
MODÜL (DERS) ADI SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA)
Muhasebe Standartları 40 60
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim 40 60
Denetim 40 60

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

12 KASIM 2022 Saat: 09.30

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Sınav Salon No Sıra No :

:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

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

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

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

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

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

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

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

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

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

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

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

A



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



MUHASEBE STANDARTLARI A 
1) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçeve’ye göre aşağıdakilerden hangisinde 
faydalı finansal bilginin destekleyici niteliksel 
özellikleri birlikte verilmiştir? 

A) Karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, 

zamanında sunum, önemlilik 

B) Doğrulanabilirlik, anlaşılabilirlik, gerçeğe 

uygun sunum, önemlilik 

C) Karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, 

zamanında sunum, anlaşılabilirlik 

D) İhtiyaca uygunluk, doğrulanabilirlik, gerçeğe 

uygun sunum, önemlilik  

E) İhtiyaca uygunluk, karşılaştırılabilirlik, 

zamanında sunum, anlaşılabilirlik 

2) TFRS 8 Faaliyet Bölümleri uyarınca aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Faaliyet bölümü, bir işletmenin hasılat elde 

edebildiği ve harcama yapabildiği işletme 

faaliyetlerinde bulunan kısmıdır. 

B) Faaliyet bölümleri için faaliyet sonuçları, 

bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin 

kararların alınması ve bölümün 

performansının değerlendirilmesi amacıyla 

işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya 

yetkili mercii tarafından düzenli olarak 

gözden geçirilir. 

C) İşletmenin her bir faaliyet bölümü hakkında 

ayrı finansal bilgilerinin mevcut olması 

gerekir. 

D) Şirket merkezi veya bazı fonksiyonel 

departmanların, hasılat elde edip 

etmemesine bakılmaksızın faaliyet bölümü 

sayılması gerekir. 

E) Bir faaliyet bölümüne ilişkin varlıkların tüm 

faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının 

yüzde 10’u veya daha fazlası olması halinde, 

bu standardı uygulayan işletmenin faaliyet 

bölümüne ilişkin bilgiyi ayrı olarak 

raporlaması gerekir. 

3) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca 
finansal tabloların genel özellikleri hakkında 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) İşletme, bir TFRS’de zorunlu kılınmadıkça 

veya izin verilmedikçe, varlıklar ile 

yükümlülükleri veya gelirler ile giderleri 

netleştiremez. 

B) İşletme, nitelik ve fonksiyonları itibarıyla farklı 

olan kalemleri, önemsiz olmadıkları sürece 

ayrı olarak sunar. 

C) Yönetimin işletmeyi tasfiye etme veya 

işletmenin ticari faaliyetine son verme niyeti 

bulunmadığı ya da bunları yapmak dışında 

gerçekçi bir alternatifi olduğu sürece işletme, 

finansal tablolarını işletmenin sürekliliği 

esasına göre hazırlar. 

D) Finansal tabloları TFRS’lerle uyumlu olan bir 

işletme, bu uyumu açık ve koşulsuz bir 

şekilde dipnotlarda belirtir. 

E) İşletmeler, TFRS’ler uyarınca sunması 

gereken tüm finansal tabloları tahakkuk 

esasına göre hazırlar. 

4) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
uyarınca aşağıdakilerden hangisinin 
çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 
arasında yer alması beklenmez? 

A) Ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık izni. 

B) Mevcut çalışanlar için sağlanan sağlık 

yardımı. 

C) Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları. 

D) Mevcut çalışanlara yapılan temettü 

ödemeleri ve performans primleri. 

E) Emeklilik maaşı ve emeklilik ikramiyesi. 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
5) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 25 Yüksek 

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama uyarınca aşağıdakilerden 
hangileri doğrudur? 

I. Parasal kalemler raporlama dönemi 
sonundaki cari değerleriyle 
gösterildiklerinden düzeltilmezler. 

II. Raporlama dönemi sonundaki net 
gerçekleşebilir değeri veya gerçeğe 
uygun değeri üzerinden izlenen parasal 
olmayan kalemler genel fiyat endeksine 
göre düzeltilir. 

III. Gelir ve gider kalemleri, ilk kez finansal 
tablolara yansıtıldıkları tarihten itibaren 
genel fiyat endeksinde meydana gelen 
değişiklikler uygulanarak düzeltilir. 

IV. Ağırlıkla kullanılan para birimi yüksek 
enflasyonlu bir ekonominin para birimi 
olmayan ana ortaklığın finansal tabloları 
enflasyona göre düzeltilerek konsolide 
finansal tablolar hazırlanır. 

A)  I ve II  

B)  I ve III  

C)  II ve IV  

D)  I, III ve IV  

E)  II, III ve IV  

6) Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 
uyarınca aşağıdaki kalemlerden hangisi 
Özkaynak Değişim Tablosunda yer almaz? 

A) TFRS Uyarınca Muhasebe Politikalarında 

Yapılması Gereken Değişikliklerden 

Kaynaklanan Artış (Azalış) 

B) Geçmiş Dönem Hatalarının Düzeltilmesinden 

Kaynaklanan Artış (Azalış) 

C) Kâr Payları Hariç Pay Sahiplerine Yapılan 

Diğer Ödemeler 

D) Sermaye Azaltımı 

E) Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun 

Değer Farkları 

 
 
 
 

7) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 26 Dipnotlar 
uyarınca aşağıdakilerden hangisi veya 
hangileri yalnızca büyük boy işletmelerin 
yapacağı ilave açıklamalar arasındadır? 

I. Stoklarla ilgili olarak, dönemde stokların 
maliyetine dâhil edilen borçlanma 
maliyetleri ve aktifleştirilen borçlanma 
maliyeti tutarının belirlenmesinde 
kullanılan aktifleştirme oranı. 

II. Ürünlerin satışı ile hizmetlerin 
sağlanmasının organize ediliş biçimleri 
dikkate alınarak, önemli ölçüde 
birbirlerinden farklı faaliyet kategorileri ve 
coğrafî piyasalar itibarıyla ayrıştırılmış net 
satış hasılatı. 

III. Raporlama dönemine ait bağımsız 
denetim ücreti ile her bir hizmet türü için 
ayrı ayrı olmak üzere bağımsız denetçi 
veya bağımsız denetim kuruluşu 
tarafından verilen diğer güvence 
hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri 
ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere 
ilişkin raporlama dönemine ait ücreti. 

IV. Varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı. 

A)  Yalnız I  

B)  I ve II  

C)  I ve IV 
 

 

D)  II ve III  

E)  III ve IV  

8) Bir işletme A, B ve C ürünlerinden oluşan bir 
paketi 120.000 TL karşılığında satmak için 
müşteriyle anlaşmıştır. Bu ürünlerin tek 
başına satış fiyatları A ürünü 60.000 TL, B 
ürünü 40.000 TL ve C ürünü 50.000 TL’dir. 
İşletme, müşteriyle sözleşmeyi imzaladıktan 
sonraki ilk ay içerisinde C ürününü müşteriye 
teslim etmiştir. 
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
uyarınca işletme tarafından ilk ayın sonunda 
hasılat olarak muhasebeleştirilecek tutar kaç 
TL’dir? 

A) 40.000  

B) 44.000 

C) 48.000 

D) 50.000 

E) 120.000 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
9) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 12 Maddi 

Duran Varlıklar uyarınca aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bir maddi duran varlığın bir yıldan daha uzun 

vadeli bir ödeme karşılığında satın alınması 

durumunda vade farkı tutarı, etkin faiz 

yöntemine göre hesaplanarak faiz gideri 

olarak muhasebeleştirilir. 

B) Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına 

dair yapılan test maliyetleri satın alma yoluyla 

elde edilen bir maddi duran varlığın 

maliyetine dâhil edilir. 

C) Kiralanan varlıkların geliştirilmesi veya 

ekonomik değerinin artırılması amacıyla 

katlanılan özel maliyetler maddi duran varlık 

olarak değerlendirilir. 

D) Kiralama yoluyla elde tutulan finansal 

kiralama kapsamında değerlendirilmeyen 

gayrimenkullerin ilk kayda alma sırasındaki 

ölçümlerinde, maliyet yöntemi veya gerçeğe 

uygun değer yöntemi kullanılır. 

E) Dönem içerisinde kullanıma alınan 

amortismana tâbi tüm varlıklar için kıst 

amortisman hesaplanır. 

10) BOBİ FRS 2021 Sürümü uyarınca 
aşağıdakilerden hangisinin BOBİ FRS 
uygulayan işletmeler tarafından hazırlanması 
zorunlu değildir? 

A) Finansal Durum Tablosu  

B) Nakit Akış Tablosu 

C) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 

D) Özkaynak Değişim Tablosu 

E) Kâr veya Zarar Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 27 Geçiş 
Hükümleri uyarınca ikame maliyete ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur? 

I. Bir maddi duran varlık, yatırım amaçlı 
gayrimenkul veya maddi olmayan duran 
varlık kalemi, geçiş tarihinde gerçeğe 
uygun değeri üzerinden ölçülmüşse söz 
konusu gerçeğe uygun değer bu tarih 
itibarıyla ikame maliyet olarak 
kullanılabilir. 

II. Bir maddi duran varlık, yatırım amaçlı 
gayrimenkul veya maddi olmayan duran 
varlık kaleminin önceki finansal 
raporlama çerçevesine göre geçiş 
tarihinde veya öncesinde hesaplanan 
yeniden değerlenmiş tutarı, ilgili varlığın 
yeniden değerleme tarihindeki ikame 
maliyeti olarak kullanılamaz. 

III. BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayan bir 
işletme, belirli bir olay nedeniyle geçiş 
tarihinde veya öncesinde varlık ve 
yükümlülüklerinin bazılarının veya 
tamamının gerçeğe uygun değerini 
ölçmüş ise, bu ölçümler, ölçüm 
tarihindeki ikame maliyet olarak 
kullanabilir. 

A)  Yalnız I  

B)  Yalnız II  

C)  I ve II   

D)  I ve III  

E)  I, II ve III  

12) TMS 12 Gelir Vergileri uyarınca “gelecek 
dönemlerde faydalanma veya ödeme 
yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını 
veya zararını belirlerken vergiye tabi olacak 
tutarlar” şeklinde tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergiye tabi geçici farklar  

B) İndirilebilir geçici farklar 

C) Ertelenmiş vergi borçları 

D) Ertelenmiş vergi varlıkları 

E) Vergiye esas değer 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
13) TFRS’ler uyarınca aşağıdaki hükümlerden 

hangisi yanlıştır? 

A) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamındaki 

tüm işletme birleşmeleri satın alma yöntemi 

kullanılarak muhasebeleştirilir. 

B) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar uyarınca 

müşterek kontrol, bir anlaşma üzerindeki 

kontrolün sözleşmeye dayalı olarak 

paylaşılmasıdır. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere 

ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların 

oransal olarak oy çokluğunun sağlandığı 

durumda mevcuttur. 

C) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 

uyarınca yatırım işletmesi olan bir ana 

ortaklık, tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe 

uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtarak 

ölçmesi zorunlu olduğunda konsolide 

finansal tablo sunmaz. 

D) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 

Yatırımlar uyarınca bir iştirak yatırımı iş 

ortaklığındaki yatırım niteliği kazanırsa ya da 

bir iş ortaklığı yatırımı iştirakteki yatırım 

niteliği kazanırsa; işletme, özkaynak 

yöntemini uygulamaya devam eder ve kalan 

payı yeniden ölçmez. 

E) TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar uyarınca 

bir bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirakten 

temettüler, temettüyü alma hakkı 

doğduğunda işletmelerin bireysel finansal 

tablolarına yansıtılır. İşletme özkaynak 

yöntemini kullanmayı seçmemişse, temettü 

kâr veya zarar olarak finansal tablolara 

yansıtılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) A işletmesi 1 Temmuz 2018 tarihinde 
24.000.000 TL maliyet bedeliyle finansal 
tablolarına aldığı, yararlı ömrü 10 yıl, kalıntı 
değeri 2.000.000 TL olan ve doğrusal 
amortisman yöntemiyle izlediği bir duran 
varlık grubunu, 30 Haziran 2022 tarihinde 
satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 
sınıflandırmak istemektedir. 
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 
sınıflandırıldıktan sonra varlıkların gerçeğe 
uygun değerleri 17.000.000 TL’dir. A 
işletmesi, bu varlıkların satışıyla ilgili 
1.500.000 TL’lik maliyete katlanacaktır. Buna 
göre, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca 
söz konusu varlıkların finansal tablolardaki 
değeri kaç TL’dir? 

A) 17.000.000 

B) 16.400.000 

C) 15.500.000 

D) 15.200.000 

E) 14.400.000 

15) ABC işletmesi iki ayrı pazara makine satışı 
yapmaktadır. ABC işletmesinin iki pazara da 
erişimi bulunmakta olup ölçüm tarihindeki 
varlık için ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer 
verilmiştir. Buna göre, TFRS 13 Gerçeğe 
Uygun Değer Ölçümüne göre varlığın asıl 
piyasası ve gerçeğe uygun değeri (GUD) 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B Piyasası, GUD 42 TL 

B) A Piyasası, GUD 43 TL 

C) B Piyasası, GUD 43 TL 

D) A Piyasası, GUD 45 TL 

E) A Piyasası, GUD 48 TL 

 

 
 

 
A Piyasası B Piyasası 

Piyasa Yıllık 
Satış Hacmi 100.000.000 TL 350.000.000 TL 

Fiyat 50 TL 45 TL 

Taşıma 
Maliyetleri 5 TL 2 TL 

İşlem Maliyetleri 2 TL 1 TL 

Net Tutar 43 TL 42 TL 
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
16) TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki 

Olaylar uyarınca aşağıdakilerden hangileri 
işletmenin finansal tablolara almış olduğu 
tutarları düzeltmesini ya da daha önce 
finansal tablolara alınamamış olan kalemlerin 
tablolara alınmasını gerektiren olaylara örnek 
olarak verilebilir? 

I. Raporlama döneminden sonra finansal 
tabloların doğru olmadığını gösteren hile 
veya hataların ortaya çıkarılması. 

II. Raporlama döneminden sonra ana 
üretim tesisinin yangın sonucu tahrip 
olması. 

III. Raporlama döneminden sonra bir 
faaliyetin durdurulmasına yönelik planın 
açıklanması. 

IV. Raporlama dönemi sonu itibarıyla 
işletmenin mevcut bir yükümlülüğünün 
bulunduğunu teyit eden bir davanın 
raporlama döneminden sonra 
sonuçlanması. 

A)  I ve II  

B)  I ve IV  

C)  II ve III   

D)  II ve IV  

E)  III ve IV  

17) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar uyarınca bir koşullu yükümlülük 
aşağıdaki şartlardan hangisi veya hangilerini 
sağlamadığı için karşılık olarak 
muhasebeleştirilmez? 

I. Gelecek olaylardan kaynaklanma 
II. Ekonomik fayda içeren kaynakların 

çıkışının olası olması 
III. Yükümlülük tutarının güvenilir biçimde 

ölçülmesi 

A)  Yalnız I  

B)  Yalnız II  

C)  Yalnız III  

D)  I ve III  

E)  II ve III  

 
 

18) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları uyarınca 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) A İşletmesi ve B İşletmesi, C İşletmesi 

üzerinde müşterek kontrole sahip olsa bile 

birbirlerinin ilişkili tarafı olarak 

değerlendirilmez. 

B) A İşletmesinin sahibi olan Ali Bey’in eşi Ayşe 

Hanım’ın B İşletmesinde müştereken 

kontrole sahip olması halinde B İşletmesi A 

İşletmesinin ilişkili tarafı olarak değerlendirilir. 

C) A İşletmesinin, üzerinde müşterek kontrol 

gücüne sahip olduğu B İşletmesinden 

kaynaklanan şüpheli ticari alacak 

karşılıklarını açıklaması gerekir. 

D) A İşletmesinin, bağlı ortaklığı olan B İşletmesi 

ile yapmış olduğu faaliyet kiralamalarını 

açıklaması gerekir. 

E) A İşletmesinin dönem içinde, iştiraki olduğu B 

ana ortaklığından kaynaklanan değersiz 

alacaklarla ilgili muhasebeleştirilen giderleri 

açıklaması gerekmez. 

19) Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar uyarınca işletme 
içinde oluşturulan bir maddi olmayan duran 
varlığa ilişkin yapılan harcamaların varlık 
olarak muhasebeleştirilebilmesi için gerekli 
olan şartlardan değildir? 

A) Yeni veya geliştirilmiş varlığın olası 

alternatiflerinin oluşturulması, tasarlanması, 

değerlendirilmesi ve nihai seçimi. 

B) İlgili varlığın kullanıma veya satışa hazır hale 

gelebilmesi için tamamlanmasının teknik 

olarak mümkün olması. 

C) İşletmenin ilgili varlığı tamamlama ve bu 

varlığı kullanma veya satma niyetinin 

bulunması. 

D) İlgili varlığı kullanma veya satma imkânının 

bulunması. 

E) İlgili varlığın muhtemel gelecek ekonomik 

faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması. 
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20) Bir işletme kendisine ait bir fabrika binası 

inşaatını finanse etmek için genel amaçlı 
olarak borçlandığı fonları kullanmıştır. İlgili 
dönemdeki bu fonlara ilişkin anapara 
bakiyeleri ve katlanılan faiz giderleri aşağıdaki 
şekildedir: 
 

Kredi Türü Bakiye Faiz 

A bankasından %12 
faizli uzun vadeli 
kredi 

2.500.000 TL 300.000 TL 

B bankasından 
uzun vadeli %10 
faizli kredi 

2.000.000 TL 200.000 TL 

Kısa vadeli banka 
kredilerinin yıllık 
ortalaması 

1.000.000 TL 50.000 TL 

Toplam 5.500.000 TL 550.000 TL 

 
İşletme söz konusu fabrika binasının inşasına 
ilişkin aşağıdaki ödemeleri gerçekleştirmiştir: 
 

Tarih Ödeme Tutarı 

1 Nisan 202X 1.000.000 TL 

1 Temmuz 202X 500.000 TL 

1 Ekim 202X 500.000 TL 

 
Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri uyarınca döneme 
ilişkin aktifleştirilecek faiz gideri toplamı kaç 
TL’dir? 

A) 100.000  

B) 110.000 

C) 112.500 

D) 200.000 

E) 550.000 

 

 

 

21) Bir işletme yapacağı konut projesinin 
finansmanı için borçlanmıştır. Söz konusu 
proje kapsamında; 

 
- 10 Ocak tarihinde projenin finansmanı için 
kredi alınmıştır. 
- 18 Şubat tarihinde yatırım amaçlı 
gayrimenkuller sınıfında bulunan bir arsa 
projeye tahsis edilmiştir. 
- 9 Mart tarihinde proje için yönetim 
kurulundan gerekli olan onaylar alınmıştır. 
- 1 Nisan tarihinde projeye ilişkin ilk harcama 
yapılmıştır. 
- 1 Haziran-1 Ağustos arasında her yıl 
gerçekleşen aşırı sıcaklıklar nedeniyle 
projeye 2 ay ara verilmiştir. 
 
Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur? 

I. Arsanın projeye tahsis edildiği 18 Şubat 
itibarıyla proje için katlanılan borçlanma 
maliyetleri aktifleştirilir. 

II. Yönetim kurulundan onayların alındığı 9 
Mart itibarıyla proje için katlanılan 
borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. 

III. Proje için ilk harcamanın yapıldığı 1 
Nisan itibarıyla proje için katlanılan 
borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. 

IV. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle verilen arada 
borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirilmesine ara verilir. 

A)  Yalnız I  

B)  Yalnız III  

C)  I ve III  

D)  II ve IV  

E)  III ve IV  

22) TFRS 16 Kiralamalar uyarınca kiracı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım 
hakkı varlığını hangi değer üzerinden ölçer? 

A) Gerçeğe uygun değer  

B) Cari değer 

C) Kullanım değeri 

D) Net gerçekleşebilir değer 

E) Maliyet bedeli  
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MUHASEBE STANDARTLARI A 
23) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

uyarınca aşağıdakilerden hangisi, müşteriyle 
yapılan bir sözleşmenin standart kapsamında 
muhasebeleştirilebilmesi için karşılaması 
gereken şartlardan biri olarak sayılmamıştır? 

A) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi onaylamış 

ve kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt 

etmiş olmalıdır. 

B) Sözleşme özü itibarıyla ticari nitelikte 

olmalıdır. 

C) İşletme, devredilecek mal veya hizmetler için 

yapılacak ödeme koşullarını 

tanımlayabilmelidir. 

D) İşletmenin müşteriye devredilecek mal veya 

hizmetler karşılığında hak kazanacağı bedeli 

tahsil edecek olması muhtemel olmalıdır. 

E) Sözleşmeler değişken bedel içermemelidir. 

24) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yatırım amaçlı bir gayrimenkul başlangıçta 

maliyet bedeli üzerinden ölçülür. İşlem 

maliyetleri de başlangıç ölçümüne dâhil edilir. 

B) Maliyet yöntemini seçen bir işletme, yatırım 

amaçlı gayrimenkullerini elden çıkarılacak 

varlık grubuna dâhil etmesi durumunda, 

TFRS 5 Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve 

Durdurulan Faaliyetler uyarınca ölçer. 

C) Gerçeğe uygun değer üzerinden izlenen 

yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun 

değer değişiminden kaynaklanan kazanç 

veya kayıp, oluştuğu dönemde diğer 

kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. 

D) Değeri düşen, kaybolan veya vazgeçilen 

yatırım amaçlı gayrimenkul için üçüncü 

taraflardan alınacak tazminat, tahsil edilebilir 

hale geldiğinde kâr veya zarar olarak finansal 

tablolara yansıtılır. 

E) Yatırım amaçlı gayrimenkulün elden 

çıkarılması durumunda oluşan kazanç veya 

kayıp; kâr veya zarar olarak finansal tablolara 

yansıtılır. 

25) A işletmesinin ürettiği mamul için üç yıllık 
planlanan ve gerçekleşen (fiili) üretim 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

 
Planlanan 

Üretim 
Miktarı 

Fiili Üretim Miktarı 

2019 145.000 125.000 

2020 150.000 120.000 

2021 155.000 115.000 

A işletmesinin 2022 yılında ilk madde 
malzeme gideri 360.000 TL, doğrudan üretime 
harcanan diğer giderler 100.500 TL, 
amortisman gideri 60.000 TL ve diğer sabit 
giderler 102.000 TL’dir. Geçmiş dönemden 
herhangi bir mamulü bulunmayan ve henüz 
herhangi bir satış gerçekleştirmemiş A 
İşletmesi, mamullerinin fiili üretim sürecini 
tamamlamıştır.  
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında ilgili 
mamullerin 2022 yıl sonu itibarıyla TMS 2 
Stoklar uyarınca finansal tablolarda nasıl 
sunulması gerekmektedir? 

A) Mamul tutarı 622.500 TL’dir; gider olarak 

herhangi bir tutar muhasebeleştirilmez. 

B) Mamul tutarı 460.500 TL’dir; gider olarak 

162.000 TL muhasebeleştirilir. 

C) Mamul tutarı 562.500 TL’dir; 60.000 TL’lik 

amortisman giderinin tamamı gider olarak 

muhasebeleştirilir. 

D) Mamul tutarı 590.100 TL’dir; gider olarak 

32.400 TL muhasebeleştirilir. 

E) Mamul tutarı 610.500 TL’dir; gider olarak 

12.000 TL’lik amortisman gideri 

muhasebeleştirilir. 

26) TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki 
Yatırımlar’a göre yatırımcı işletmenin yatırım 
yapılan işletme üzerinde ne tür bir etkisi 
bulunduğunda yatırım yapılan işletme iştirak 
tanımını karşılar?  

A) Önemli etki 

B) Kontrol etkisi 

C) Karar alma etkisi 

D) Müşterek kontrol etkisi  

E) Mutlak etki 
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27) A Üretim İşletmesinin benzer niteliğe sahip 

çok sayıda küçük alıcıdan oluşan ticari 
portföyü bulunmaktadır. İlgili portföy TFRS 15 
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca 
önemli bir finansman unsuru taşımamaktadır. 
İşletme kredi karşılıklarını ömür boyu 
beklenen kredi zararlarına eşit olacak biçimde 
aşağıdaki karşılık tablosunu kullanarak 
ölçmektedir. 

Gecikme 
Süreleri 

Müşteri 
Sayısı 

Ortalama 
Alacak 

Tutarı (TL) 

Temerrüde 
Düşmesi 
Beklenen 

Müşteri Sayısı 
Gecikmesiz 1.000 1.200 2 

1-30 gün 1.200 800 60 
31-60 gün 1.300 700 78 
61-90 gün 1.100 600 88 

91 gün ve üzeri 800 500 88 

İlgili tablo ticari alacakların beklenen ömrü 
boyunca geçmişte gözlemlenen temerrüt 
oranlarını temel alarak ileriye dönük 
tahminlere göre ayarlanmış olup işletme 
dönem içinde herhangi bir karşılık 
ayırmamıştır.  
Bu bilgilere göre A işletmesinin raporlama 
dönemi sonu itibarıyla TFRS 9 Finansal 
Araçlar uyarınca ayırabileceği karşılık tutarı 
kaç TL’dir? 

A) 201.800 

B) 199.400 

C) 151.400 

D) 44.000 

E) Karşılık ayrılmaz. 

28) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Döviz kuru, iki para biriminin değişim 

oranıdır. 

B) Geçerli para birimi, işletmenin faaliyet 

gösterdiği temel ekonomik çevrenin para 

birimidir. 

C) Yabancı para, işletmenin geçerli para 

biriminden farklı para birimidir. 

D) Geçerli (spot) kur, hemen teslim halindeki 

geçerli olan döviz kurudur. 

E) Her raporlama dönemi sonunda, yabancı 

para parasal ve parasal olmayan tüm 

kalemler aylık ortalama kurdan çevrilir. 

29) TMS 7 Nakit Akış Tablosu uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Nakit akış tablosunu dolaylı yönteme göre 

hazırlayan bir işletmenin maddi duran 

varlıklarında meydana gelen artış tutarını 

Dönem Net Kâr veya Zararına eklemesi 

gerekir. 

B) Nakit akış tablosunu dolaylı yönteme göre 

hazırlayan bir işletmenin amortisman gideri 

tutarını Dönem Net Kâr veya Zararından 

çıkarması gerekir. 

C) Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen ve 

değerindeki değişim riski önemsiz olan 

yüksek likiditeye sahip kısa vadeli yatırımlar 

nakit olarak tanımlanmıştır. 

D) Bir işletmenin pay ihracı yoluyla edinilmesi 

gibi nakit veya nakit benzerlerinin kullanımını 

gerektirmeyen yatırım ve finansman işlemleri 

nakit akış tablosunda yer almaz. 

E) Yabancı para cinsinden işlemlerden 

kaynaklanan nakit akışları, dönemin 

sonundaki döviz kuru üzerinden çevrilerek 

işletmenin ağırlıkla kullandığı para birimi 

cinsinden kaydedilir. 

30) ABC İşletmesinin cari dönem başında adi 
hisse senedi sayısı 2.000.000 adettir. Cari 
dönemde, 1 Nisan itibarıyla dönem kârının 
tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde 
dağıtılması sebebiyle 400.000 adet yeni adi 
hisse senedi ihraç edilmiştir. Aynı tarihte 
şirketin ödenmiş sermaye artışı 600.000 
TL’dir.  
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; TMS 
33 Hisse Başına Kazanç kapsamında ABC 
İşletmesinin düzetilmiş hisse başına kazancı 
kaç TL’dir? 

A) 0,25 

B) 0,26 

C) 0,30 

D) 0,50 

E) 0,67 
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31)  A işletmesi 1/1/2022 tarihinde B işletmesinin 

paylarının %80’ini 2.000.000 TL nakit bedelle 
satın almıştır ve kontrolü elde etmiştir. A 
işletmesi ayrıca söz konusu satın alma 
işlemine ilişkin 60.000 TL tutarında aracılık 
ücreti ile 40.000 TL tutarında yasal ücret 
ödemiştir. 
B işletmesinin 1/1/2022 tarihinde varlık ve 
yükümlülüklerinin durumu aşağıdaki gibidir: 

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde A 
işletmesinin TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
uyarınca 1/1/2022 tarihinde yapacağı 
muhasebe kayıtları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz? 

A) Maddi Duran Varlık Hesabı borçlu; 1.800.000 

TL 

B) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Hesabı 

alacaklı; 580.000 TL 

C) Şerefiye Hesabı borçlu; 320.000 TL 

D) İlgili Kâr veya Zarar Hesabı alacaklı; 320.000 

TL 

E) İlgili Gider hesapları borçlu; 100.000 TL 

32) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler uyarınca 
“tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun 
değerinden satış maliyetleri düşülerek ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında doğan kazanç 
veya zararlar” nasıl muhasebeleştirilir?  

A) Geçmiş dönem kârlarında düzeltilir. 

B) Oluştuğu dönemin kâr veya zararına 

yansıtılır. 

C) Diğer kapsamlı gelire yansıtılır. 

D) Ertelenerek tarımsal ürünün ömrü boyunca 

muhasebeleştirilir.  

E) Finansal tablolara alınma kriterlerini 

karşılamadığından finansal tablolara 

alınmaz. 

33) A işletmesinin envanterinde yer alan varlık 
grubuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 Nakit Üreten Birim 

 Makine 
1 

Makine 
2 

Makine 
3 

Makine 
4 

Defter Değeri 200.000 300.000 600.000 900.000 

Şerefiye  250.000 
Satış 
Maliyetleri 
Düşülmüş 
Gerçeğe 
Uygun Değer 

190.000   780.000 

Kullanım 
Değeri  250.000 330.000  

Geri 
Kazanılabilir 
Tutar 

1.550.000 

Yukarıda verilen bilgiler kapsamında TMS 36 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Değer düşüklüğü tutarı 450.000 TL’dir. 

B) Nakit üreten birimlere dağıtılacak değer 

düşüklüğü tutarı 200.000 TL’dir.  

C) Makine 1 için dağıtılan değer düşüklüğü tutarı 

20.000 TL’dir. 

D) Makine 2 için dağıtılan değer düşüklüğü tutarı 

31.667 TL’dir. 

E) Makine 4 için dağıtılan değer düşüklüğü tutarı 

95.000 TL’dir. 

34) Bir işletme, taşıtlarının kullanım şeklini daha 
iyi yansıtmak amacıyla kullandığı amortisman 
yöntemini değiştirmeye karar vermiş olup bu 
değişiklik için aşağıdakilerden doğrudur? 

A) Muhasebe politikasında değişiklik olup, 

ileriye yönelik uygulanmalıdır.  

B) Muhasebe politikasında değişiklik olup, 

geriye dönük olarak uygulanmalıdır.  

C) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, geriye 

dönük olarak uygulanmalıdır.  

D) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye 

dönük olarak uygulanmalıdır.  

E) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye 

veya geriye dönük olarak uygulanması 

yönetimin takdirine bağlıdır. 

 
Defter Değeri Gerçeğe 

Uygun Değeri 

Bankalar 300.000 300.000 
Stoklar 800.000 900.000 
Maddi 
Duran 
Varlıklar 

1.000.000 1.800.000 

Banka 
Kredileri (100.000) (100.000) 
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35) ABC Boya İşletmesinin fabrikasında iş kazası 

sonucu 2 işçisi ağır şekilde yaralanmıştır. 
İşletme bilirkişi raporlarından ve geçmiş 
olaylardan yola çıkılarak ödenecek tazminat 
tutarının 1 yıl içerisinde belli olacağını ve 
ödenecek tazminat tutarının %40 olasılıkla 
3.000.000 TL, %60 olasılıkla 4.000.000 TL 
olacağını tahmin etmektedir. 
Bu bilgiler kapsamında TMS 37 Karşılıklar, 
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca 
işletmenin yapması gereken işlem aşağıdaki 
şıklardan hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) 3.600.000 TL dava karşılığı olarak finansal 

tablolara alınır. 

B) 3.600.000 TL koşullu borç olarak finansal 

tablo dipnotlarında açıklanır. 

C) 3.600.000 TL sözleşme varlığı olarak finansal 

tablolara alınır. 

D) 4.000.000 TL en gerçekçi tahmin kabul edilir 

ve koşullu borç olarak finansal tablo 

dipnotlarında açıklanır. 

E) Gerçekçi bir tahmin yapılamadığı için karşılık 

ayrılamaz. 

36) A işletmesi, B İşletmesinin paylarına %90 
oranında sahip olup kontrol gücünü elinde 
bulundurmaktadır. B İşletmesi, A İşletmesine 
dönem boyunca 600.000 TL tutarında %20 kâr 
marjıyla peşin bedelle mal satmıştır. B 
İşletmesi dönem içinde elinde bulundurduğu 
tüm stokları A İşletmesine satmış olup dönem 
sonu stoku bulunmamaktadır. Ana ortaklık da 
aynı dönemde bu malların %80’ini piyasaya 
kredili olarak %30 kâr marjıyla satmıştır. TFRS 
10 Konsolide Finansal Tablolar uyarınca 
hazırlanan konsolide finansal tablolarda 
satışların maliyeti kaç TL’dir? 

A) 520.000 

B) 400.000 

C) 180.000 

D) 120.000 

E) 100.000 

 
 
 
 

37) A Gıda A.Ş., yabancı ortaklığı B Konservecilik 
A.Ş.’nin %36’sına sahip olup üzerinde önemli 
etkisi bulunmaktadır. A işletmesinin 
özkaynaklarında B İşletmesinden 
kaynaklanan 7.200.000 TL’lik yabancı para 
çevrim farkı yer almaktadır. A işletmesi, B 
işletmesindeki paylarının %9’unu elden 
çıkarsa da önemli etkiyi kaybetmemiştir.  
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri kapsamında, 
A İşletmesinin B İşletmesindeki paylarını 
elden çıkarması sırasında yabancı para 
çevrim farklarına ilişkin yapması gereken 
düzeltme/aktarma aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Yabancı Para Çevrim Farkları kalemine 

yansıtılan çevrim farklarından, 1.800.000 

TL’lik kısım “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemine 

aktarılmalıdır. 

B) B işletmesindeki önemli etki kaybolmadığı 

için herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek 

yoktur. 

C) 1.800.000 TL, A işletmesinin “Ortaklıklardaki 

Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar” 

hesabına aktarılır. 

D) 1.800.000 TL, A işletmesinin “Bağlı 

Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek 

Girişimlere (Anlaşmalara) Borçlar” hesabına 

aktarılır. 

E) 1.800.000 TL, A İşletmesinin 

özkaynaklarında ve ilgili şerefiye tutarında 

yapılacak kayıtla iptal edilir. 
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38) ABC A.Ş. ürettiği stoklarının maliyetini 

yalnızca dönem sonunda hesaplayarak 
dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet 
yönetimine göre değerlemektedir. Şirketin 
stok hareketleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

Tarih Açıklama Adet 
Birim 

Maliyet 
(TL) 

Stok 
Maliyeti 

(TL) 
1.01.2021 Açılış 

Bilançosu 500 18 9000 

20.03.2021 Alış 600 20 12000 
23.04.2021 Alış 500 24 12000 

19.05.2021 Üretime 
Gönderilen 700 ?  

30.08.2021 Alış 400 24 9600 

29.10.2021 Üretime 
Gönderilen 600 ?  

Yukarıdaki bilgiler kapsamında dönem sonu 
stok tutarı kaç TL’dir? 

A) 9.036 

B) 14.910 

C) 15.050 

D) 16.782 

E) 27.690 

39) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
veya hangileri yanlıştır? 

I. Araştırma ve geliştirme safhasında 
katlanılan maliyetler, bu faaliyet 
sonucunda ortaya bir ürün çıkması 
durumunda aktifleştirilir. 

II. İşletme içi yaratılan şerefiye, varlık 
olarak muhasebeleştirilmez. 

III. Maddi olmayan duran varlık, fiziksel 
niteliği olmayan tanımlanabilir parasal 
olmayan varlıktır. 

IV. Sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi 
olmayan duran varlık itfa edilmez. 

A)  Yalnız I  

B)  I ve III  

C)  I ve IV  

D)  II ve III  

E)  II ve IV  

 

40) ABC Ticaret İşletmesinin 30.06.2022 tarihinde 
almış olduğu gayrimenkule ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 
 

Bina (%40’lık arsa payı 
dahil) 14.000.000 TL 

Binaya ilave kat inşa 
maliyeti 2.500.000 TL 

Dönem içi bakım onarım 
harcamaları 250.000 TL 

Kira gelirleri 800.000 TL 

Binanın katları faaliyet kiralaması yoluyla 
üçüncü kişilere kiralanmıştır. Gerçeğe uygun 
değer yönetimini seçen işletmenin 31.12.2022 
itibarıyla gayrimenkulünün gerçeğe uygun 
değeri 18.000.000 TL’dir. Bu kapsamda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Gayrimenkul maddi duran varlık olarak 

sınıflandırılır ve 1.250.000 TL’lik kazanç, 

diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. 

B) Gayrimenkul maddi duran varlık olarak 

sınıflandırılır ve 1.500.000 TL’lik kazanç, Kâr 

veya Zarar Tablosuna yansıtılır. 

C) Gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırılır ve 1.500.000 TL’lik 

kazanç Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılır. 

D) Gayrimenkulün elde etme maliyeti 

16.750.000 TL olup ilgili tutar elde etme 

anında yatırım amaçlı gayrimenkullerde 

sınıflandırılır. 

E) Gayrimenkulden elde edilen döneme ilişkin 

800.000 TL’lik kira geliri, tahakkuk esasına 

göre diğer kapsamlı gelir tablosunda, 

yatırımlardan elde edilen gelirler altında 

raporlanır. 

 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
1) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin nakit 

akımına yönelik finansal amaçları arasında 
gösterilemez? 

A) Belirli düzeydeki bir nakit akımına ulaşılması 

B) Pay başına nakit akımının maksimum 

kılınması 

C) Tasfiye değerinin maksimum kılınması 

D) İskonto edilmiş nakit akımının maksimum 

kılınması 

E) Gereksinim duyulması halinde sermaye 

fonlarının kullanılabilmesi 

2) Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin 
doğrudan görevleri arasında yer almaz?  

A) Pazarlama faaliyetlerini belirlemek 

B) Finansal analiz  

C) Finansal planlama 

D) Varlıkların yönetimi 

E) Fon sağlanması 

3) Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranıyla 
ilgili olarak söylenemez? 

A) Geri ödememe riski taşımayan sabit getirili 

bir menkul kıymetin faiz getirisinden 

etkilenir. 

B) Enflasyondan etkilenir. 

C) Likiditeden etkilenir. 

D) Vade değişimlerine karşı kayıtsızdır.  

E) Geri ödenmeme riskinden etkilenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Belli bir miktar mevduatın A Bankasına 
nominal faiz oranı %18 olarak 6 aylık vade ile 
yatırılması ve B Bankasına nominal faiz oranı 
%21 olarak 4 aylık vade ile yatırılması 
durumunda yıl sonunda elde edilecek 
getirilerin kıyaslanmasına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
(Hesaplamalarda birleşik faiz dikkate 
alınacaktır) 

A) A Bankasında yaklaşık %3 daha fazla getiri 

elde eder.  

B)  B Bankasında yaklaşık %3 daha fazla getiri 

elde eder.  

C) A Bankasında yaklaşık %5 daha fazla getiri 

elde eder.  

D) B Bankasında yaklaşık %5 daha fazla getiri 

elde eder.  

E) Her iki bankada da eşit miktarda getiri elde 

eder. 

 

A işletmesine ait bilgiler aşağıda 
verilmiştir. 5. ve 6. soruları bu bilgilere 
göre cevaplayınız. 

 

A 
İşletmesinin 

Ürettiği 
Ürün Adedi 

Ürün 
Birim 
Fiyatı 

Ürün 
Birim 

Değişken 
Maliyet 

Sabit 
Maliyet 

Q 24 TL 11 TL 26.000 TL 

5) A işletmesinin belli bir iş hacmi düzeyinde 
%10’luk değişim meydana geldiğinde faiz ve 
vergi öncesi kârının %20 arttığı bilinmektedir. 
Buna göre Q kaçtır? 

A) 4.000 

B) 4.500 

C) 6.000 

D) 8.000 

E) 12.000 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
6) A işletmesinin kredi kullanması durumunda 

faiz giderleri 13.000 TL’dir. Faiz ve vergi 
öncesi kârındaki %20 artış neticesinde vergi 
sonrası net kârı %15 artmıştır. Bu durumda Q 
kaçtır? 

A) 8.000 

B) 10.000 

C) 12.000 

D) 14.000 

E) 16.000 

7) Finansal piyasalar çeşitli özelliklerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Aşağıda sınıflar ve 
örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Vade yapısına göre  Sermaye piyasası  

B) İşlem durumuna göre  İkincil piyasa 

C) Ödeme ve teslimata göre  Spot piyasa 

D) Örgütlenme biçimine göre  Vadeli piyasa  

E) Kullanılan araçlara göre  Kıymetli madenler 

piyasası 

8) A işletmesi 240.000 TL’lik bir teçhizat yatırımı 
yapmak istemektedir. Bu yatırımın ekonomik 
ömrü 8 yıldır ve işletme doğrusal amortisman 
yönetimi uygulamaktadır. Bu yatırım 
neticesinde üretilecek ürünün birim fiyatı 42 
TL, birim değişken maliyeti 22 TL ve yıllık 
sabit giderleri amortisman gideri hariç 
200.000 TL’dir. Bu yatırımın ilk yıl için faaliyet 
başabaş noktası satış miktarı kaçtır? 

A) 10.800 

B) 11.500  

C) 13.200  

D) 14.800  

E) 22.400  

 

 

 

 

9)  
I. Finansal işlemler için 

II. Spekülatif işlemler için 

III. Tedbir için 
 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
işletmelerin nakit bulundurmadaki temel 
amaçları arasında yer alır?  

A) Yalnız I 

B) Yalnız III  

C) I ve II 

D) I ve III 

E) I, II ve III 

10)  45 gün vadeli 150.000 TL peşin değerli senet 
için belirlenen iskonto oranı %8’dir.  Bu 
senedin vadeli değeri yaklaşık ne kadardır? 
(Bir yıl 360 gün olarak değerlendirilecektir) 

A) 151.265 TL 

B) 151.515 TL 

C) 151.625 TL 

D) 151.775 TL 

E) 151.825 TL 

11) Aşağıdakilerden hangisi işletme 
sermayesinin yetersizliğinin sebebi olarak 
gösterilemez? 

A) Stok düzeyindeki artış 

B) Maddi duran varlıklardaki artış 

C) Ödenen kâr paylarındaki artış  

D) Enflasyondaki artış 

E) İşletme faaliyetlerinden zarar edilmesi 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
12) İşletmelerde gereğinden fazla likidite 

bulunması aşağıdakilerden hangisine yol 
açar? 

A) Riskin artmasına 

B) Stokta tutulan malların eskimesine 

C) Kısa vadeli kaynak sıkıntısına 

D) Fiyat/Kazanç oranının değişmesine 

E) Kârlılığın azalmasına 

13) Aşağıdakilerden hangisi sistematik olmayan 
riskler arasında sayılmaz? 

A) Pazar riski 

B) Finansal risk 

C) İş ve endüstri riski 

D) Faaliyet riski 

E) Yönetim riski 

14) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye 
Varlıklarının Fiyatlandırılması Modelinin 
(CAPM) varsayımlarından değildir? 

A) Vergiler ve işlem maliyetleri hesaba katılmaz. 

B) Bilgi bütün yatırımcılar için serbest ve 

ulaşılabilirdir. 

C) Risksiz oran yatırımcılar arasında farklılık 

gösterebilir. 

D) Beklenen getiri ve standart sapma esas 

alınır. 

E) Yatırımcılar her zaman yüksek getiriyi 

beklerler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  
I. Net Gelir Yaklaşımı 

II. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 

III. Modigliani-Miller Yaklaşımı 
 

Yukarıdaki sermaye yaklaşımlarının her biri 
kendi varsayımları altında düşünüldüğünde 
hangisi veya hangileri sermaye yapısının 
firma değerini etkileyemeyeceğini ileri 
sürmektedir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III  

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

16) ABC işletmesine ait hisse, 240 TL’ye 
satılmaktadır. Önümüzdeki yıl 20 TL kâr payı 
dağıtılacağı bildirilen hissenin, kâr paylarının 
her yıl %10 büyüyeceği öngörülmektedir. 
Hissenin ihracı için hisse başına gider 20 TL 
olduğuna göre hisse senedinin işletme için 
maliyeti kaçtır? 

A) 0,17 

B) 0,18 

C) 0,19 

D) 0,20 

E) 0,21 

17) Tahvillerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) İşletmeler, devlet ve belediyeler gibi tüzel 

kurumlar tarafından çıkarılabilir. 

B) Borç senedidir. 

C) İşletmelerin çıkaracağı tahvil miktarı sınırlıdır. 

D) Tahvil sahibi kar payı alma hakkına sahiptir. 

E) Tahvilin getirisi sabit veya değişken olabilir. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
18) A işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir.  

 2020 2021 

Net Satış Tutarı (TL) 500.000 600.000 

Kredili Alışlar Tutarı 
(TL) 400.000 500.000 

Ortalama Ticari 
Borçlar (TL) 40.000 60.000 

Ortalama Ticari 
Alacaklar (TL) 25.000 40.000 

 

Yukarıdaki verilere göre işletme ile ilgili 2020-
2021 yılları kıyaslandığında aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle söylenemez? 

A) Borçlarını daha hızlı ödemektedir. 

B) Karlılığı artmıştır.  

C) Daha iyi bir satış politikası izlemiştir. 

D) Alacaklarını daha geç tahsil etmiştir. 

E) Satışları %20 oranında artmıştır. 

19) Bir finansal varlığın reel getirisi %30, 
enflasyon oranı %20 ise nominal faiz oranı 
kaçtır? 

A) %45 

B) %47 

C) %51 

D) %52 

E) %56 

20) Uzun Vadeli Aktifler (Duran Varlıklar) ile ilgili 
yatırım kararları aşağıdakilerden hangisinin 
başlıca konusudur? 

A) Finansal yönetim 

B) Portföy yönetimi 

C) Dönen varlıklar 

D) Stok yönetimi 

E) Sermaye bütçelemesi 

 
 
 
 
 

21) A işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:  
 

• Uzun vadeli borçlar  : 90.000 TL 
• Kısa vadeli borçlar  : 20.000 TL 
• Duran Varlıklar   : 120.000 TL 
• Borç / Özkaynak Oranı  : 0,55 

 
 

Bu bilgiler doğrultusunda, işletmenin dönen 
varlıkları ne kadardır?  

A) 170.000 TL 

B) 190.000 TL 

C) 200.000 TL 

D) 210.000 TL 

E) 220.000 TL 

22) A, B ve C işletmelerine ait hisse 
senetlerinden oluşan bir portföyün %30’u A 
hisselerinden, %30’u B hisselerinden geri 
kalanı ise C hisselerinden oluşmaktadır. 
Aşağıda bu hisselere ilişkin geçmiş 3 yıla ait 
getiri oranları verilmektedir. Bu portföyün 3 
yıl için beklenen getirisi %22 olduğuna göre 
B hissesinin 3. yıl için beklenen getirisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

Yıllar A hissesi B hissesi C hissesi 

1 0,20 0,30 0,05 

2 0,30 0,20 0,20 

3 0,20 ? 0,35 

 

A) 0,10 

B) 0,15 

C) 0,20 

D) 0,25 

E) 0,30 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
23) Riskli bir varlığın risksiz getiri oranı 0,10 ve 

pazarın getiri oranı 0,30’dur. Sermaye 
Varlıklarının Fiyatlandırılması Modeline 
(CAPM) göre bu varlığın denge getiri oranı 
%40’dır. Bu durumda aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) β < 1’dir. 

B) Pazar getirisindeki değişme menkul kıymetin 

getirisine daha az yansır. 

C) Pazar getirisinde 1 birim değişme olduğunda, 

menkul kıymetin getirisinde 1 birim değişme 

olur.  

D) Pazar getirisindeki değişme menkul kıymet 

getirisine daha çok yansır. 

E) β = 1’dir. 

24) Aşağıda bir yatırımın yıllara göre sağlayacağı 
öngörülen nakit girişleri TL olarak verilmiştir. 
İlk yıl için sermaye maliyeti %10’dur. Sonraki 
yıllarda sermaye maliyetinin her yıl %50 
artacağı öngörülmektedir. Buna göre bu 
yatırımın kabul edilebilmesi için bugünkü en 
yüksek maliyet ne olmalıdır? 
 

Yıl 1 2 3 
Nakit 
Girişi(TL) 50.000 100.000 200.000 

 

A) 251.000 TL 

B) 253.000 TL 

C) 255.000 TL 

D) 261.000 TL 

E) 263.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

25)  
I. Yıllık %32 nominal faiz oranı 

II. 6 ay vadeli yıllık %33 nominal faiz oranı 

III. Yıllık %20 reel faiz oranı, %10 enflasyon 
 

Yukarıdaki üç farklı durum için sermaye 
maliyeti karşılaştırması aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
(Hesaplamalarda birleşik faiz dikkate 
alınacaktır) 

A) I = II <  III 

B) III < I = II 

C) I > II >  III 

D) II > I = III 

E) I < II <  III 

26) A işletmesi, B bankasına % 12 bileşik faizle 3 
ay vadeli 1 yıllık 100.000 TL yatırmıştır. 1. yılın 
sonunda hesabında biriken para miktarı 
yaklaşık olarak ne kadardır? 

A) 112.250 TL 

B) 112.300 TL 

C) 115.350 TL 

D) 112.550 TL 

E) 112.650 TL  

27) Bileşik faiz üzerinden yıllık %20 getiri 
oranıyla 50.000 TL miktarındaki parayı 72.000 
TL’ye çıkarmak için gereken süre kaç yıldır? 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5  
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
28) Basit faiz üzerinden yıllık %20 getiri oranıyla 

belli miktardaki para kaç yılda 2 katına çıkar? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

29) Yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 2 yıl vadeli 
olarak yapılan bir satışta fatura bedeli 
200.000 TL ise bu satışın peşin değeri ne 
kadardır? 

A) 100.000 TL 

B) 128.000 TL 

C) 130.000 TL 

D) 140.000 TL 

E) 150.000 TL  

30)  
I. Piyasa değeri 

II. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 

III. Fiili dolaşımdaki payların sayısı 
 

Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yukarıdaki 
kriterlerden hangisi veya hangileri borsada 
işlem gören ortaklıklar için Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nin zorunlu olarak 
uygulanmasında belirleyicidir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III  

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

31) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, ortaklıklar 
ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları 
arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden 
işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki 
tutarının, 

i) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son 

yıllık finansal tablolara göre oluşan 

satışların maliyetine olan oranının, 

ii) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son 

yıllık finansal tablolara göre oluşan 

hasılat tutarına olan oranının, 

%10’dan fazla bir orana ulaşacağının 
öngörülmesi durumunda aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Yönetim kurulu kararı alınması gerekir. 

B) Ortaklık yönetim kurulu tarafından 

işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarıyla 

karşılaştırılmasına ilişkin rapor 

hazırlanması gerekir. 

C) Hazırlanan raporun sonucunun KAP’ta 

açıklanması gerekir. 

D) Oranların hesaplanmasında aynı nitelikteki 

işlemlerin toplu değerlendirilmesi gerekir. 

E) Hazırlanan raporun sonucunun denetim 

komitesince onaylanması gerekir. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
32) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, menkul 

kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan 
ortaklıklarda Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
Yöneticisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Sermaye Piyasası faaliyetleri İleri Düzey 

Lisansı’na sahip olması gerekir. 

B) Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Uzmanlığı Lisansı’na sahip olması gerekir. 

C) Kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak 

görevlendirilmesi gerekir. 

D) Ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak 

çalışıyor olması gerekir. 

E) Görevinden ayrılması durumunda 60 gün 

içerisinde yeni bir kişinin görevlendirilmesi 

gerekir. 

33) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün görevleri arasında sayılmaz? 

A) Yatırımcılar ile ortaklıklar arasında yapılan 

yazışmalara ilişkin kayıtların tutulması 

B) Ortaklık içi iletişimi ve koordinasyonu 

sağlamak 

C) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı 

bilgi taleplerini yanıtlamak 

D) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay 

sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması 

gereken dokümanları hazırlamak 

E) Genel kurul toplantısının ilgili mevzuata ve 

ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak 

yapılmasını sağlayacak tedbirler almak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, pay 
sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
nerede sunulur? 

A) Ortaklığın kurumsal internet sitesinde  

B) Denetim komitesinin hazırlamış olduğu 

raporda 

C) Yönetim komitesinin hazırladığı raporda 

D) Bağımsız denetçi raporunda 

E) Sürdürülebilirlik raporunda 

35) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, pay 
sahiplerine ve yatırımcılara gerekli bildirim 
ve açıklamalar genel kurul toplantı tarihinden 
ne kadar süre önce duyurulmalıdır? 

A) En az bir hafta 

B) En az iki hafta 

C) En üç hafta 

D) En az dört hafta 

E) En az beş hafta 

36) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, genel 
kurul toplantısı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Pay sahiplerine eşit şartlar altında 

düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı 

verilir. 
B) Ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun 

doğrudan genel kurul toplantısında 

cevaplandırılmış olması sağlanır. 

C) Hemen cevap verilemeyen soruların en geç 

15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanması 

sağlanır. 

D) Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm 

sorular ve verilen cevaplar en geç genel kurul 

tarihinden sonraki 30 gün içerisinde KAP 

aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. 

E) Gündemde yer alan konuların tarafsız ve 

ayrıntılı bir şekilde aktarılması sağlanır. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A 
37) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, ortaklık 

internet sitesinde yer alan bilgiler 
uluslararası yatırımcıların da yararlanması 
açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte 
olacak şekilde ayrıca hangi dilde 
hazırlanabilir? 

A) İngilizce 
B) İtalyanca 

C) Fransızca 

D) Almanca 

E) İhtiyaca göre seçilen herhangi bir dilde 

38) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporunda 
bulunmaz? 

A) Sermayesine doğrudan katılım sağlanan tüm 

şirketlere ilişkin bilgi 

B) Şirketin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi 

C) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket 

dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi 

D) Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 

ilişkin beyanları 

E) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 

sonuçları hakkında bilgi 

39) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yatırımcı 
ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetleyen 
komite hangisidir? 

A) Denetimden Sorumlu Komite 

B) Aday Gösterme Komitesi 

C) Kurumsal Yönetim Komitesi 

D) Riskin Erken Saptanması Komitesi 

E) Ücret Komitesi 

 

 

 

 

 

 

 

40) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yönetim 
kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı 
bir biçimde yerine getirmesini teminen 
kurulan komitelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Görev alanları, çalışma esasları ve hangi 

üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. 

B) İcra başkanı/genel müdür komitelerden en 

fazla birinde görev alabilir. 

C) Görevlerini yerine getirmeleri için her türlü 

kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından 

sağlanır.  

D) Faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri 

konularda bağımsız uzman görüşlerinden 

yararlanırlar.  

E) Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı 

sonuçlarını içeren raporları yönetim 

kuruluna sunarlar. 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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DENETİM A 
1) Yapısal risk %50, kontrol riski %50, denetim 

riski %5 ise tespit edememe riski 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) %5 

B) %10  

C) %15 

D) %20 

E) %25 

2) BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları 
ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim 
Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi’ne 
göre mesleki muhakemeyle ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Mesleki muhakeme, denetime ilişkin durum 

ve gerçeklerle veya yeterli ve uygun denetim 

kanıtıyla desteklenmeyen kararların 

gerekçesi olarak kullanılamaz.  

B) Mesleki muhakeme denetçinin görüşüne 

dayanak oluşturan sonuçlara ulaşırken 

kullandığı bilgilerdir.  

C) Mesleki muhakeme, sorgulayıcı bir 

yaklaşımla hareket ederek, hata veya hile 

kaynaklı yanlışlığa işaret eden durumlara 

karşı dikkatli olmayı ve denetim kanıtlarını 

titiz bir biçimde değerlendirmeyi içeren 

tutumdur. 

D) Mesleki muhakemenin belgelendirilmesi 

gerekmez. 

E) Önemlilik ve denetim riskinin hesaplanması 

matematiksel sonuçlar içerdiğinden mesleki 

muhakemenin konusuna girmez. 

3) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre 
aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol 
sisteminin unsurları arasında yer alır?  

A) Görüş oluşturma 

B) Sürdürülebilirlik 

C) İzleme 

D) Yönlendirme 

E) Çevresel faktörler 

 

4) BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 
İlişkin Sorumlulukları’na göre 
aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye 
kullanılmasından kaynaklanan yanlışlıklara 
ilişkin risk faktörlerinden biri değildir?  
A) Küçük hırsızlıklara gösterilen müsamaha  

B) Görevlerin ayrılığı ilkesinin yetersiz 

uygulanması veya bağımsız kontrollerin 

yetersizliği 

C) Kasa, menkul kıymetler, stoklar veya maddi 

duran varlıklara yönelik fiziki koruma 

tedbirlerinin yetersizliği 

D) İşletmede önemli finansal menfaatlerin 

bulunması 

E) Kıdemli yöneticilerin seyahat ve diğer geri 

ödenebilir giderleri gibi harcamalarının 

yetersiz gözetimi 

5) BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 
İlişkin Sorumlulukları’na göre 
aşağıdakilerden hangisi denetçinin, hile 
kaynaklı “önemli yanlışlık” riski olarak 
değerlendirilen risklere karşı uygulanabilecek 
denetim prosedürlerine örnek olarak 
verilemez?   
A) Stok sayımlarının belirli yerlerde önceden 

haber verilmeden gözlemlenmesi veya stok 

sayımlarının tüm yerlerde aynı tarihte 

yapılması 

B) Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu 

olanların doğruluk ve dürüstlükleri hakkındaki 

geçmiş olumlu tecrübelerden hareketle 

denetim sürecinin verimli yürütülmesi için 

yönetimle birlikte hareket edilmesi 

C) İşletmenin niteliği ya da miktarı bakımından 

olağan dışı görünen kayıtlarının araştırılması 

D) Faal olduğu yönünde kanıt içermeyen veya 

çok az kanıt içeren personel dosyalarının 

gözden geçirilmesi 

E) Hile kaynaklı bir “önemli yanlışlık” riskinin 

belirlendiği alanlardaki çalışanlarla 

görüşmeler yapılması  
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DENETİM A 
6)  

I. Düzenleyici kurumlar ve diğer resmi kurumlar 
tarafından inceleme yapılması ya da idari 
veya adli para cezalarının ödenmesi 

II. Olağandışı nakit ödemelerin, hamiline banka 
çeki şeklinde ödemelerin veya isimsiz banka 
hesaplarına havalelerin yapılması  

III. Piyasa fiyatının önemli derecede altındaki 
veya üstündeki fiyatlardan alım yapılması  

IV. Uygun kambiyo belgeleri olmadan ödeme 
yapılması 

V. Bilgi sistemlerinin; tasarımı sebebiyle veya 
kazara, yeterli denetim izi veya denetim kanıtı 
sağlamaması 

BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate 
Alınması’na göre, denetçinin yukarıda 
belirtilen hususların hangilerinin varlığından 
haberdar olması veya bu hususlar hakkında 
bilgi sahibi olması hâlinde bu durum 
mevzuata aykırılığın göstergesi olabilir?  

A) I, II, III  

B) I, II, IV  

C) II, III, V  

D) II, III, IV, V 

E) I, II, III, IV, V   

7) BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş 
Oluşturma ve Raporlama’ya göre, aşağıda 
belirtilen hususlardan hangisinin bağımsız 
denetim raporunun “Görüş” bölümünde yer 
alması beklenmez? 

A) Önemli muhasebe politikalarının özeti de 

dâhil olmak üzere, dipnotlara yapılan atıf  

B) Denetimin bağımsız denetim standartlarına 

uygun olarak yürütüldüğü  

C) Finansal tabloları denetlenmiş olan işletme  

D) Finansal tabloları oluşturan her bir tablonun 

başlığı  

E) Finansal tabloların denetlenmiş olduğuna 

ilişkin ifade 

 
 
 
 
 

8) BDS 265 İç Kontrol Eksikliklerinin Üst 
Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime 
Bildirilmesi’ne göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  

A) Bir kontrolün, finansal tablolarda yer alan 

yanlışlıkları zamanında önleyemeyecek veya 

tespit edip düzeltemeyecek şekilde 

tasarlanması, uygulanması veya kullanılması 

durumunda iç kontrol eksikliği mevcuttur.  

B) Denetçi denetim sırasında tespit edilen 

önemli iç kontrol eksikliklerini üst yönetimden 

sorumlu olanlara zamanında ve yazılı olarak 

bildirir.  

C) Denetçi daha önceki bir denetimde önemli bir 

eksikliği yönetime ve üst yönetimden sorumlu 

olanlara bildirmiş ve düzeltici işlemler henüz 

yapılmamışsa denetçinin aynı bildirimi tekrar 

etme zorunluluğu kalmaz.  

D) Bir risk değerlendirme sürecinin 

oluşturulmasının beklendiği bir durumda 

işletmede böyle bir sürecin bulunmaması 

önemli iç kontrol eksikliklerinin bulunduğuna 

dair bir göstergedir.    

E) Denetçinin tespit ettiği önemli eksikliklerin 

giderilmesine ilişkin sorumluluk, yönetim ve 

üst yönetimden sorumlu olanlara aittir.   

9) Kalite Kontrol Standardı 1’e göre; tamamlanan 
denetimlerle ilgili olarak denetim ekiplerinin, 
denetim şirketinin kalite kontrol politika ve 
prosedürlerine uygun hareket ettiğine ilişkin 
kanıt sağlanması amacıyla tasarlanan 
prosedürlere ne ad verilir? 

A) Teftiş  

B) Denetimin kalitesini gözden geçirme 

C) İç kontrol 

D) Yönlendirme 

E) Kalite kontrol 
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DENETİM A 
10) BDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi 

Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların 
Değerlendirilmesi’ne göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Bir veya birden fazla kalemin bariz biçimde 

önemsiz sayılıp sayılmaması hakkında 

herhangi bir belirsizliğin bulunduğu 

durumlarda bu yanlışlık, bariz biçimde 

önemsiz olarak değerlendirilir.  

B) Yanlışlıklar hata veya hileden 

kaynaklanabilir.   

C) Mevzuatla yasaklanmadığı sürece denetçi, 

denetim boyunca biriktirilen tüm yanlışlıkları 

yönetimin uygun bir kademesine zamanında 

bildirir.   

D) Denetçi, denetim boyunca belirlediği bariz 

biçimde önemsiz sayılanlar dışındaki 

yanlışlıkları biriktirir. 

E) Denetçi tarafından makul veya uygun 

bulunmayan yönetimin finansal tablolardaki 

muhakemelerinden kaynaklanan farklılıklara 

muhakeme yanlışlıkları denir. 

11) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 
yapılan bağımsız denetimlerde denetçinin, 
finansal tablolar hakkında olumlu görüş içeren 
rapor düzenlemesi halinde, içinde bulunulan 
şartlara göre “diğer bilgilere” ilişkin raporunda 
verebileceği görüşler aşağıdakilerden 
hangisinde tam olarak verilmiştir?  
 

A) Olumlu görüş  

B) Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş  

C) Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz 

görüş  

D) Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz 

görüş, görüş vermekten kaçınma  

E) Olumlu görüş, olumsuz görüş, görüş 

vermekten kaçınma  

 
 
 
 
 

12) Topluluk denetimleriyle ilgili olarak aşağıda 
yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin 

finansal tablolarını denetlemek için seçilen 

denetçi, başka bir denetçi seçilmediği 

takdirde, topluluk finansal tablolarının da 

denetçisi kabul edilir. 

B) Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk 

şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak olumsuz 

görüş yazısı yazmışsa herhangi bir pay 

sahibinin istemi üzerine, asliye ticaret 

mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle 

veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle 

olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi 

atanabilir. 

C) Topluluk sorumlu denetçisi, topluluk yönetimi 

tarafından yapılan sınırlamalar nedeniyle, 

topluluk denetim ekibinin yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde etmesinin mümkün 

olmayacağı ve bu imkânsızlığın muhtemel 

etkisinin, topluluk finansal tablolarına ilişkin 

görüş vermekten kaçınmaya neden olacağı 

sonucuna varırsa mevzuatla izin verilmesi 

hâlinde denetimden çekilir.  

D) Topluluk denetim ekibi topluluğun genel 

denetim stratejisini oluştururken, bir bütün 

olarak topluluk finansal tabloları için 

önemliliği belirler. 

E) Topluluk denetim ekibi; birim denetçisinden, 

birimin finansal bilgilerine ilişkin çalışma 

yapmasını talep etmeyi planlıyorsa birim 

denetçisinin mesleki yetkinliği hakkında 

kanaat edinir.  
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DENETİM A 
13) BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının 

Kullanılması’na göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  

A) Dış denetçi; denetimde önemli muhakeme 

yapmayı gerektiren prosedürleri uygulamak 

üzere doğrudan yardım sağlaması için iç 

denetçileri kullanamaz. 

B) Dış denetçi verilen denetim görüşünden tek 

başına sorumludur ve dış denetçinin 

denetimde, iç denetim fonksiyonunun 

çalışmasını veya doğrudan yardım 

sağlaması için iç denetçileri kullanması bu 

sorumluluğu azaltmaz.  

C) Dış denetçi, iç denetçinin tarafsızlığına 

yönelik önemli tehditlerin var olması 

durumunda doğrudan yardım sağlaması için 

iç denetçileri kullanamaz.  

D) Dış denetçi, iç denetim fonksiyonunun 

kurumsal statüsü ve ilgili politika ve 

prosedürlerinin iç denetim fonksiyonunun 

tarafsızlığını yeterli ölçüde desteklemediğine 

karar vermesi durumunda iç denetim 

fonksiyonunun çalışmalarını kullanmaz.   

E) Dış denetçi, doğrudan uygulayacağı denetim 

prosedürlerinin niteliğini veya zamanlamasını 

değiştirmek amacıyla iç denetçileri 

kullanmaya karar verdiği bir durumda iç 

denetçilerin çalışmasında yönlendirme, 

gözetim ve gözden geçirme yapamaz.  

14) BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi geçerli finansal 
raporlama çerçevesi tarafından zorunlu 
kılınan bilgilerin hazırlanmasıyla ilgili nitel 
yapısal risk faktörleri arasında yer almaz? 

A) İhtiyaca uygunluk 

B) Belirsizlik 

C) Subjektiflik 

D) Değişiklik 

E) Karmaşıklık 

 

15) BDS 620 Uzman Çalışmalarının 
Kullanılması’na göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  

A) Uzmanlık, belirli bir alanda beceri, bilgi ve 

tecrübe sahibi olunmasını gerektirdiğinden 

denetçiden denetimin amaçları açısından 

uzmanın gerekli yeterliliğe ve kabiliyete sahip 

olup olmadığını değerlendirmesi 

beklenemez.  

B) Mevzuat tarafından zorunlu tutulmadıkça 

denetçi, olumlu görüş içeren denetçi 

raporunda uzmanın çalışmasına atıf yapmaz.  

C) Muhasebe veya denetim alanındaki 

uzmanlık, bu standart kapsamında 

tanımlanan uzmanlık kavramına girmez.  

D) Denetçi, verilen denetim görüşünden tek 

başına sorumludur ve faydalandığı uzmanın 

çalışmasını kullanması denetçinin bu 

sorumluluğunu azaltmaz. 

E) Denetçi amaçları açısından, uzmanın 

çalışmasının niteliğine, kapsamına ve 

amaçlarına karar verebilmek ve söz konusu 

çalışmanın yeterliliğini değerlendirebilmek 

amacıyla uzmanın alanı hakkında yeterli bilgi 

elde eder.  

16) BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminin Planlanması uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi planlamada, “önemli 
yanlışlık” risklerini belirlemeden ve 
değerlendirmeden önce denetçi tarafından 
dikkate alınması gereken hususlardan biri 
değildir? 
A) Uzmanların katılımı 

B) Önemliliğin belirlenmesi 

C) Finansal tablolara ilişkin olarak yazılı beyan 

alınıp alınmadığının kontrol edilmesi 

D) Risk değerlendirme prosedürleri olarak 

uygulanacak analitik prosedürler 

E) İşletmenin tabi olduğu yasal ve düzenleyici 

çerçeve ile işletmenin bu çerçeveye nasıl 

uygunluk sağladığı hakkında genel bir 

anlayışa sahip olunması 
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DENETİM A 
17)  

I. Kilit denetim konularının bildirilmesinin 
amacı, yürütülen denetime ilişkin daha fazla 
şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun 
iletişim değerinin artırılmasıdır. 

II. Belirli istisnai durumlarda, denetçi 
denetimde, azami düzeyde dikkat etmesini 
gerektiren bir konu tespit etmemiş olabilir ve 
dolayısıyla kilit denetim konusunun 
bulunmadığına karar verebilir.  

III. BDS 705 uyarınca olumlu görüş dışında bir 
görüş vermesi gerektiği durumda denetçi, bu 
görüşün verilmesine sebep olan konuyu 
raporunun Kilit Denetim Konuları bölümünde 
bildirmez.  

IV. BDS 570 uyarınca işletmenin sürekliliğini 
devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli 
bir belirsizlik, niteliği itibarıyla kilit denetim 
konusudur ve bu konu Kilit Denetim Konuları 
bölümünde açıklanır.  

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız 
Denetçi Raporunda Bildirilmesi ile ilgili olarak 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  

A) I, III  

B) I, II, III  

C) I, II, IV 

D) II, III, IV 

E) I, II, III, IV 

18) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’a göre 
azami denetlenebilir dönemin bir istisnası 
olarak, bir denetim müşterisi KAYİK (Kamu 
Yararını İlgilendiren Kuruluş) hâline 
geldiğinde, kişinin bu müşteriye kilit denetçi 
olarak hizmet vermiş olduğu süre kümülatif 
olarak altı yıl veya daha fazla ise, bu kişi 
rotasyona tabi tutularak söz konusu 
denetimden ayrılmadan önce üst yönetimden 
sorumlu olanların mutabakatıyla azami kaç yıl 
daha aynı sıfatla hizmet vermeye devam 
edebilir? 

A) Bir yıl 

B) İki yıl 

C) Üç yıl 

D) Dört yıl 

E) Beş yıl 

 

19)  

I. Şirket tarafından, denetlenecek hususlarda 
önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde 
denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere 
sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak 
görüş vermekten kaçınabilir.  

II. Görüş vermekten kaçınma, olumsuz görüşün 
sonuçlarını doğurur. 

III. Görüş vermekten kaçınma yazılan hallerde 
yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine 
teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, 
genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul 
yeni bir yönetim kurulu seçer. 

IV. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, 
esas sözleşmeye ve standartlara uygun 
finansal tablolar hazırlatır ve bunları 
denetleme raporu ile birlikte genel kurula 
sunar. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  

A) I, III  

B) I, II, III  

C) I, III, IV  

D) II, III, IV 

E) I, II, III, IV  

20)  

I. Bir işletmenin mevzuata uygunluğuna 
yönelik güvence 

II. Finansal tabloların belirli unsur, hesap veya 
kalemlerinin bağımsız denetimi 

III. Bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğine 
ilişkin güvence 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da yer 
alan “Kısım 4B – Bağımsız Denetim ve Sınırlı 
Bağımsız Denetim Dışında Kalan Güvence 
Denetimlerinde Bağımsızlık” hükümleri, 
yukarıdaki denetim türlerinden hangisi veya 
hangilerine uygulanır?     

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, III 

D) II, III 

E) I, II, III 
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21)   
 

I. Denetçi raporuna eklenen, denetçinin 
muhakemesine göre, kullanıcıların; denetimi, 
denetçinin sorumluluklarını veya denetçi 
raporunu anlamalarıyla ilgili olan, finansal 
tablolarda sunulan veya açıklananlar dışında 
bir hususa atıfta bulunan paragrafa dikkat 
çekilen hususlar paragrafı denir.  

II. BDS 701’in uygulandığı bir durumda denetçi, 
finansal tablolara “dikkat çekilen hususlar” 
paragrafı ekleyecekse bu hususun denetçi 
raporunda bildirilecek bir kilit denetim konusu 
olarak belirlenmemiş olması gerekir.   

III. Denetçi raporuna eklenecek “dikkat çekilen 
hususlar” paragrafının BDS 705 uyarınca 
olumlu görüş dışında bir görüş verilmesini 
gerektirmemesi gerekir.  

BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer 
Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer 
Hususlar Paragrafı’na göre yukarıdaki 
ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?  

 
A) Yalnız I   

B) I, II  

C) I, III  

D) II, III  

E) I, II, III 

22) BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi bir ya da daha fazla 
ilgili yönetim beyanı bulunan işlem sınıfı, 
hesap bakiyesi veya açıklamayı ifade 
etmektedir? 
A) Denetim riski taşıyan işlem sınıfı, hesap 

bakiyesi veya açıklama 

B) Yapısal risk taşıyan işlem sınıfı, hesap 
bakiyesi veya açıklama 

C) Kritik önem taşıyan işlem sınıfı, hesap 
bakiyesi veya açıklama 

D) Risk taşıyan işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya 
açıklama 

E) Kontrol riski taşıyan işlem sınıfı, hesap 
bakiyesi veya açıklama  

 

23) A ihracat AŞ ile B Bağımsız Denetim AŞ 
arasında, A ihracat AŞ’nin finansal durum 
tablosunda yer alan döviz tevdiat hesaplarının 
doğruluğunun teyidi amacıyla bir sözleşme 
imzalanmıştır. Sözleşme bu konu dışında 
başkaca bir husus içermemektedir. Buna göre 
B Bağımsız Denetim AŞ’nin bahse konu iş için 
dikkate alması gereken Türkiye Denetim 
Standardı aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi 

B) GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere 

İlişkin Güvence Raporları 

C) BDS 800 Özel Hususular-Özel Amaçlı 

Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal 

Tabloların Bağımsız Denetimi 

D) GDS 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma 

Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin 

Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen 

Güvence Denetimleri 

E) BDS 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal 

Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal 

Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların 

veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi 

24) BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme’ye 
göre kontrol testleri açısından örneklem 
büyüklüğünü etkileyen aşağıdaki faktörlerden 
hangisi örneklem büyüklüğü üzerinde 
önemsiz bir etkiye sahiptir? 

A) Test edilecek anakitledeki beklenen sapma 

oranında artış 

B) Denetçinin risk değerlendirmesinin; 

kontrollerin işleyiş etkinliğini test etme 

planlarını dikkate alma kapsamındaki artış 

C) Anakitledeki örnekleme birimi sayısındaki 

artış 

D) Kabul edilebilir sapma oranında artış 

E) Anakitledeki gerçek sapma oranının, kabul 

edilebilir sapma oranını aşmadığına ilişkin 

denetçinin istediği güvence seviyesinde artış 
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25) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında 

faaliyette bulunan ABC Sigortacılık AŞ’nin 
TTK uyarınca yapılacak bağımsız denetimini 
üstlenen XYZ Bağımsız Denetim AŞ, söz 
konusu denetim için imzalanan sözleşmede 
aşağıdaki denetim ekibini belirlemiş ve 
denetimi tamamlamıştır. Denetim ekibi 
üyelerinin yetkilendirildikleri alanlar 
aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup denetim 
ekibinin oluşturulmasıyla ilgili olarak 
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde denetim 
kuruluşu için öngörülen yaptırım türü 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 

Denetim Ekibi - 
Denetçinin Yetkisi 

Denetçinin Yetkili 
Olduğu Alan 

Sorumu Denetçi “A” 
(Asıl Ekip)  

Sigortacılık, özel emeklilik 
dahil tüm alanlar 

Denetçi “B”  
(Asıl Ekip)  

Sigortacılık, özel emeklilik 
dahil tüm alanlar 

Denetçi “C”  
(Asıl Ekip)  

Sigortacılık, özel emeklilik 
dahil tüm alanlar 

Yedek Sorumlu 
Denetçi “D”   

Sigortacılık hariç, temel 
alan ve diğer tüm alanlar 

Yedek Denetçi “E” Sigortacılık, özel emeklilik 
dahil tüm alanlar 

Yedek Denetçi “F” Sigortacılık, özel emeklilik 
dahil tüm alanlar 

 

A) Bilgilendirme  

B) Uyarı  

C) İkaz  

D) Faaliyet iznini askıya alma  

E) Faaliyet izninin iptali 

26) BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi hem denetlenen 
döneme ilişkin işlem sınıfları ve olaylar ile 
ilgili açıklamalar hakkındaki yönetim 
beyanları hem de dönem sonundaki hesap 
bakiyeleri ve ilgili açıklamalara ilişkin yönetim 
beyanları arasında yer alır? 

A) Var olma (mevcut olma) 

B) Hesap kesimi 

C) Tamlık 

D) Gerçekleşme 

E) Hak ve yükümlülükler 

 
 
 
 

27)   
 

I. Denetçiler, denetçilik görevinden 
ayrılmalarından itibaren iki yıl geçmedikçe son 
iki yılda denetiminde bulunduğu işletmelerde 
ve bağlı ortaklıklarında kilit yönetici olarak 
görev alamazlar.  

II. Denetçiler sadece bir denetim kuruluşu veya 
denetim üstlenen bağımsız denetçi adına 
denetim yapabilirler. 

III. Denetimi üstlenenler, denetim sözleşmesini, 
sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine 
karşı görevden alınma davası açılmışsa 
feshedebilir. Kurum tarafından uygun görülen 
sözleşmeler, Kurum onayını müteakip fesih 
edilmiş sayılır.  

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre 
yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri 
doğrudur?  

A) Yalnız I 

B) I, II 

C) I, III 

D) II, III  

E) I, II, III  

28)  

I. Blok seçim; anakitlede art arda gelen 
kalemlerden oluşan blok(lar) arasından 
seçim yapılmasını içerir. 

II. Rastgele (tesadüfi) seçim; istatistiki bir seçim 
yöntemi olmayıp tesadüfi sayı tabloları gibi 
tesadüfi sayı üreteçleri yoluyla uygulanır. 

III. Gelişigüzel seçim; istatistiki bir yöntem olup, 
bu yöntemde denetçi, örneklemi 
yapılandırılmış bir teknik izlemeksizin seçer. 

BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme 
uyarınca örneklem seçiminde kullanılabilecek 
yöntemlere ilişkin olarak yukarıdakilerden 
hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, II 

D) I, III 

E) I, II, III 
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29) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’a göre 

aşağıdakilerden hangisi çıkar çatışmasına yol 
açabilecek bir durum değildir? 

A) Belirli varlıklarla ilgili olarak karşıt pozisyonda 

bulunan iki taraf için varlıkların 

değerlemesinin yapılması 

B) Denetim şirketinin; yürüttüğü denetim 

esnasında müşterisine ilişkin (satın alma 

işlemiyle ilgili) sır niteliğindeki bilgileri 

edinmesi ve söz konusu müşterisini satın 

almak isteyen bir müşteriye işlem 

danışmanlığı hizmeti sunması 

C) Denetim şirketinin de satın almak istediği bir 

işletme için müşteriye satın alma 

tavsiyesinde bulunması 

D) Aynı ticari işlemle ilgili, sadece alıcı firma için 

hizmet sunulması 

E) Ayrılma süreci veya ortaklığın 

sonlandırılması gibi hukuki bir anlaşmazlık 

içerisinde bulunan iki müşterinin aynı konuyla 

ilgili olarak temsil edilmesi 

30)  
I. İleriye yönelik finansal bilgilerin varsayımlara 

uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı 

II. İleriye yönelik finansal bilgilerin tarihî finansal 
bilgilerin dayandığı esasla tutarlı bir şekilde, 
uygun muhasebe ilkeleri kullanılarak 
hazırlanıp hazırlanmadığı 

III. İleriye yönelik finansal bilgilerin uygun bir 
şekilde sunulup sunulmadığı ve tüm önemli 
varsayımlar hakkında yeterince açıklama 
yapılıp yapılmadığı 

GDS 3400 İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin 
İncelenmesi uyarınca ileriye yönelik finansal 
bilgilerin incelenmesinde denetçinin yeterli ve 
uygun kanıt elde etmesi gereken hususlar 
arasında yukarıdakilerden hangisi veya 
hangileri yer alır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, II 

D) II, III 

E) I, II, III 

31) BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve 
Yürütülmesinde Önemlilik’e göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Önemliliğe ilişkin yargılar, yanlışlığın 

büyüklüğünden veya niteliğinden ya da bu 

ikisinin bileşiminden etkilenir. 

B) Denetçi, belirlenen yanlışlıkların denetim 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde 

önemlilik kavramını kullanır.  

C) Finansal raporlama çerçeveleri, önemlilik 

kavramını genellikle finansal tabloların 

hazırlanması ve sunumu kapsamında ele 

alır. 

D) Denetçi önemliliği belirlerken, finansal tablo 

kullanıcılarının finansal bilgiye olan 

ihtiyaçlarını algılayışından etkilenir. 

E) Denetçinin, bir bütün olarak finansal tablolar 

için başlangıçta belirlediğinden daha düşük 

bir önemliliğin uygun olduğu sonucuna 

varması durumunda, uygulanan veya 

uygulanacak olan denetim prosedürlerinin 

niteliğinin, zamanlamasının ve kapsamının 

uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme 

yapmasına gerek yoktur. 

32) “…………… işletme tarafından finansal 
tablolar hazırlanırken kullanılan veya denetçi 
tarafından denetim kanıtı olarak elde edilen 
bilgiler geniş bir kullanıcı kitlesinin 
kullanımına uygun olduğu durumda, söz 
konusu bilgileri sağlayan işletme dışından bir 
kişi veya kuruluştur.” ifadesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi 
uygun olur? 

A) Hizmet kuruluşu  

B) Denetçinin faydalandığı uzman 

C) Dış bilgi kaynağı 

D) Yönetimin faydalandığı uzman 

E) Dış uzman 
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33) BDS 330 Bağımsız Denetçinin Risk Olarak 

Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı 
İşler uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Denetim prosedürünün kapsamı, söz konusu 

denetim prosedürünün amacını ve türünü 

ifade eder.  

B) Maddi doğrulama prosedürleri, detay testleri 

ve analitik maddi doğrulama 

prosedürlerinden oluşur. 

C) Denetçi, dış teyit prosedürlerinin maddi 

doğrulama prosedürü olarak kullanılıp 

kullanılmayacağını mütalaa eder. 

D) Finansal tabloların kapanış işlemlerine ilişkin 

maddi doğrulama prosedürleri uygulanması 

gerekir. 

E) Denetçi, “önemli yanlışlık” riski olarak 

değerlendirilen risklerden bağımsız olarak, 

her bir önemli işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve 

açıklama için maddi doğrulama prosedürleri 

tasarlar ve uygular. 

34) BDS 505 Dış Teyitler’e göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Teyit mektubuna yanıt verilmeyen her bir 

durumda denetçi, ihtiyaca uygun ve güvenilir 

denetim kanıtı elde etmek için alternatif 

denetim prosedürlerini uygular.   

B) Olumlu teyitler, olumsuz teyitlere göre daha 

az ikna edici denetim kanıtı sağlar. 

C) Dış teyit prosedürlerini uygularken denetçi, 

dış teyit talepleri üzerinde kontrol sahibi 

olmak ve bu kontrolü muhafaza etmek 

zorundadır. 

D) Denetçi, yanlışlık göstergesi olup 

olmadıklarına karar vermek amacıyla 

istisnaları araştırır. 

E) Teyit eden tarafın sadece, talepte yer alan 

bilgilerle mutabık olmaması durumunda 

doğrudan denetçiye yanıt verdiği talebe 

olumsuz teyit talebi denir. 

35) BDS 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili 
Açıklamaların Bağımsız Denetimi uyarınca 
risk değerlendirme prosedürleri kapsamında 
denetçinin, denetlediği işletmenin muhasebe 
tahminleriyle ilgili iç kontrol sistemi hakkında 
kanaat edinmesi gereken hususlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Yönetimin, önceki muhasebe tahminlerinin 

sonucunu/sonuçlarını nasıl gözden geçirdiği 

ve bu gözden geçirmenin sonuçlarına nasıl 

karşılık verdiği 

B) Muhasebe tahminleriyle ilgili olduğu ölçüde, 

işletmenin bilgi sistemi 

C) İşletmenin risk değerlendirme sürecinin 

muhasebe tahminlerine ilişkin riskleri nasıl 

belirlediği ve bunları nasıl ele aldığı 

D) Geçerli finansal raporlama çerçevesinin 

işletmenin muhasebe tahminleriyle ilgili 

hükümleri 

E) Yönetimin muhasebe tahminlerine ilişkin 

uzmanlık gerektiren bilgi ve becerilere olan 

ihtiyacı nasıl belirlediği ve söz konusu bilgi ve 

becerileri nasıl uyguladığı 

36)  
I. Sınırlı olumlu görüş 

II. Görüş vermekten kaçınma 

III. Olumsuz görüş 

IV. Olumlu görüş  

BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler – Açılış 
Bakiyeler’e göre açılış bakiyelerine ilişkin 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edememesi durumunda denetçinin 
yukarıdakilerden hangilerini içeren bir denetçi 
raporu düzenlemesi gerekir? 

A) I veya II 

B) I veya III 

C) I veya IV 

D) II veya III 

E) II veya IV 
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37) BDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’a 

göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Denetçi, finansal tabloların tarihi ile denetçi 

raporu tarihi arasında gerçekleşen ve 

finansal tablolarda düzeltme veya açıklama 

yapılmasını gerektiren tüm olayların 

belirlendiğine dair yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde etmek için tasarlanan denetim 

prosedürlerini uygular. 

B) Finansal tabloların yayımlandığı tarih; ilgili 

dipnotlar da dâhil olmak üzere, finansal 

tabloları oluşturan bütün tabloların 

hazırlandığı ve işletmedeki yetkili kişilerin bu 

finansal tablolara ilişkin sorumluluklarını 

üstlendiklerini beyan ettiği tarihtir. 

C) Denetçi, bilanço tarihinden sonra finansal 

tabloları etkileyebilecek herhangi bir olayın 

gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda 

yönetimi ve -uygun hâllerde- üst yönetimden 

sorumlu olanları sorgular.  

D) Finansal tabloların tarihi; finansal tabloların 

ait olduğu en son dönemin son günüdür. 

E) Denetçi raporu tarihi, finansal tabloların 

onaylandığı tarihten önce olamaz. 

38) “…………… finansal tablolardan elde edilen 
ancak finansal tablolardan daha az ayrıntı 
içeren, bununla birlikte, işletmenin belirli bir 
tarihteki ekonomik kaynaklarını veya 
yükümlülüklerini ya da belirli bir dönemde 
bunlarda meydana gelen değişiklikleri 
gösteren finansal tablolarla tutarlı, 
biçimlendirilmiş bir sunum sağlayan tarihî 
finansal bilgilerdir.” ifadesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi 
uygun olur? 

A) Denetlenmiş finansal tablolar 

B) Özel amaçlı çerçeve  

C) Özel amaçlı finansal tablolar 

D) Özet finansal tablolar 

E) Genel amaçlı finansal tablolar 

 
 
 

39)  

I. Kilit yöneticilerin aynı olması sebebiyle, 
raporlama yapan işletme ile ortak kontrol 
altında bulunan bir başka işletme olmak 

II. Raporlama yapan işletme üzerinde, bir veya 
birden fazla aracı yoluyla doğrudan veya 
dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye sahip 
olan kişi veya başka bir işletme olmak 

III. Ortakların yakın aile üyeleri olması sebebiyle, 
raporlama yapan işletme ile ortak kontrol 
altında bulunan bir başka işletme olmak 

BDS 550 İlişkili Taraflar uyarınca geçerli 
finansal raporlama çerçevesinde ilişkili 
taraflarla ilgili herhangi bir hüküm 
bulunmaması veya bulunan hükümlerin 
yetersiz olması durumunda; yukarıdakilerden 
hangisi veya hangileri ilişkili taraf olarak 
değerlendirilebilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, II 

D) II, III 

E) I, II, III 

40) GDS 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız 
Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi 
Dışındaki Güvence Denetimleri’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetime 
konu bilgilerin hazırlanmasında 
uygulanmasını beklediği kıstasların taşıması 
gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Güvenilirlik 

B) Anlaşılabilirlik  

C) Karşılaştırılabilirlik 

D) Tarafsızlık 

E) Tamlık 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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12 KASIM 2022 TARİHİNDE YAPILAN
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM

STANDARTLARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
SABAH OTURUMU “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

MUHASEBE
STANDARTLARI

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ VE FİNANSAL

YÖNETİM
DENETİM

1. C 1. C 1. D
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	30.10.2022 Sabah A
	Muhasebe Standartları-2022-2-A Kitapçığı-03.11.2022
	1) Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’ye göre aşağıdakilerden hangisinde faydalı finansal bilginin destekleyici niteliksel özellikleri birlikte verilmiştir?
	2) TFRS 8 Faaliyet Bölümleri uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
	3) TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu uyarınca finansal tabloların genel özellikleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
	4) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar uyarınca aşağıdakilerden hangisinin çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar arasında yer alması beklenmez?
	5) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama uyarınca aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
	6) Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi uyarınca aşağıdaki kalemlerden hangisi Özkaynak Değişim Tablosunda yer almaz?
	7) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 26 Dipnotlar uyarınca aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yalnızca büyük boy işletmelerin yapacağı ilave açıklamalar arasındadır?
	8) Bir işletme A, B ve C ürünlerinden oluşan bir paketi 120.000 TL karşılığında satmak için müşteriyle anlaşmıştır. Bu ürünlerin tek başına satış fiyatları A ürünü 60.000 TL, B ürünü 40.000 TL ve C ürünü 50.000 TL’dir. İşletme, müşteriyle sözleşmeyi i...
	TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca işletme tarafından ilk ayın sonunda hasılat olarak muhasebeleştirilecek tutar kaç TL’dir?
	9) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	10) BOBİ FRS 2021 Sürümü uyarınca aşağıdakilerden hangisinin BOBİ FRS uygulayan işletmeler tarafından hazırlanması zorunlu değildir?
	11) BOBİ FRS 2021 Sürümü Bölüm 27 Geçiş Hükümleri uyarınca ikame maliyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
	12) TMS 12 Gelir Vergileri uyarınca “gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi olacak tutarlar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
	13) TFRS’ler uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
	14) A işletmesi 1 Temmuz 2018 tarihinde 24.000.000 TL maliyet bedeliyle finansal tablolarına aldığı, yararlı ömrü 10 yıl, kalıntı değeri 2.000.000 TL olan ve doğrusal amortisman yöntemiyle izlediği bir duran varlık grubunu, 30 Haziran 2022 tarihinde s...
	Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırıldıktan sonra varlıkların gerçeğe uygun değerleri 17.000.000 TL’dir. A işletmesi, bu varlıkların satışıyla ilgili 1.500.000 TL’lik maliyete katlanacaktır. Buna göre, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tu...
	15) ABC işletmesi iki ayrı pazara makine satışı yapmaktadır. ABC işletmesinin iki pazara da erişimi bulunmakta olup ölçüm tarihindeki varlık için ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Buna göre, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne göre ...
	16) TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar uyarınca aşağıdakilerden hangileri işletmenin finansal tablolara almış olduğu tutarları düzeltmesini ya da daha önce finansal tablolara alınamamış olan kalemlerin tablolara alınmasını gerektiren olaylara...
	17) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca bir koşullu yükümlülük aşağıdaki şartlardan hangisi veya hangilerini sağlamadığı için karşılık olarak muhasebeleştirilmez?
	18) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
	19) Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca işletme içinde oluşturulan bir maddi olmayan duran varlığa ilişkin yapılan harcamaların varlık olarak muhasebeleştirilebilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?
	20) Bir işletme kendisine ait bir fabrika binası inşaatını finanse etmek için genel amaçlı olarak borçlandığı fonları kullanmıştır. İlgili dönemdeki bu fonlara ilişkin anapara bakiyeleri ve katlanılan faiz giderleri aşağıdaki şekildedir:
	İşletme söz konusu fabrika binasının inşasına ilişkin aşağıdaki ödemeleri gerçekleştirmiştir:
	Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde TMS 23 Borçlanma Maliyetleri uyarınca döneme ilişkin aktifleştirilecek faiz gideri toplamı kaç TL’dir?
	21) Bir işletme yapacağı konut projesinin finansmanı için borçlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında;
	22) TFRS 16 Kiralamalar uyarınca kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını hangi değer üzerinden ölçer?
	23) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca aşağıdakilerden hangisi, müşteriyle yapılan bir sözleşmenin standart kapsamında muhasebeleştirilebilmesi için karşılaması gereken şartlardan biri olarak sayılmamıştır?
	24) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	25) A işletmesinin ürettiği mamul için üç yıllık planlanan ve gerçekleşen (fiili) üretim miktarları aşağıda belirtilmiştir.
	26) TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’a göre yatırımcı işletmenin yatırım yapılan işletme üzerinde ne tür bir etkisi bulunduğunda yatırım yapılan işletme iştirak tanımını karşılar?
	27) A Üretim İşletmesinin benzer niteliğe sahip çok sayıda küçük alıcıdan oluşan ticari portföyü bulunmaktadır. İlgili portföy TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca önemli bir finansman unsuru taşımamaktadır. İşletme kredi karşılıklarını ö...
	İlgili tablo ticari alacakların beklenen ömrü boyunca geçmişte gözlemlenen temerrüt oranlarını temel alarak ileriye dönük tahminlere göre ayarlanmış olup işletme dönem içinde herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
	Bu bilgilere göre A işletmesinin raporlama dönemi sonu itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca ayırabileceği karşılık tutarı kaç TL’dir?
	28) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	29) TMS 7 Nakit Akış Tablosu uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
	30) ABC İşletmesinin cari dönem başında adi hisse senedi sayısı 2.000.000 adettir. Cari dönemde, 1 Nisan itibarıyla dönem kârının tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması sebebiyle 400.000 adet yeni adi hisse senedi ihraç edilmiştir. Aynı ...
	Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; TMS 33 Hisse Başına Kazanç kapsamında ABC İşletmesinin düzetilmiş hisse başına kazancı kaç TL’dir?
	31)  A işletmesi 1/1/2022 tarihinde B işletmesinin paylarının %80’ini 2.000.000 TL nakit bedelle satın almıştır ve kontrolü elde etmiştir. A işletmesi ayrıca söz konusu satın alma işlemine ilişkin 60.000 TL tutarında aracılık ücreti ile 40.000 TL tuta...
	B işletmesinin 1/1/2022 tarihinde varlık ve yükümlülüklerinin durumu aşağıdaki gibidir:
	Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde A işletmesinin TFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca 1/1/2022 tarihinde yapacağı muhasebe kayıtları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
	32) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler uyarınca “tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğan kazanç veya zararlar” nasıl muhasebeleştirilir?
	33) A işletmesinin envanterinde yer alan varlık grubuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
	Yukarıda verilen bilgiler kapsamında TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	34) Bir işletme, taşıtlarının kullanım şeklini daha iyi yansıtmak amacıyla kullandığı amortisman yöntemini değiştirmeye karar vermiş olup bu değişiklik için aşağıdakilerden doğrudur?
	35) ABC Boya İşletmesinin fabrikasında iş kazası sonucu 2 işçisi ağır şekilde yaralanmıştır. İşletme bilirkişi raporlarından ve geçmiş olaylardan yola çıkılarak ödenecek tazminat tutarının 1 yıl içerisinde belli olacağını ve ödenecek tazminat tutarını...
	Bu bilgiler kapsamında TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca işletmenin yapması gereken işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
	36) A işletmesi, B İşletmesinin paylarına %90 oranında sahip olup kontrol gücünü elinde bulundurmaktadır. B İşletmesi, A İşletmesine dönem boyunca 600.000 TL tutarında %20 kâr marjıyla peşin bedelle mal satmıştır. B İşletmesi dönem içinde elinde bulun...
	37) A Gıda A.Ş., yabancı ortaklığı B Konservecilik A.Ş.’nin %36’sına sahip olup üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. A işletmesinin özkaynaklarında B İşletmesinden kaynaklanan 7.200.000 TL’lik yabancı para çevrim farkı yer almaktadır. A işletmesi, B ...
	TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri kapsamında, A İşletmesinin B İşletmesindeki paylarını elden çıkarması sırasında yabancı para çevrim farklarına ilişkin yapması gereken düzeltme/aktarma aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
	38) ABC A.Ş. ürettiği stoklarının maliyetini yalnızca dönem sonunda hesaplayarak dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet yönetimine göre değerlemektedir. Şirketin stok hareketleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
	Yukarıdaki bilgiler kapsamında dönem sonu stok tutarı kaç TL’dir?
	39) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
	40) ABC Ticaret İşletmesinin 30.06.2022 tarihinde almış olduğu gayrimenkule ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
	Binanın katları faaliyet kiralaması yoluyla üçüncü kişilere kiralanmıştır. Gerçeğe uygun değer yönetimini seçen işletmenin 31.12.2022 itibarıyla gayrimenkulünün gerçeğe uygun değeri 18.000.000 TL’dir. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

	Kurumsal Yönetim İlkeleri_AGrubu-03.11.2022
	1) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin nakit akımına yönelik finansal amaçları arasında gösterilemez?
	A) Belirli düzeydeki bir nakit akımına ulaşılması
	B) Pay başına nakit akımının maksimum kılınması
	C) Tasfiye değerinin maksimum kılınması
	D) İskonto edilmiş nakit akımının maksimum kılınması
	E) Gereksinim duyulması halinde sermaye fonlarının kullanılabilmesi
	2) Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin doğrudan görevleri arasında yer almaz?
	A) Pazarlama faaliyetlerini belirlemek
	B) Finansal analiz
	C) Finansal planlama
	D) Varlıkların yönetimi
	E) Fon sağlanması
	3) Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranıyla ilgili olarak söylenemez?
	A) Geri ödememe riski taşımayan sabit getirili bir menkul kıymetin faiz getirisinden etkilenir.
	B) Enflasyondan etkilenir.
	C) Likiditeden etkilenir.
	D) Vade değişimlerine karşı kayıtsızdır.
	E) Geri ödenmeme riskinden etkilenir.
	4) Belli bir miktar mevduatın A Bankasına nominal faiz oranı %18 olarak 6 aylık vade ile yatırılması ve B Bankasına nominal faiz oranı %21 olarak 4 aylık vade ile yatırılması durumunda yıl sonunda elde edilecek getirilerin kıyaslanmasına ilişkin aşağı...
	5) A işletmesinin belli bir iş hacmi düzeyinde %10’luk değişim meydana geldiğinde faiz ve vergi öncesi kârının %20 arttığı bilinmektedir. Buna göre Q kaçtır?
	6) A işletmesinin kredi kullanması durumunda faiz giderleri 13.000 TL’dir. Faiz ve vergi öncesi kârındaki %20 artış neticesinde vergi sonrası net kârı %15 artmıştır. Bu durumda Q kaçtır?
	7) Finansal piyasalar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıda sınıflar ve örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
	8) A işletmesi 240.000 TL’lik bir teçhizat yatırımı yapmak istemektedir. Bu yatırımın ekonomik ömrü 8 yıldır ve işletme doğrusal amortisman yönetimi uygulamaktadır. Bu yatırım neticesinde üretilecek ürünün birim fiyatı 42 TL, birim değişken maliyeti 2...
	A) 10.800
	B) 11.500
	C) 13.200
	D) 14.800
	E) 22.400
	9)
	I. Finansal işlemler için
	II. Spekülatif işlemler için
	III. Tedbir için
	Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin nakit bulundurmadaki temel amaçları arasında yer alır?
	10)  45 gün vadeli 150.000 TL peşin değerli senet için belirlenen iskonto oranı %8’dir.  Bu senedin vadeli değeri yaklaşık ne kadardır? (Bir yıl 360 gün olarak değerlendirilecektir)
	A) 151.265 TL
	B) 151.515 TL
	C) 151.625 TL
	D) 151.775 TL
	E) 151.825 TL
	11) Aşağıdakilerden hangisi işletme sermayesinin yetersizliğinin sebebi olarak gösterilemez?
	12) İşletmelerde gereğinden fazla likidite bulunması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
	13) Aşağıdakilerden hangisi sistematik olmayan riskler arasında sayılmaz?
	14) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Varlıklarının Fiyatlandırılması Modelinin (CAPM) varsayımlarından değildir?
	15)
	I. Net Gelir Yaklaşımı
	II. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı
	III. Modigliani-Miller Yaklaşımı
	Yukarıdaki sermaye yaklaşımlarının her biri kendi varsayımları altında düşünüldüğünde hangisi veya hangileri sermaye yapısının firma değerini etkileyemeyeceğini ileri sürmektedir?
	16) ABC işletmesine ait hisse, 240 TL’ye satılmaktadır. Önümüzdeki yıl 20 TL kâr payı dağıtılacağı bildirilen hissenin, kâr paylarının her yıl %10 büyüyeceği öngörülmektedir. Hissenin ihracı için hisse başına gider 20 TL olduğuna göre hisse senedinin ...
	17) Tahvillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	18) A işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir.
	Yukarıdaki verilere göre işletme ile ilgili 2020-2021 yılları kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
	A) Borçlarını daha hızlı ödemektedir.
	B) Karlılığı artmıştır.
	C) Daha iyi bir satış politikası izlemiştir.
	D) Alacaklarını daha geç tahsil etmiştir.
	E) Satışları %20 oranında artmıştır.
	19) Bir finansal varlığın reel getirisi %30, enflasyon oranı %20 ise nominal faiz oranı kaçtır?
	20) Uzun Vadeli Aktifler (Duran Varlıklar) ile ilgili yatırım kararları aşağıdakilerden hangisinin başlıca konusudur?
	21) A işletmesine ait veriler aşağıdaki gibidir:
	 Uzun vadeli borçlar  : 90.000 TL
	 Kısa vadeli borçlar  : 20.000 TL
	 Duran Varlıklar   : 120.000 TL
	 Borç / Özkaynak Oranı  : 0,55
	Bu bilgiler doğrultusunda, işletmenin dönen varlıkları ne kadardır?
	22) A, B ve C işletmelerine ait hisse senetlerinden oluşan bir portföyün %30’u A hisselerinden, %30’u B hisselerinden geri kalanı ise C hisselerinden oluşmaktadır. Aşağıda bu hisselere ilişkin geçmiş 3 yıla ait getiri oranları verilmektedir. Bu portfö...
	23) Riskli bir varlığın risksiz getiri oranı 0,10 ve pazarın getiri oranı 0,30’dur. Sermaye Varlıklarının Fiyatlandırılması Modeline (CAPM) göre bu varlığın denge getiri oranı %40’dır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
	24) Aşağıda bir yatırımın yıllara göre sağlayacağı öngörülen nakit girişleri TL olarak verilmiştir. İlk yıl için sermaye maliyeti %10’dur. Sonraki yıllarda sermaye maliyetinin her yıl %50 artacağı öngörülmektedir. Buna göre bu yatırımın kabul edilebil...
	25)
	I. Yıllık %32 nominal faiz oranı
	II. 6 ay vadeli yıllık %33 nominal faiz oranı
	III. Yıllık %20 reel faiz oranı, %10 enflasyon
	Yukarıdaki üç farklı durum için sermaye maliyeti karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Hesaplamalarda birleşik faiz dikkate alınacaktır)
	26) A işletmesi, B bankasına % 12 bileşik faizle 3 ay vadeli 1 yıllık 100.000 TL yatırmıştır. 1. yılın sonunda hesabında biriken para miktarı yaklaşık olarak ne kadardır?
	27) Bileşik faiz üzerinden yıllık %20 getiri oranıyla 50.000 TL miktarındaki parayı 72.000 TL’ye çıkarmak için gereken süre kaç yıldır?
	28) Basit faiz üzerinden yıllık %20 getiri oranıyla belli miktardaki para kaç yılda 2 katına çıkar?
	29) Yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 2 yıl vadeli olarak yapılan bir satışta fatura bedeli 200.000 TL ise bu satışın peşin değeri ne kadardır?
	30)
	I. Piyasa değeri
	II. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri
	III. Fiili dolaşımdaki payların sayısı
	Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, yukarıdaki kriterlerden hangisi veya hangileri borsada işlem gören ortaklıklar için Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin zorunlu olarak uygulanmasında belirleyicidir?
	31) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
	i) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
	ii) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
	%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
	32) Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan ortaklıklarda Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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