1. işletme personeli nce yapılan işlemleri n, yetki li
organlarca konulmuş olan belli kural ve
yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını
araştıran
denetim
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Aşağıdakilerden

denetim

hangisi

sınıflandırmalardan

Al
Bl
CL
Dl
El

denetçi

ilişkisi

türleri

Kanıtla

ilgili

olarakaşağıdaverilen

ifadelerden

hangi~ doğrudur?
Kanıt elde etmenin maliyeti çoksa o kanıttan
vazgeçi Imel idir.
B) Bir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha az
sayıda kanıt toplanması gerekir.
C) Bir kalemin önemlilik derecesi ile kanıt sayısı
arasında bir bağlantı yoktur.
Dl Bir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha
fazla sayıda kanıt toplanması gerekir.
E) Bir kalemin önemlilik derecesi azaldıkça daha
fazla sayıda kanıt toplanması gerekir.

A)

Al Özel amaçlı denetim
Bl Uygunluk denetimi
C) Faaliyet denetimi
D) Vergi denetimi
El Finansal tabloların denetimi

2.

A

i
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türleriyle

açısından

yapılan

6.

biridir?

iç denetçi ve dış denetim
iç denetim ve kamu denetimi
Kamu denetçisi ve iç denetim
Bağımsız denetçi ve dış denetim
Bağımsız denetçi ve iç denetim

iç
kontrol
riskinin
başlangıç
olarak
belirlenmesi,
aşağıdaki
aşamalardan
hangisinin yerine getirilmesinden sonra
yapılır?

A)

iç

kontrol

unsurları

hakkında

bilgi

toplanması

B)

Kontrol

testlerinin

(Uygunluk

testleri)

yapılması

c)

3.

D)
El

tablolardaki bilgilerin doğruluğu ve
yeterliliği
konusundaki
denetçi
goruşu
aşağıdakilerden hangisi ile oluşturulur?
Mali

Al

Gereken finansal tablo açıklamaları için
ilave kontrol testlerinin yapılması
Maddi doğruluk testlerinin yapılması
Hata bulma riski ile kontrol riskinin
korelasyonu

Mali tablolardaki bilgilerin devlet denetçileri
tarafından incelenmiş olmasıyla

Bl

Mali

tablolardaki

büyüklüğü

bilgilerin

ve
7.

ayrıntısıyla

C)
Dl
E)

Mali tablolardaki bilgilerle ilgili yeterli ve
geçerli kanıt toplanmasıyla
Mali tablolardaki bilgilerin çeşitliliğiyle
Mali tablolardaki bilgilerin daha önce çeşitli
kararlarda kullanılmış olmasıyla

Bilgi süreçleme ve bilgi sistemleri üzerindeki
kontroller aşağıdaki iç kontrol unsurlarından
hangisinin bir türüdür?
Al
Bl
C)
Dl
E)

izlemenin
Bilgi ve iletişimin
Kontrol eylemlerinin
Risk değerlemenin
Kontrol çevresinin

4. Türkiye'de denetçinin uzmanlığını belirleyen
ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Denetçinin en az bir

işletmenin

8.

denetimini

başarıyla tamamlamış olması

B)

Denetçinin

yurtdışında

eğitim

görmüş

olması

c)

D)

Denetçinin farklı işletmecilik alanlarında
deneyime sahip olması
Denetim firmasının anonim şirket şeklinde

Al
Bl
C)
D)
E)

örgütlenmiş olması

El

Denetçinin 3568

sayılı

yasayla belirlenen

eğitim koşulunu sağlaması

A

Örneklem
sonuçları
hesap kalanlarında
maddi bir hata olduğunu desteklemekle
birlikte maddi bir hata olmaması riskine ne
ad verilir?
Yanlış

kabul riski
Alfa risk
Beta risk
Örnekleme riski
Yanlış ret riski
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9.

işlem testleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

Al
Bl
c)
Dl
El

14. Bir yıl
içinde
ödenmesi
gereken
ve
ödenmeleri dönen varlıklarla yapılacak olan
borçlar hangi tabloda, hangi adla yer alır?

Anlamlı ilişkileri

incelemek üzere kullanılırlar.
Çift amaçlı testlerdir
Ara testlerdir.
Hesap kalanları üzerinden yapılır.
Özellikle
gelir tablosu
hesapları
için

Al
Bl
CL
Dl
El

kullanılırlar.

Gelir tablosunda, kısa vadeli borçlanma
giderleri
Bilançoda, kısa vadeli yabancı kaynaklar
Bilançoda, ödenmiş sermaye
Bilançoda, kısa vadeli ticari alacaklar
Gelir tablosunda, uzun vadeli borçlanma
giderleri

10. Denetçi, gelir tablosu kalemlerine yönelik
daha detaylı bir denetim yapmak isterse
aşağıdaki testlerden hangisini kullanır?
Al
Bl
c)
Dl
El

11.

Analitik prosedürleri
işlem testlerini
Uygunluk testlerini
Kontrol testlerini
Hesap kalanı testlerini

Aşağıdakilerden

15. Aşağıdakilerden
bağlı

hangisi

Al
Bl
C)

sonuçların

Dl

Al

Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son
defa ölçülmesi

Bl
CL

Kanıtların yeterliliğinin değerlenmesi

olan borçlardan biri

El

16.

Gelecek

hangisi bilanço sonrası
gözden geçirilmesi aşamasında

yapılmaz?

Bl
c)

Dl
El

aylara

ait

gelirler

Uzun vadeli borç ve gider

Aşağıdakilerden

A)
B)
CL
Dl
E)

Aşağıdakilerden

Al

değildir?

ve

gider

ve

gider

tahakkukları

Müşteri
işletmeden
beyan
mektubu
istenmesi
işletmeden hataların düzeltilmesini isteme
Çalışma
kağıtlarının
son kez gözden
geçirilmesi

olayların

ödenmeleri
ve karlılığına

Beş yıl vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli alınan avanslar
Gelecek yıllara
ait gelirler

değişme

12.

politikasına

tahakkukları

değerlendirilmesi aşamasında yapılmaz?

Dl
El

hangisi,

işletmenin yatırım

Mevcut en son tarihli ara mali tabloları
incelemek
Müşteri işletme yönetim kurulu tutanaklarını
incelemek
Bilanço
sonrası
olaylarla
ilgili
olarak
defterlerde gerekli düzeltmelerin yapılıp
yapılmadığı nı sormak
Müşteri
işletmenin
avukatından
mevcut
davalarla ilgili bilgi almak
Denetçiye
verilen
sözlü
beyanları

nedeni

işletmenin
işletmenin
işletmenin
işletmenin
işletmenin

karşılıkları

hangisi bilanço kalemlerinde
değildir?

kredibilitesinin yükselmesi
bankadan borç alması
maddi duran varlıklarını satması
nakit sermaye artırım ına gitmesi
hammaddelerini
üretimde

kullanması

17.

tablolar analizinde 2007, 2008 ve
finansal
tablolarının
karşılaştırılmasına karar verilmiş ve 2007 yılının
verilerine göre
diğer
yıllardaki
değişmeler
Karşılaştırmalı

2009

doğrulamak

yıllarının

hesaplanmıştır.

13. Net

satışların,

kısmına

Al
Bl
CL
Dl
El

A

satışların

maliyetini

Bu
durumda
geçerlidir?

aşan

ne ad verilir?

A)
B)
c)
Dl
El

Brüt satış zararı
Brüt satış karı
Olağan kar
Faaliyet karı
Faaliyet zararı

aşağıdakilerden

hangisi

Yüzde değişmeler yöntemi kullanılmıştır.
Hareketli baz dönemi yöntemi kullanılmıştır.
Sabit baz yöntemi kullanılmıştır.
Trend yüzde yöntemi kullanılmıştır.
Karşılaştırmalı yüzde yöntemi kullanılmıştır.
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18. işletmenin dikey yüzdeler le ifade olunmuş
bilançosunda "kaynak dağılımı" incelenirken
aşağıdakilerden hangisi dikkatealınmaz?

21. Mali tablo kalemlerinin

Al
Al
Bl
CL

Duran varlıkların aktif toplamı içindeki payı
Kısa ve uzun vadel i yabancı kaynakların pasif
toplamı içindeki payı
Öz kaynak grubu kalemlerinin kendi grup

El

B)

Otofinansman kalemleri ile dönem karının öz
kaynak toplam i içindeki payı
Yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki
payının öz kaynakların payından olan farkı

C)

D)

E)

19.

Aşağıdaki

dikey yüzdeler bir ticaret
bilançosundan elde edilmiştir.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar

%
60
40

Bu bilgilere göre

vadeli vabancı ka nak
Uzun vadeli vabancı kaynak
Ozkavnaklar

Kalemin, bir sonraki döneme ait mutlak
100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek
istenen
dönemin
mutlak
tutarına
bölünmesiyle
Kalemin, baz döneme ait mutlak tutarının
100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek istenen
dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle
Kalemin, bir önceki döneme ait mutlak
tutarının 100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek
istenen
dönemin
mutlak
tutarına
bölünmesiyle
Kalemin,
eğilimi
belirlenmek
istenen
döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp
baz dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle
Kalemin,
eğilimi
belirlenmek
istenen
döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp
aynı dönemin genel toplamına ait mutlak
tutarına bölünmesiyle

%
40
10
50

varlık-kaynak ilişkisi

analiz
sonuçlardan hangisi

22.

cıkarılamaz?

hangisi hem bilanço hem de
gelir tablosu kalemleri ilişkilendirilerek trend
analizi yapıldığını gösterir?

Aşağıdakilerden

işletmenin net çalışma sermayesi mevcudu
vardır.

Bl

işletmenin duran varlıklarının finansmanında
kısa vadeli yabancı kaynaklar

cı

Bir ticaret işletmesi olduğu için varlıkların
dağılımı normaldir.
işletmenin kaynak dağılımı normaldir.
işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü
yoktur.

A)
B)
C)
D)
El

kullanılmamıştır.

Dl
El

23.

Stoklar - ticari borçlar
Net satışlar - faaliyet giderleri
Net satışlar -finansman giderleri
Net satışlar - satışların maliyeti
Net satışlar - ticari alacaklar

Aşağıdakilerden

uygulanma
Al
20. Yüzde yöntemi ile analiz tekniğine göre
"Dönem Net Karı" kalemine ilişkin genel
toplama ve grup toplamına ilişkin dikey
yüzdeler hesaplanırken 100 kabul edilecek
büyüklükler hangileridir?

Al
B)
cı

D)
E)

A

nasıl

işletmesinin

Kısa

edildiğinde aşağıdaki

Al

yüzdeleri

tutarının

toplamlarına oranları

D)

eğilim

hesaplanır?

cı

Pasif toplamı ve özkaynaklar toplamı
Pasif toplamı ve ödenmiş sermaye toplamı
Aktif toplamı ve dönen varlık toplamı
Pasif toplamı ve net satışlar
Net satışlar

D)
E)

trend

analizinin

kısa
dönemli
belirlemek
işletmenin mali durumunun ve faaliyet
sonuçlarının uzun dönemli değişme eğilimini
belirlemek
Mali tablo kalemlerindeki mutlak ve oransal
değişmenin
nedenlerini ve sonuçlarını
belirlemek
Mali tablo kalemlerindeki değişme eğilimini
net satışlarla ilişkilendirmek
Mali tablo kalemlerinin oransal büyüklüğünü
belirlemek

Mali

tablo
ve

değişme

B)

hangisi

amacıdır?
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24. Esas faaliyet karı i Net satışlar oranı %30 ise
aşağıdakilerden

A)
B)
c)
D)
E)

28. Fon

işletme ana faaliyet konusunda başarılıdır.
işletmenin faaliyet karı oranı düşüktür.
işletme dönemini karla kapatmıştır.
işletmenin
karlılığı
yan
faaliyetlerden

A)

etkilenmiştir.

C)

işletmenin faaliyet sonuçları
iyileşme göstermektedir.

akım

aşağıdaki

hangisi söylenebilir?

olumlu

B)

bir
D)
E)

tablosu düzenlenebilmesi ıçın
tablolardan hangileri gereklidir?

Dönem başı ve sonu gelir tablosu ile hesap
dönemine ait bilanço
Hesap dönemine ait gelir tablosu ile hesap
dönemine ait nakit akım tablosu
Hesap dönemine ait net çalışma sermayesi
analiz tablosu
Dönem başı ve sonu bilançosu ile hesap
dönemine ait nakit akım tablosu
Dönem başı ve sonu bilançosu ile hesap
dönemine ait gelir tablosu

29. Mali
25. Bir

işletmenin

tablolarda yer alan tüm kalemlerin
alma gücüne göre düzeltilmesini
öngören yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
paranın satın

likidite (asit-test) oranının 1,2
hangisini gösterir?

olması aşağıdakilerden

A)

işletmenin

mevsimlik

A)
B)
C)
D)
E)

hareketlerden

etkilendiğini

B)
c)
D)

Nakit büyüklüğünde atıllık olduğunu
Net çalışma sermayesi noksanı olduğunu
Cari
borçların
ödenmesinde
stoklara

Fiyat düzeltme yöntemi
Bilanço yöntemi
Cari yöntem
Genel fiyat düzeyi yöntemi
Cari değer yöntemi

bağımlılığın olmadığını

E)

Satışların

düzenli ve

kararlı olduğunu

30. Enflasyonist

dönemlerde mali karakterli
bilgilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi
ortadan kalkar?

A)
B)
C)
D)
E)

26. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Dönen varlıklar:
Duran varlıklar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar:
Bu bilgilere göre
A)
B)
c)

27.

işletmenin

1.500
1.200
1.000
cari

Tamlık

Hesaplanabilirlik
Güvenilirlik
Gerçekleşebilirlik

Belgelendirilebilirlik

oranı kaçtır?

2,5
2
1,5

D)

1

E)

0,5

Aşağıdakilerden

hangisi
nakit
biri değildir?

kaynağı

sağlayan işlemlerden

A)
B)
c)
D)
E)

A

Alacak senetlerinin ıskonto ettirilmesi
Nakden kar payı dağıtımı
Alacakların tahsili
Nakit karşılığı sermaye artırımı
Tahvil ve finansman bonosu ihracı
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