kurumal netim ilkelerine

6 İşletme dışı ruplarla ne kadar çl ilişki

re pa aiplerinin enel kurul tplantıları
na katılma akkına ilişkin aşağıdaki iadeler
den anii anlıştır

lura rtak edeerin erçekleştirilmei 
kadar klalaşaak aki lde ilişkiler kt
leştikçe rtak edeere ulaşılmaı rlaşaak
tır. nermeini ileri ren kimdir

enel kurul tolantısında, gndemde yer alan
konuların tarasız ve ayrıntılı bir ekilde, aık
ve anlaılabilir bir yöntemle aktarılması konu
suna tolantı bakanı özen gösterir
B enel kurul tolantısı, ay sahilerinin katılı
mını arttırmak amacıyla ay sahileri arasında
eitsizlie yol amayacak ve ay sahilerinin
mmkn olan en az maliyetle katılımını sala
yacak ekilde gerekletirilir
enel kurul tolantısında sorulan sorunun
gndemle ilgili olmaması veya hemen ceva
verilemeyecek kadar kasamlı olması halinde,
sorulan soru en ge  gn ierisinde Yatı
rımcı İlikileri Bölm taraından yazılı olarak
cevalanır
 enel kurul gndemi hazırlanırken, her teklin
ayrı bir balık altında verilmi olmasına dikkat
edilir ve gndem balıkları aık ve arklı yo
rumlara yol amayacak ekilde iade edilir
enel kurul tolantı ilanı, mmkn olan en az
la sayıda ay sahibine ulamayı salayacak,
elektronik haberleme dhil, her trl iletiim
vasıtası ile genel kurul tolantı tarihinden en
az iki hata önce yaılır

 eimer
B Freeman
 adbury
 reenbury
E amel

1. Aşağıdakilerden anii OEDnin temel i
edar akları kapamında değerlendirileme
Yönetim kurulunun sorumlulukları
B Kamuya duyuru yama ve eaık
Kurumsal yönetimde aydaların rol
 issedarların adil muamele görmesi
Sosyal sorumluluk ve temel sahilik onksiyonu

Aşağıdakilerden anii ermae piaaında
Kurumal Ynetim Teliği uarına netim
kurulunun re e rumluluklarını ağlıklı
ir içimde erine etirmeini teminen luştu
rulan kmitelerden iri değildir
Pay Sahilii Komitesi
B day österme Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
 enetimden Sorumlu Komite
iskin Erken Satanması Komitesi

irketin internet iteinde açıklanan rtaklık
apıına ilişkin ililer
ne kadar rede
nellenmelidir
  ayda bir
B  ayda bir
  ayda bir
  ayda bir
E  ayda bir

Aşağıdakilerden anii kreelleşen dn
ada kurumal netimin n eçtikçe daa
ala nem kaanmaının nedenlerinden iri
değildir
Kurumsal yatırımların artması
B Kresel krize neden olan irket skandalları
Borsaya kote olma artlarının kolaylatırılması
 Son yirmi be yılda yaanan youn özelletir
meler
irket derecelendirme notunu iyiletirme
abaları

1

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
Faaliet rapruna dair aşağıdaki iadelerden
anii anlıştır

Aşağıdakilerden anii rma değerini etkile
en unurlardan iri değildir

Faaliyet raoru, irketin o andaki ve otansiyel
ay ve menaat sahilerine bilgi vermek iin
yıllık olarak hazırlanır
B Kamuyu aydınlatma esasları erevesinde,
irketlerin aaliyet raorları internet sayaların
da aıklanmalıdır
Faaliyet raorunu baımsız deneti, kamu
oyunun irketin aaliyetleri hakkında tam ve
doru bilgiye ulamasını salayacak ayrıntıda
hazırlar
 Faaliyet raorunda, eriyodik mali tabloların
irketin nansal durumunu tam olarak yansıt
tıı ve irketin mevzuata tam olarak uyduu
beyan edilir
Faaliyet raorunda, lanlanan aaliyetlerin
gerekleme derecesi ve belirlenen strateik
hedeer karısında irketin durumu aıklanır

Yatırımların hurda deeri
B Firmanın varlık ve sermaye yaısı
Firmanın yatay btnleme derecesi
 ekel haklarının varlıı ve bunların gelecei
enel ekonomi ve sektörn ierisinde bulun
duu durum

0 Sermae piaaında Kurumal Ynetim
Teliği uarına denetimden rumlu kmite
ile ilili larak aşağıdaki iadelerden anii
anlıştır
Baımsız denetim sözlemelerinin hazırlana
rak baımsız denetim srecinin balatılması
ve baımsız denetim kuruluunun her aama
daki alımaları denetimden sorumlu komite
nin gözetiminde gerekletirilir
B irketin hizmet alacaı baımsız denetim ku
ruluu ile bu kurululardan alınacak hizmetler
denetimden sorumlu komite taraından belirle
nir ve yönetim kurulunun onayına sunulur
irketin muhasebe ve i kontrol sistemi ile ba
ımsız denetimiyle ilgili olarak irkete ulaan
ikyetlerin incelenmesi, sonuca balanması
konularında uygulanacak yöntem ve kriterler
denetimden sorumlu komite taraından belir
lenir
 enetimden sorumlu komite, asgari iki ayda
bir olmak zere yılda en az altı kere tolanır
ve tolantı sonuları tutanaa balanarak
alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur
enetimden sorumlu komite, kendi görev ve
sorumluluk alanıyla ilgili tesitlerini ve konuya
ilikin deerlendirmelerini ve önerilerini derhal
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir

Mdern rt Terii (Markit) ile ilili
larak aşağıdakilerden anii anlıştır
Portöylerin seilmesinde etkin sınır söz konu
sudur
B Yatırımcılar etkin ortöy dıında kalacak bir
ortöy oluturmamalıdır
Yatırımcılar, aynı getiriyi sunan ortöyler ara
sından riski daha dk olanı tercih edecektir
 Yatırımcılar, dk risk ve dk beklenen
getiriye sahi bir hisse senedine yatırım ya
malıdır
Yatırımcılar, aynı risk dzeyinde olan ortöy
ler arasından getirisi daha yksek olanı tercih
edecektir

3 Grdn e Lintner taraından eliştirilen El
deki Kuş Teriinde eldeki kuş e daldaki iki
kuş larak değerlendirilen uular aşağıdaki
lerden aniidir
lınacak emettSermaye Kazancı
B lınacak Faiz Özsermaye Maliyeti
lınacak emett  Sermaye iski
 lınacak emettet Kr
lınacak Faizet Kr

Aşağıdakilerden anii likidite durumunun
analiinde kullanılma
ari oran
B Stok devir hızı
ikidite oranı
 azır deerler oranı
Stok baımlılık oranı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
Uun adede işletmenin mali apıının e aa
liet netielerinin mpet a da men ir eir
ilemeine l açaileek değişmeleri
şekilde rtaa kan ntem aşağıdakilerden
aniidir

Hie enedinin etirii ani unurların tp
lamından luşmaktadır
Faiz  Kr Payı
B Sermaye Kazancı  Faiz
Kr Payı  Sabit Kuon Ödemeleri
 Sermaye Kazancı  Kr ayı
Sermaye Kazancı  Sabit Kuon Ödemeleri

ikey yzdeler yöntemi
B rbitra yatlama modeli
asyo ran analizi yöntemi
 Karılatırmalı tablolar yöntemi
Eilim rend yzdeleri yöntemi

30 0.000 TLlik irikimi ulunan Baan D ir
miktar da kredi kullanarak e almak itemek
tedir. Ödeeileeği aami alık kredi takit
tutarı 1.40 TL lan Baan D Z Bankaından
alık 12 ait aile 6 a adeli knut kre
dii almıştır. Knut krediinin eri demeleri
eşit takitlerle apılaak lup demeler ir a
nra aşlaaaktır. Dkuunu adaki takit
demeinden nra Baan Dnin ankaa ne
kadar ru kalmıştır

6 Öermaenin krlılığının artırılmaı için
ani nktalara akılmaı erektiğini teren
şema aşağıdakilerden aniidir
Krlılık eması
B Etkinlik eması
uont eması
 Proorma gelir eması
Proorma bilano eması

  
B  
  
  
E  

2. Verilerin  ardı edildiği ir rtamda nan
al kaldıraç ranı ne lura lun işletmenin
ermae malietinin değişmeeeği rş
aşağıdakilerden aniine aittir

3

engeleme eorisi
B eleneksel Yaklaım
ModiglianiMiller eorisi
 et Faaliyet eliri Yaklaımı
Finansman iyerarisi eorisi

 Sesik risk
B Sistematik risk
 olam risk
 asyonel risk
E Standart risk

3
Aşağıdakilerden anii nanın temel ilkele
rinden iri değildir
eitlendirme ilkesi
B iskten kaınma ilkesi
İki taraı muameleler ilkesi
 Paranın zaman deeri ilkesi
Kaynak kullanımında vade aralellii ilkesi

Varlığın latiliteinin piaa ile krela
nunun lmadığı lmn temil eden rik
aşağıdakilerden aniidir

Bileşik ai eaı e ıllık 10 ai ranı e
rinden altı alık adelerle değerlendirildiğinde
iki ıl nra eline 0.000 TL eçmeini iteen
ir atırımı ankaa un kaç TL atırmalı
dır
  
B  
  
  
E  

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM
33  ıl una er ılın nunda tail edile

.  A nminal değeri .000.000 TL lan 4 ıl

ek 1.000 TLlik ç alaak enedinin ıllık 10
ai ranı erinden unk değerlerinin
tplamı kaç TLdir

adeli kupnu tailleri .000.000 TL edel
le e nminal edelin 4 ranında idere de
katlanarak iraç etmiştir. irketin tai lduğu
eri ranı 20 lduğuna re kupnu
tail iraından elde edilen net nakit irişi ne
kadardır

  
B  
  
  
E  

  
B  
  
  
E  

3

Krelan kataıı ile ilili larak aşağıdaki
iadelerden anii anlıştır

3

İki deiken arasında hibir iliki yoksa kore
lasyon sıırdır
B Katsayı  veya  e kadar yakın ise iliki
nin dorusallıı o kadar zayıtır
İki deiken arasında mkemmel ve ters yön
de bir iliki varsa korelasyon dir
 İki deiken arasında mkemmel ve aynı yön
de bir iliki varsa korelasyon dir
Korelasyon katsayısının  eksi deerli olma
sı, deikenlerden birinin artarken dierinin
azaldıını göstermektedir

3

Belirli ir anda tailin çeşitli adeleri ile u
adelerdeki etirileri araındaki ilişkinin ra
kel iadei aşağıdakilerden aniidir
 ade rai
B adeye Kadar Sre
 uration Sre
 adeye Kadar etiri
E erim Erisi

3

Satınalma G aritei Teriine re en
lan ranındaki değişikliklerin kur erinde
ki etkii naıl lur
Eit ama ters yönde
B Eit ve aynı yönde
Etkisi olmaz
 Eit deil ve ters yönde
Eit deil ama aynı yönde

I Yatırımılar ile şirket netiileri şirket ile
ilili larak anı ilie aiptirler.
II Ynetiiler şirketin krlılığı elişme ırat
ları e karşılaşaileeği riklerle ilili larak
atırımılara kıala daa erçekçi ilie
aiptirler.
III Aimetrik ilinin eçerli lduğu durumlar
da etkileşim içeriinde ulunan eknmik
aktrlerden daa çk ilie aip lan
tara akı ir tnlk kaanmaktadır.
IVAimetrik ilinin eçerli lduğu durumlar
da eknmik aalietlerin etkin ir içimde
erçekleştirilmei mmkndr.
Aimetrik ili ile ilili larak ukarıdaki iade
lerden anileri dğrudur

36 Üretim teiini enişletmee karar eren  A

  ve 
  ve 

erekli lan 0.000 TLlik n itiaını Z Ban
kaından ıllık 22 aili  ıl adeli anapa
raı n iki ılda eşit takitlerle demeli kredi
kullanarak karşılaaaktır. Kredii kullanırken
6.000 TL idere katlanan şirketin tai lduğu
eri ranı 20dir. Bu kredie ağlı larak
şirketin elde ettiği net nakit irişi ne kadardır

B  ve 
  ve 
E ,  ve 

0 Bilançda er alan kanakların ileşimine ne
ad erilir
 Ekonomik yaı
B Yatırım yaısı
 arlık yaısı
 Finansal yaı
E Sermaye yaısı

  
B  
  
  
E  

TEST BİTTİ.
EVALARINIZI KONTROL EDİNİZ.

0

DENETİM
Denetçinin aşağıdakilerden aniine ilişkin
larak t netimden rumlu lanlarla ileti
şime eçmei eklenme
eneti yönetim taraından sınırlandırılmı ise
B enetimin tamamlanacaı srenin gereinden
kısa olması
Yönetimin gerekli bilgileri salamasında önem
li gecikmeler yaanması
 enel hatlarıyla denetimin lanlanan kasam
ve zamanlaması hakkında
İletmenin i kontrolnn etkinliine yönelik
denetinin oluturduu gör hakkında

Meuat taraından elirli ir tari nrlme
miş ie denetçinin nemli iç kntrl ekiklik
lerine ilişkin larak t netimden rumlu
lanlara apaağı aılı ildirim için BDSlerde
elirtilen niai re aşağıdakilerden aniin
de dğru larak erilmiştir
Bilano tarihinden itibaren en azla otuz gne
kadar
B BS  uyarınca uygulanan kontrol testleri
nin tamamlandıı tarihe kadar
Finansal tablolara ilikin olarak dzenlenen
deneti raoru tarihine kadar
 BS  uyarınca, nihai denetim dosyasının
oluturulması iin verilen, deneti raoru tari
hinden itibaren en azla altmı gne kadar
BS  Finansal abloların Baımsız eneti
minin Planlanması Standardı uyarınca yaılan
ön denetim alımalarının tamamlandıı tarihe
kadar

3 Denetçi ir tn larak nanal tallar için
nemliliği denetimin ani aşamaında
elirlemektedir
BS  uyarınca deneti taraından genel
denetim strateisinin oluturulması sırasında
B BS  uyarınca denetim sözlemesi imza
lanmadan önce
BS a uygun olarak gerekletirilen m
teaki denetim rosedrlerinin uygulanması
sırasında
 BS  uyarınca denetim sözlemesinin
devam ettirilmesine veya kabulne ilikin
rosedrlerin uygulanması tamamlandıında
BS  uyarınca, dzeltilmemi yanlılıkların
nansal tablolar zerindeki etkisinin deerlen
dirilmesi sırasında

Önemlilik karamına ilişkin larak aşağıdaki
iadelerden anii anlıştır
Finansal raorlama ereveleri, önemlilik
kavramını genellikle nansal tabloların hazır
lanması ve sunumu kasamında ele alır
B eneti, önemli yanlılık risklerini deerlendir
mek ve mteaki denetim rosedrlerinin nitelii
ne, zamanlamasına ve kasamına karar vermek
amacıyla erormans önemliliini belirlemelidir
eneti, önemlilii belirlerken mesleki muhake
mesini kullanmaksızın srdrlen aaliyetlerden
elde edilen vergi öncesi krın   ini almalıdır
 enetimin lanlanması sırasında belirlenen
önemlilik, tek baına veya tolu olarak bu tu
tarın altında kalan dzeltilmemi yanlılıkların
her zaman önemsiz olarak deerlendirilecei
bir tutarı oluturmayabilir
enel olarak eksiklik ve yanlılıkların tek
baına veya tolu olarak, nansal tablo kul
lanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları
ekonomik kararları etkilemesi makul ölde
bekleniyorsa, söz konusu eksiklik ve yanlılık
lar önemli olarak deerlendirilir

Denetçi nanal talların ağımı deneti
minde eterli e uun denetim kanıtı elde et
mek amaıla (denetçinin adalandığı) uman
çalışmaı kullanmıştır. Meuat taraından u
uua ilişkin er ani ir ilae denleme
apılmadığı araıldığında BDSlere re
denetçi raprunun denlenmeine ilişkin
aşağıdaki iadelerden anii dğrudur
lumlu gör vermesi durumunda denetim
görnn yeterli ve uygun denetim kanıtına
dayandıını göstermek amacıyla denetim ra
orunda uzmanın alımasına atı yaılabilir
B eneti, uzman taraından tesit edilen önemli
i kontrol eksikliklerinin yönetim taraından
dzeltilmesi amacıyla deneti raoruna ayrı bir
aragra ekleyebilir
eneti göryle ilgili deneti sorumluluu
nun uzmanla aylaıldıını göstermek amacıy
la denetim raorunda denetinin sorumluluu
aragraında bu hususu belirtir
 lumlu gör vermesi durumunda denetim
görnn yeterli ve uygun denetim kanıtına
dayandıını göstermek amacıyla denetim
raorunda uzmanın alımasına atı yaabilir
ancak bu kısma ilikin sorumluluun uzmana
ait olduunu raorunda belirtir
eneti raorunda, olumlu gör dıında bir
gör verilmesi nedeninin anlaılmasıyla ilgili
olarak uzman alımasına atı yaılabilir, bu
durumda deneti, bu atın deneti göryle
ilgili denetinin sorumluluunu azaltmayacaı
nı raorunda belirtir

DENETİM
6 Aşağıdaki imetlerden anii BDS 402
Himet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Ba
ğımı Denetiminde Dikkate Alınaak Huu
lar kapamında değerlendirileilir
Bir banka taraından iletmenin ek hesabı
ilemlerinin gerekletirilmesi
B enetlenen iletmenin muhasebe kayıtlarının
bir kurulu taraından tutulması
Bir aracı kurulu taraından menkul kıymet
ilemlerinin yrtlmesi
 İletme alıanlarına yönelik olarak alınan
yiyecek ve iecek hizmetleri
İ denetim birimi taraından yrtlen aaliyetler

. Tepit edememe riki kntrl riki e apıal
rikten ani nle arılmaktadır
İletmeye ait bir risktir
B esit edememe riski matematiksel olmayan
terimlerle deerlendirilmelidir
Yaısal risk ile kontrol riskinin tolamı tesit
edememe riskini verir
 esit edememe riski hileli nansal raorlamadan
kaynaklanan yanlılıklar iin kullanılmaktadır
esit edememe riski dzeyi denetinin muha
kemesine göre deitirilebilir

Denetim rikine ilişkin larak aşağıdaki iade
lerden anii anlıştır
Önemli yanlılık riski ile tesit edememe riski
nin bir onksiyonudur
B enetim riski, nansal tabloların önemli bir
yanlılık iermesine ramen denetinin duru
ma uygun olmayan bir gör vermesi riskidir
eneti makul gvence salamak iin denetim
riskini kabul edilebilir dk bir seviyeye indir
mek amacıyla yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde eder
 enetim riski denetinin, önemli bir yanlılık
iermedii hlde, nansal tabloların önemli
yanlılık ierdii eklinde gör bildirmesi
riskini ierir
enetim riski, dava sonucu ortaya ıkan
kayılar, köt tanıtım veya nansal tabloların
denetimiyle balantılı olarak ortaya ıkan dier
olaylar gibi denetinin i hayatına ilikin riskle
rini iade etmez

Denetim kanıtları ile ilili larak aşağıdaki
iadelerden anii anlıştır
enetim kanıtları, denetinin, görne daya
nak oluturan sonulara ulaırken kullandıı
bilgilerdir
B enetim kanıtları, nansal tablolara temel
oluturan muhasebe kayıtlarındaki bilgiler ile
dier bilgileri ierir
Sorgulama, genellikle, yönetim beyanı dze
yinde önemli bir yanlılıın olmadıına veya
kontrollerin ileyi etkinliine ilikin tek baına
yeterli denetim kanıtı salamaz
 İhtiya duyulan denetim kanıtı miktarı, de
netinin önemli yanlılık risklerine ilikin
deerlendirmesinden ve ilgili denetim kanıtının
kalitesinden etkilenir
enetim kanıtları denetim irketinin, mteri
ilikisinin kurulması ve devam ettirilmesine ili
kin kalite kontrol rosedrlerinden elde edilen
bilgileri kasamaz

0 .. alen işletmenin iç kntrlnn
ir parçaı larak uulanan predr ea
kntrllerin denetçi taraından ağımı ir
şekilde rtlmeidir.
Yukarıda ş ırakılan ere aşağıdaki karam
lardan anii elmelidir
 Yeniden hesalama B etkik
 Yeniden uygulama  özlem
E ı teyit

Finanal tal tariinde apılan ir iki tk
aımına katılan ir denetçiden aşağıdaki
işlemlerden aniini apmaı eklenme
İletmenin ziki stok sayımı sonularının kayıt
ve kontrol edilmesine yönelik yönetimin talimat
ve rosedrlerini deerlendirmek
B Yönetimin sayıma ilikin rosedrlerinin uygu
lanmasını gözlemlemek
Stokların mevcudiyetinin ve durumunun tesit
edilmesi amacıyla stokları tetkik etmek
 Stokların mevcudiyetinin tesit edilmesi
amacıyla belirli stok kalemlerinin daha sonra
satıına ilikin belgeleri tetkik etmek
est sayımlarının yaılması ve yönetimin sa
yıma ilikin rosedrlerinin gvenilirliiyle ilgili
denetim kanıtı elde etmek

DENETİM
Dış Teitlere ilişkin aşağıdaki iadelerden an
anlıştır

Kntrl tetleri kapamında uulanan rnek
leme predr nuunda denetçi kntrlle
rin erçekte lduğundan daa a etkin lduğu
kanaatine armıştır. Aşağıdaki iadelerden
anii u duruma ilişkin
açıklamaı
ermektedir

ı teyitler, bir iletme ile dier taraar ara
sındaki anlama, sözleme veya ilemlerin
artlarının teyit edilmesi iin kullanılmamalıdır
B Ele alınan yönetim beyanları teyit talelerini
tasarlarken denetinin dikkate alacaı aktör
lerden birisidir
ı teyit rosedrleri, genellikle hesa bakiye
leri ve bunların unsurlarıyla ilgili bilgileri teyit
veya tale etmek iin uygulanır
 lumsuz teyit talebi teyit eden taraın sadece,
talete yer alan bilgilerle mutabık olmaması
durumunda dorudan denetiye yanıt verdii
taletir
enetinin yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde etmek iin olumlu bir teyit talebine yanıt
verilmesi gerektiine karar vermesi durumun
da, alternati denetim rosedrleri denetinin
ihtiya duyduu denetim kanıtını salayama
yacaktır

Örneklem ierisindeki sama oranının kabul
edilebilir sama oranından dk olması
ancak anakitle ierisindeki gerek sama ora
nının kabul edilebilir sama oranından yksek
olması
B Örneklem ierisindeki sama oranının kabul
edilebilir sama oranından yksek olması
ancak anakitle ierisindeki gerek sama ora
nının kabul edilebilir sama oranından dk
olması
Örneklem ierisindeki yanlılık oranının kabul
edilebilir yanlılık oranından dk olması
ancak anakitle ierisindeki gerek sama
oranının kabul edilebilir yanlılık oranından
yksek olması
 Örnekleme riskinin örnekleme dıı risk ile to
lamının yaısal riskin öngörlen dzeyinden
yksek ıkması
Örneklem riski ierisindeki sama oranıyla,
ana kitle ierisindeki gerek sama oranı
nın kabul edilebilir sama oranından dk
ıkması

3 Aşağıdakilerden anii lumu teit talep
lerinin kullanılmaı için meudieti ereken
durumlardan irii değildir
Beklenen istisna oranının dk olması
B lumsuz teyit talebinde yer alan bilgilerin, teyit
eden taraarın lehine olması
İlgili kalemlerin yer aldıı anakitlenin ok sayı
da kk ve aynı trden hesa bakiyesi, ilem
veya dier kalemlerden oluması
 lumsuz teyit talelerini alan kiilerin bu ta
leleri göz ardı etmesine sebe olacak durum
veya artlardan denetinin haberdar olmaması
enetinin, önemli yanlılık riskini dk
olarak deerlendirmi ve yönetim beyanıyla
ilgili kontrollerin ileyi etkinliine ilikin yeterli
ve uygun denetim kanıtı elde etmi olması

Denetçi ari dnemin aşında iki tk aı
mını lemlememiş e tkların açılış aki
elerine ilişkin eterli e uun denetim kanıtı
elde edememiştir. Stkların açılış akielerine
ilişkin eterli e uun denetim kanıtının elde
edilememeinin mutemel etkileri nemli
lup işletmenin nanal perrmanı e nakit
akışları erinde aın ir etkie aiptir. Bu
ili çerçeeinde erilmei ereken denetçi
rş aşağıdakilerden aniidir
lumsuz gör verilir
B Sınırlı olumlu gör verilir
ör vermekten kaınılır
 Sınırlı olumlu gör verilir ve dier hususlar
aragraında bu durum ve muhtemel etkileri
detaylı olarak aıklanır
lumlu gör verilir ancak dikkat ekilen
hususlar aragraında bu durum ve muhtemel
etkileri aıklanır

3

DENETİM
6 Denetim rneklemeinde kullanılan kaul
edileilir anlışlık ile ilili larak aşağıda er
alan iadelerden anii anlıştır
nakitledeki ili yanlılıın, deneti taraından
belirlenen arasal tutarı amayacaına dair
uygun bir gvence seviyesi elde etmek iin
denetinin belirledii arasal bir tutardır
B Kabul edilebilir yanlılık, erormans önem
liliinin, belirli bir örnekleme rosedrne
uygulanmasıdır
Kabul edilebilir yanlılıktaki artıın örneklem
bykl zerindeki etkisi azalı örneklem
byklnn klmesi olacaktır
 Kabul edilebilir yanlılık azaldıka, daha geni
bir örneklem bykl gerekir
Kabul edilebilir yanlılıın, erormans önemli
liinden daha yksek olması gerekir

1. Aşağıdaki ani rik denetçinin analitik
maddi dğrulama predrlerini nanal tal
eaplarına adee ara dnemde uulamaı
nuu kelir
Yaısal risk
B Kontrol riski
Örnekleme riski
 Kalite kontrol riski
esit edememe riski

Denetçi işletme ile (tpluluğa) ağlı irimle
ri araında ldukça ala aıda tpluluk içi
işlem erçekleşmei e u işlemlerle ilili çk
aıda ilinin entere ir item içeriinde
elektrnik larak irilmei kadedilmei
işlenmei ea raprlanmaı nedenile u iş
lemlerle ağlantılı nemli anlışlık riklerini
kaul edileilir ir eiee indireileek etkin
maddi dğrulama predrlerinin taarlan
maının mmkn lmadığına karar ermiştir.
Bu durumda denetçiden nelikle aşağıdaki
ani işlemi erçekleştirmei eklenir
Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edileme
mesi nedeniyle artlı gör vermelidir
B İlikili tara ilemlerinin önemli ve yaygın
olduu gerekesine dayanarak artlı gör
vermelidir
Bu ilikilerin ve ilemlerin kaydedilmesinin
tamlıı ve doruluuna ilikin olarak iletmenin
yatıı kontrolleri test etmelidir
 Yönetimden ilikili taraarın adlarını ve ilikili
tara ilikilerinin niteliklerini aıklayan bir liste
almalıdır
st yönetimden sorumlu olanlardan bu ilikileri
ve ilemleri geerli nansal raorlama ere
vesi hkmlerine uygun olarak muhasebele
tirdikleri ve aıkladıklarına ilikin yazılı aıkla
ma almalıdır

0 Aşağıdaki iadelerden anii dğru değildir

Aşağıdakilerden anii dnem nundaki
eap akielerine ilişkin netim eanların
dan iriidir
İletme, varlıkların tasarru ve kontrol hakkına
sahitir ve borlar iletmenin ykmlldr
B Kaydedilmi olması gereken tm ilem ve
olaylar kaydedilmitir
ıklanan olay, ilem ve dier hususlar ger
eklemitir ve iletmeye aittir
 Finansal tablolarda bulunması gereken tm
aıklamalara nansal tablolarda yer verilmitir
Kaydedilmi ilem ve olaylar gereklemitir
ve iletmeye aittir

alıma kıtları, iletmenin muhasebe kayıt
ları yerine gemez
B enetim alımasını kimin yrtt ve
alımanın hangi tarihlerde tamamlandıı
hususlarının alıma kıtlarında belirtilmesi
zorunludur
eneti taraından yaılan sözl aıklamalar,
denetinin yatıı alıma ve ulatıı sonular
iin tek baına yeterli dayanak salamaz
 Finansal tabloların ve alıma kıtlarının
eski taslaklarının, ilk veya tamamlanmamı
görleri yansıtan notların alıma kıtlarına
eklenmesi zorunludur
alıma kıtları sadece deneti taraından
hazırlanan kayıtlarla sınırlı olmayı, iletme
ersoneli taraından hazırlanan ve deneti
taraından kabul edilen dier uygun kayıtları
da ierir

DENETİM
Denetim şirketi taraından mşteri ilişkiinin
e denetim leşmeinin kaulne nelik
larak luşturulan plitika e predrler
eni ir mşterile denetim leşmei im
alamadan ne aşağıdakilerden aniine
nelik makul ene ağlamalıdır
Kaliteyi, denetimlerin yrtlmesinde vazgeil
mez bir unsur olarak kabul eden bir kurumsal
kltrn varlıına
B Kalite kontrol sisteminin ileyiinden sorumlu
olarak görevlendirilen denetim irketi erso
nelinin, bu mesuliyeti stlenmek iin yeterli ve
uygun deneyime, beceriye ve yetkiye sahi
olduuna
Mterinin i denetim onksiyonunda yer alan
ve denetime dorudan yardım salaması iin
kullanılabilecek kiilerin yeterli ve uygun dene
yime, beceriye ve yetkiye sahi olduuna
 Yönetiminin drst olmadıı iletmelerle
mteri ilikisi kurulması ihtimalinin minimize
edildiine
Finansal tablolarda yer alan yönetim beyan
larının doruluunu destekleyecek denetim
kanıtlarının mevcut olduuna

Kalite Kntrl Standardı 1 e re aşağıdaki
karamlardan anii tamamlanan denetim
lerle ilili larak denetim ekiplerinin denetim
şirketinin kalite kntrl plitika e pre
drlerine uun areket ettiğine ilişkin kanıt
ağlanmaı amaıla taarlanan predrleri
iade etmektedir
eti
B enetimin yrtlmesi
Kalite kontrol sistemi
 Maddi dorulama rosedrleri
enetimin kalitesine yönelik gözden geirme

3 Aşağıdakilerden anii ağımı denetimin
kaliteine nelik den eçirme ıraın
da denetimin kaliteini den eçiren kişi
taraından apılmaı runlu işlemlerden iri
değildir
Önemli hususları sorumlu deneti ile mzake
re etmek
B Finansal tabloları ve önerilen deneti raorunu
gözden geirmek
enetim ekibinin vardıı önemli yargılar ile
ulatıı neticelere ilikin seilen alıma
kıtlarını gözden geirmek
 eneti raoru oluturulurken ulaılan sonu
ların ve önerilen raorun uygun olu olmadıı
nı deerlendirmek
özden geirme sresince denetimin yrtl
mesinde yer alarak önemli görd eksiklikleri
tamamlamak

Aşağıdakilerden anii iç kntrln apıal
kııtlamalarından iriidir
örevlerin ayrılıı ilkesinin uygulanması
B İletme alıanları taraından yaılan hatalar
Parasal birim örneklemesi kullanılarak yaılan
denetim
 Baımsız denetimin kalitesinin gözden geiril
memesi
astgele tesad seim yaılarak yrtlen
denetim

Aşağıdakilerden anii iç denetçinin taraı
lığını değerlendirirken dış denetçie diğerleri
ne naaran daa ala ardımı lur
İ denetilerin mesleki yetki belgeleri
B İ denetim onksiyonunun kurumsal stats
İ denetilerin, denetim konusunda yeterli tek
nik eitime ve uzmanlıa sahi olmaları
 İ denetim onksiyonu taraından hazırlanan
raorların yaılan alımanın neticeleri ile
tutarlılıı
İ denetim onksiyonunun alımasının doru
bir ekilde lanlanmı, yrtlm ve yönlen
dirilmi olması

DENETİM
6 Dış denetçi iç denetim nkinunun kalite

Aşağıdakilerden anii ir kntrl teti la
rak kaul edilir

kntrl dail itematik e diiplinli ir akla
şım uulamadığına karar ermiştir. Bu ili
e daanarak aşağıdaki değerlendirmelerden
anii apılailir

enetinin, görevlerin ayrılıı ilkesinin uygu
lanı uygulanmadıını belirlemek amacıyla
iletmedeki uygun ersoneli sorgulaması ve
gözlemlemesi
B enetinin, doru bir ekilde doldurulu a
raandıından emin olmak amacıyla alıma
kıtlarını gözden geirmesi ve incelemesi
Bir yevmiye kaydının doru tutarlar zerinden
yaılı yaılmadıının deneti taraından tetki
ki ve deerlendirilmesi
 Finansal tabloların, bu tabloların dayanaını
oluturan muhasebe kayıtları ile uygunluunun
ve mutabakatının deneti taraından yaılması
icari alacakların varlıına yönelik olarak dı
teyitler gibi detay testlerin deneti taraından
yaılması

İ denetim onksiyonunun alıması, nansal
tablo dzeyinde önemli yanlılık riskleri ile ilgili
ise kullanabilir
B Fonksiyonun alımalarını kullanabilir ancak
kısmi yeniden uygulama yaması gerekir
İ denetim onksiyonunun alımalarını dı
deneti kullanamaz
 İ denetim onksiyonunun ilgili olitika ve
rosedrleri onksiyonun tarasızlıını yeterli
ölde destekliyorsa, onksiyonun alımaları
nı kullanabilir
İ denetim onksiyonunun alıması, yönetim
beyanı dzeyinde mhim yanlılık riskleri ile
ilgili ise kullanabilir

İnan kanakları plitika e uulamaları ile
drtlk e etik değerlere ilişkin kuralları
ildirme e uulatma ani iç kntrl ileşe
ninin unurlarından iriidir

2. Aşağıdakilerden anii nii (reeli)
larak daa dşk tamin eliriliği içeren
e daa dşk nemli anlışlık riklerine
eep lailen muaee taminlerine erile
ileek rneklerden iri değildir

İzleme
B Kontrol evresi
Kontrol aaliyetleri
 İletmenin risk deerlendirme sreci
Finansal raorlamaya ilikin bilgi sreci ve
iletiim

Karmaık olmayan ticari aaliyetlerde bulunan
iletmelerde oluturulan muhasebe tahminleri
B utin ilemlerle ilgili oldukları iin sık sık olu
turulan ve gncellenen muhasebe tahminleri
Yayımlanmı aiz oranı gibi kolaylıkla eriilebi
len verilerden elde edilen muhasebe tahminleri
 alka arz edilmemi trev nansal araların
geree uygun deerine ilikin muhasebe
tahminleri
Borsada ilem gören menkul kıymet yatları
gibi kolaylıkla eriilebilen verilerden elde edi
len muhasebe tahminleri

30 İtina raprlarının manuel larak takii e
kaıtların aritmetik dğruluğunun kntrl
edilmei aşağıdaki ani kntrl trne rnek
larak erileilir
Sorgulama
B Fiziki kontroller
isk analizi kontrolleri
 ygulama kontrolleri
enel bilgi teknoloileri kontrolleri
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3

3

Denetlenen işletmenin aılı uulama re
erlerinin e ranian şemaının meut
lmadığı denetçi taraından anlaşılmıştır. Bu
çerçeede nanal talların ağımı dene
timinde denetçi taraından apılmaı ereken
işlem nedir

enetlenen iletmenin nansal sonularına
ilikin tahminlere
B enetlenen iletmenin cari dönemine ilikin ili
nansal sonularına
ynı sektördeki benzer bir iletmenin cari dö
nemine ilikin ili nansal sonularına
 Yetkili kamu kurumu taraından yayımlanan
sektörel nansal tahminlere
enetlenen iletmeye ait son on yılın nansal
sonularının ortalamasına

enetinin kasam kısıtlaması sebebiyle artlı
gör vermesi
B enetinin kontrol riskini en yksek dzeyde
deerlendirmesi
enetimini sadece i kontroln ilevsel etkinli
ini deerlendirmek ile sınırlaması
 Yönetimden bunların yokluundan kaynakla
nan riskleri ve sorumluluu stlendiine ilikin
yazılı aıklama alması
enetinin i kontrollere ilikin edinecei bilgi
ve anlayıı baka yollarla elde etmesi

3

3

Denetçinin BDS 20e uun larak elir
lediği nemlilik çğunlukla aşağıdakilerden
aniine daanır

Aşağıdaki durumlardan anii arlıkların
kte kullanılmaından kanaklanan anlış
lıklara ilişkin ir rik aktrn terir

Denetçi aılatın lduğundan nemli lçde a
la terildiğini anak anlışlığın kaançlar e
rindeki etkiinin iderlerde una karşılık elen ir
alalıkla tamamen denelendiğini elirlemiştir.
Bu ilie re denetçinin aşağıdaki değerlendir
melerden aniini apmaı eklenir
amamen dengelendii iin her iki yanlılıın
bariz biimde önemsiz bir yanlılık olduu
B amamen dengelense bile bir btn olarak
nansal tablolarda önemli yanlılık bulunduu
olu olarak deerlendirildiinde nansal tablo
lara etkisi olmayacaından dikkate alınmaması
 eneti önemsiz bir yanlılık olarak deer
lendirmeli ancak önemli bir i kontrol eksiklii
olarak raorlamalı
Sadece st yönetimden sorumlu olanların
dikkatine sunmalı

Yönetim ile önceki deneti arasında yaanmı
anlamazlıklar
B örevlerin ayrılıı ilkesinin yetersiz uygulan
ması veya baımsız kontrollerin yetersizlii
Faaliyetlerden nakit girileri elde edilmesinde
yaanan zorluk
 en kr marlarının elik ettii, yksek dere
cede rekabet veya azar doygunluu
Mevcut denetiyle yönetim arasındaki nansal
raorlamaya ilikin anlamazlıklar

33 Denetim rnekleminde elirlenen anlışlıkla

36 Aşağıdakilerden aniini nanal tal

rın rneklemin alındığı ana kitlenin tamamına
anıtılmaını içeren denetçinin ana kitledeki
anlışlığa ilişkin en aklaşık tamini larak ta
nımlanan karam aşağıdakilerden aniidir

deinde değerlendirilmiş nemli anlışlık
riklerine karşı apılaak enel işler araında
lmaaaktır
enetim ekibine mesleki hecilii koruma
nın gerekliliinin belirtilmesi
B enetim rosedrlerinin nitelik, zamanlama ve
kasamıyla ilgili genel deiiklikler yaılması
isk deerlendirme rosedrleri olarak uygu
lanacak analitik rosedrlerin belirlenmesi
 aha deneyimli ersonelin veya özel bece
rilere sahi kiilerin görevlendirilmesi veya
uzmanların kullanılması
ygulanacak mteaki denetim
rosedrlerinin seimine ilve öngörlemezlik
unsurlarının dhil edilmesi

Örnekleme riski
B Örneklem dıı risk
Öngörlen yanlılıklar
 Muhakeme yanlılıkları
Muhasebe tahmininden kaynaklanan yanlılıklar

2

DENETİM
. Aşağıdaki ani karam netim eanı d
einde nemli anlışlıkları tepit etmek ere
taarlanmış denetim predrlerini iade
etmek için kullanılmaktadır
etkik
B Kontrol testleri
özden geirme
 nalitik rosedrler
Maddi dorulama rosedrleri

3

Aşağıdakilerden anii denetçinin ari dne
min aşında uulamaı ereken n denetim
çalışmalarından irii değildir
Mteri ilikisinin ve denetim sözlemesinin
devam ettirilmesine veya kabulne ilikin
olarak BS nin zorunlu kıldıı rosedrleri
uygulama
B BS  uyarınca baımsızlık dhil ilgili etik
hkmlere uygunluu deerlendirme
BS un zorunlu kıldıı ekilde, denetim söz
lemesinin artlarının anlaılmasını salama
 BS  uyarınca, yönetim beyanı dzeyinde
lanlanan mteaki denetim rosedrlerinin
nitelii, zamanlaması ve kasamını belirleme
enetinin deitii durumlarda, ilgili etik
hkmlere uygun olarak önceki denetiyle
iletiime geme

3

Finanal tallarda er alan tutar e açıklama
ların elirlenmeinde dğrudan ir etkie a
ip lmaan meuat için denetçinin rumlu
luğu aşağıdaki şıklardan aniinde dğru ir
şekilde iade edilmiştir
Bu tr mevzuat hkmlerine uygunluk salan
dıına ilikin yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde etmektir
B Finansal tablolar zerinde önemli bir etkiye
sahi olabilecek, bu tr mevzuat aykırılıkları
nın belirlenmesine yardımcı olması iin belirli
denetim rosedrlerini uygulamaktır
Bu tr mevzuat nansal tablolarda yer alan
tutar ve aıklamaların belirlenmesinde doru
dan bir etkiye sahi olmadıı iin denetinin
sorumluluu iletme dı hukuk mavirinin
sorgulanması ile sınırlıdır
 enetinin sorumluluu denetlenen iletmeyi
ilgilendiren bu tr mevzuata aykırılıkların ta
mamını tesit edecek ekilde denetimi lanla
mak ve yrtmektir
enetinin, nansal tablolarda yer alan tutar
ve aıklamaların belirlenmesinde dorudan bir
etkiye sahi olmayan mevzuata aykırılıklara
ilikin her hangi bir sorumluluu bulunmamak
tadır

0 Ynetim ea t netimden rumlu lan
ların nanal tallar için nemli laileek
ir akırılığın medana elip elmediğini ea
medana elmeinin mutemel lup lmadı
ğını değerlendirmek için denetçinin eterli e
uun denetim kanıtı tplamaını enellemei
linde denetçi BDS 0e uun larak aşa
ğıdaki rşlerden aniini ereilir
lumlu gör
B lumsuz gör
artlı gör veya olumsuz gör
 artlı gör veya gör vermekten kaınma
ikkat ekilen hususlar aragraı ile birlikte
olumlu gör

TEST BİTTİ.
EVALARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Soracaınız bir ey var mı arsa, imdi sorunuz sınav baladıktan sonra sorularınıza ceva
verilmeyecektir azır mısınız Sınav, okulun btn salonlarında aynı anda balayacaı iin balama
zilini beraberce bekleyelim einize baarılar dileriz
(Saln aşkanı aşlama e itiş aatini tataa aaaktır.)

Bu kitapçığın er akkı aklıdır. Sruların teli akları Kamu Getimi Muaee e Denetim
Standartları Kurumuna aittir. Hani amaçla lura lun kitapçığın tamamının ea ir kımı
nın Mill Eğitim Bakanlığı Yenilik e Eğitim Teknlileri Genel Mdrlğnn e Kamu Getimi
Muaee e Denetim Standartları Kurumunun arı arı aılı ini lmadan kpa edilmei tğ
raarının çekilmei iliaar rtamına alınmaı erani ir lla çğaltılmaı aımlanmaı
ea aşka ir amaçla kullanılmaı aaktır. Bu aağa umaanlar dğaileek eai rumlu
luğu e kitapçığın aırlanmaındaki mali kleti peşinen kaullenmiş aılır.
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