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1. Aşağıdakilerden hangisi Işletmenin finansal 
yapısını, kirlılığını ve gelecek perspeldlflnl 
değerlendirmsde karar _icilere yardımcı 

olmaktadır? 

Al Fi nanaal tablaar 
Bl Genel geçici mizanlar 
CL Yönetim kur"'u 
Dl Günlük defter kayıtları 
El Büyük defter kayıtları 

2. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe sisteminin 
karmaşıklaşmasına neden olan etmenlerden 
biri değildir? 

Al işlelmelsr arssı ilişkilsrin yoğunluğu 
Bl Yönelimin beklentileri 
CL Teknolojik gelişmelsr 
Dl Ticari işlemlsrin yoğurluğu 
El işlelmelerin büyümesi 

3. Işletme personelince yapılan Işlemlerin, yetkili 
organlarca konulmuş olan belli kural ve 
yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
ar~ıran denetim türü a~ğıdakilerden 
hangisidir? 

Al Uygunluk denelim i 
Bl Fi nanaal tablaarın denelim i 
CL Faaliyet denelim i 
Dl Özel amaçlı denelim 
El Vergi denetimi 

4. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri hangi 
amaçla kullanılır? 

Al Verimlilik ve etkinliği değerlemek 
Bl Ekonomik verileri elde etmek 
CL Finansal labloların genel kabul göırnüş 

denetim standartlanna uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadiğını anlamak 

Dl Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru 
ve güvenilirolup olmadıgını değerlendirmek 

El Oıan analizlerini gerçekleştiırnek 
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5. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı denetım 

olarak nl\elendlrlllr? 

Al Personelce yürütülen işlemlerin yönetimce 
konmuş kuıallaıa ve yöntemlere 
uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan 

denetim 
Bl işletmenin genel kabul göırnüş muhasebe 

ilkelerine uygun davranıp davranmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan denetim 

CL Finansal tabloların doğruluğunu belirlemek 
için yapılan denetim 

Dl işletmenin bölümler temelinde etkinligini ve 
verimliliğini değerlernek amacıyla yapılan 

denetim 
E) Yeni bir yatınmın gerçekleştirilmesinde 

kullan ılmak amacıyla yaptırılan denetim 

6. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş 
denetım standartıanndan biri değildir? 

Al Genel kabul göırnüş muhasebe ilkelerine 
uygunluk 

Bl işletme pol~ikalarına uygunluk 
cı Denetim yapabilmek için geIBkli bilgi ve 

beceriye sahip olmak 
D) Denetim uygulamalann. planlanmak 
El Uygun yöntemlelle yeterli ve geçerli kanıt 

toplamak 

7. Denetimin 
yapılmadığı 
ölçülür? 

kall\ell bır şeklide yapılıp 

aşağıdakilerden hangisi ile 

Al Denetçinin, işletmenin faaliyet konusundaki 
uzmanlı ğ ıyla 

Bl Denetlenecek ~letme yöneticilerinin 
denetim uygulamalarına ilgisiyle 

CL Genel kabul göırnüş denetim slandartlanna 
uygunlukla 

D) Denetim işlemlerinin sonuçlannın 
kamuoyuna açıklanmasıyla 

El Denetçinin yanında çalıŞtırdığı yardımcı 
sayısıyla 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. ~ağıdakilerden hangisi denetçinin bağımsız 
davranmadığını gösteımektedlr? 

A) Denetçinin, denetlenecek işıetme 
yönetiminin beklentisine uygun bir rapor 
hazırlamak için anlaşma yapması 

B) Denetçinin, işletme yönetimi ile sık sık 
gÖlÜşelBk uygulamalar hakkında bilgi 
alması 

C) Denetçinin, denetlenen işletme ile ilgili bazı 
tereddütleri olmasına ıağmen, ıaporunda 

mali tablolann bütünü ile ilgili şartlı gölÜŞ 
belirt.rnesi 

D) Denetçinin, deneilenecek işıetme ile 
tarifenin üzerinde ücret pazarlığ i yapması 

E) Denetçinin gerekli görmesi halinde, işletme 
çalışanlan ile görüşmeleryapması 

9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe 
standardını Ilkelerlnde tutarlılık 

açıklamaktadır? 

A) Dönemsel faaliyet sonuçlan ile bütçelenen 
kar arasında farkın olmaması 

B) Uygulanan muhasebe pollikalarının işıetme 
yönetimince belirtenmiş olması 

C) Uygulanan muhasebe pollika ve 
yöntemlerinin devlet kalkınma pollikalanyla 
uyumu 

D) Uygulanan muhasebe pollika ve 
yöntemlerinin değişmernesi 

E) Muhasebe uygulamalarında vergi 
yasalanna tam uygunluğun sağlanması 

10. Denetçi görüşünün açıklanması ile ilgili 
hangisi olarak aşağıdaki ifadelerden 

vanlıstır? 

A) Tutarlılık standardı gereği denetçi, 
muhasebe ilkelerinin uygulanmasında 
dönemler libariyle değişiklik olup olmadığını 
açıklamalıdır. 

B) Mali tabloların bütünü hakkında bir kanaat 
oluşturulamazsa görüş belirtilmayabilir. 

cı Denetçi olumlu gÖlÜşünü her bir kalem için 
ayrı ayrı açıklama yapaıak belirtmek 
zorunda değildir. 

D) Denetim hakkında olumsuz gÖlÜşe neden 
olan kanıtlar belirtilir. 

E) Denetçi yalnızca olumlu yada olumsuz 
gölÜ Ş açıklayabilir. 
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11. A"ağıdakilerden hangisi "yanı", beyan"da 

bulunulmasının nedeni değildir? 

A) Genel kabIJ görmüş denetim standardarına 
uygun olmayan bir durumun varııgı 

B) Raporlanm ış bir finansal mblo unsuruııın, 
muhasebe ilkelerine göre raporlanması 

durumunda farklılık göstermesi 
C) Finansal tablo unsll"larından birinin allanması 
D) Genel kabIJ görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun olarak açıklanması gereken bir bilginin 
atlanması 

E) Bir finansal tablo açıklamasının genel kabIJ 
görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 
sunulmaması 

12. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin 
saviarından biri değildir? 

A) Tamlık 
B) Geçerlilik 
C) Haklar ve yükümlülükler 
D) Varolma ve meydana gelme 
E) Değerlemevedağ~ım 

13. Aşağıdakilerden hangisi cari dosyada l!!!!:. 
almaz? 

A) Denetim programı 
B) Şirketanasözleşmesi 

C) iç konlrol sislBmi akıŞ çizenaği 
D) Müşterinin organizasyon şeması 
E) iş mektubu 

14. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal 
tablo kullanıcılarının kararlarmı etkileyecek 
ölçüde yanlış olması aşağıdaki muhasebe 
kavramlanndan hangisi ile açıklanır? 

A) ihtiyatlılık 
B) K~ilik 
cı Güvenilirlik 
D) Tumrlılık 
E) Önemlilik 

15. Aşağıdakilerden hangisi Iç kontrol açısından 
yeterli bir bilginin taşıması gereken 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Geçerı ilik 
B) Uleşılabilirlik 

C) Gereklilik 
D) Analiz edilebilirlik 
E) Zamanlılık 
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16. ~ağıdakilerden hangisi iç kontrolün 
faallye6e ılgılı amaçlanndan biridir? 

A) Güvenilir finansal raporlama hazırtamayla 
ilgili amaçlar 

B) işletmenin uyması gereken yönetmeliklerle 
ilgili amaçlar 

C) işletme vartıklannın ve kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılışıyla ilgili amaçlar 

D) işletmenin uyması gereken yasa ve diğer 
düzenlemelerle ilgili amaçlar 

E) Doğru finansal raporlamayla ilgili amaçlar 

17. Aşağıdakilerden hangisi kontrol 
çerçevesinde kontrol bilinci oluşmasını 

sağlayan faktörlerden biri değildir? 

A) Uzmanlığın dikkate alınması 
B) Risk değerlemesi 
C) Dürüsllük ve etik değerler 
D) Yetki VB sorumluluk verme yöntemleri 
E) Örgütsel yapı 

18. Aşağıdakilerden hangisi, dış denetçilerin Iç 
kontrolle ilgilenmelerinin nedenlerinden 
biridir? 

A) Iç kontrolün işletmenin amaçlanna 
ulaşmada en önemli araç olması 

B) Bağ ımsız denetim, iç denetim ve iç kontrol 
arasında herhangi bir ilintinin olmaması 

C) iç kontrol sisteminde ortaya çıkabilecek 
hata ve hilelerin tespit edilmemesi 

D) Iç kontrolün ~Ietmedeki her kademedeki 
insanlarla ilgili olması 

E) Denetçilerin işletmenin tüm faaliyetlerini 
incelemelerinin zaman ve maliyet 
bakımından imkan olmaması 

19. iç kontrol politika veya prosedürleriyle 
bağlanbsız olarak. hesap kalanında veya 
Işlem grubunda bır hatanın oluşması 

ihtimalina na ad verilir? 

A) Kontrol riski 
B) Denetim riski 
C) Doğ al risk 
D) Bulgu riski 
E) Hata riski 
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20. Denetçinin örneldemi temel alan sonuçlarıyla 

evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı 

testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark 
olması olasılığına ne ad verilir? 

A) Istatistiksel olmayan örnekleme 
B) BıJuş örnekiemesi 
C) Örneklemedışı risk 
D) Örneklemeriski 
E) Belirsizlik 

21. Denetçi, maddilik testlerini yaparken hangi 
örnekleme modelini kullanır? 

A) Nitelik örnekiemesini 
B) istatistiksel olmayan örnekiemeyi 
C) Değişkenler örnekiemesini 
D) Perasal birim örnekiemesini 
E) BıJuş örnekiemesini 

22. Denetçinin örneklernden elde ettiği sonuçlara 
bakarak, iç konb"ol yeterince güvenilir 
olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına 
varmasına ne ad verilir? 

A) Beta riski 
B) Yanı", ret riski 
C) AWa riski 
D) Yanlış kabul riski 
E) Ömekleme halası 

23. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme riskine 
neden olur? 

A) Denetim amacıyla tutarlı olmayan bir 
denetim yordamının seçilmesi 

B) Denetçinin kontrol ettiği bir belge üzerindeki 
ihlali ortaya çıkannadaki başansızlığı 

C) Denetim amacına uygun olmayan bir 
ömeklem büyüklüğünün seçilmesi 

D) Denetçinin ömekleme yöntemini yeterince 
uygulayamaması 

E) Denetçinin yanlış planlama yapması 

24. Bir i~lemin belgelendirilmesinde ve muhaselbe 
kayıtlarına geçirilmesinde düzenlenen tüm 
belgelerin ve izlenen tüm muhaselbaleştirme 
Işlemlerinin doğru olarak yerıne getirilip 
getirilmediğinin incelenmesinde kullanıı., 

tsstlere ne ad _ilir? 

A) Analitik prosedürler 
B) Hesap kalanı testleri 
C) Uygunluk 1estIeri 
D) Maddi dOğruluk testleri 
E) işlem testleri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Denetçi uygunluk testlerini yaptıktan sonra 
kontrol riskinin düzeyini yüksek ölçerse 
aşağıdakilerden hangisini yapar? 

Al Daha fazla yardımcı denetçi kLllanır. 
Bl Denetimi bırakır. 
CL Denetim raporunu daha kapsamlı yezar. 
Dl Maddi dogruluk IBS~erinin kapsamını genişlatir. 
El işletme yiinatiminden sorgLlar. 

26. Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel 
amaçlarından biri d'ği1diO 

Al Deg e~eme ve dag III m 
Bl Rapo~ama 
cı Tamlık 
Dl Sunum ve açıklama 
El ValOlma ve geıçekleşme 

27. Aşağıdakilerden hangisi borçlara ilişkin bir 
uygunluk testi değildir? 

Al Belgelerin sııa numaıası lakip edip 
etmediğinin incelenmesi 

Bl Faiz hesaplamalannda sözleşmelelS uyulup 
uyulmadığının araştıniması 

CL Tahakkuk elm~ lüm üClSllerin, faizlerin, 
vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin 
yeniden hesaplanması 

D) Satın alma emirterinin incelenmesi 
El Kullanılan kl9dilerin miklar büyüklüklerine 

bağlı olarak avantaj veya dezavantajlannın 
araştıniması 

28. Denetçi denetimin tamamlanması aşamasında 
aşağıdakilerden hangisini Yapmaz? 

Al Önamli olan konLlarl son kez gözden geçirir. 
Bl Çalışma kağlUarını tamamlar. 
CL Yarım kalan testleri yapar. 
Dl Denetim raporunun taslağını hezırlar. 
El Eksik olan kanı~arı lopIar. 

29. Müşteri Işletmenin avukabndan mevcut 
davalarla ilgili bilgi almak aşağıdaki 
aşamalann hangisinde yapılır? 

Al Bilanço sonıası olaylann gözden 
geçirilmesinde 

Bl Şaıta bağlı boıçlann ve zara~arın 
incelenmesinde 

CL Müşleri işlelmeden beyan mektubu 
istenmesinde 

D) Denetim raporunun yazılmasında 
El Sonuçlann değe~endirilmesinde 
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30. Denetçi tam açıklama kuralına yeterince 

uyulmadığı halde tablolann bütününü doğru 
buluyorsa ne tür görüş bildirir? 

Al Olumlu gölÜŞ 
BlOlumsuz gölÜ Ş 
CL DilSkt gölÜŞ 
Dl GölÜŞ bildinnekten kaçınır. 
El Şartlı gölÜ Ş 
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