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MUHASEBE DENETiMi VE MALi ANALiz A 
2009 VS 3421-A 

1. Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve 
politikalarının, işletmenin herhangi bir 
bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla gözden 
geçi rilmesi ne ne ad ver i li r? 

A) Finansal tabloların denetimi 
B) Özel amaçlı denetim 
C) Uygunluk denetimi 
D) Vergi denetimi 
E) Faaliyet denetimi 

2. Denetlenmekte olan bilginin kabul edilen 
ölçütlerle uygunluk içinde olup olmadığının 
beli r lenmesi i çi n denetçi tar afından nesnel 
olarak elde edilerek değerlenen bilgiye ne ad 
verilir? 

A) Yönetim savları 
B) istatisti ksel bi i gi 
C) Kanıt 

D) Finansal bilg 
E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

3. Muhasebe ve denetim uygulamalarında belli 
kişi ve grupların değil, toplumun genelinin 
yararının gözetilmesi aşağıdakilerden hangisi 
ile yakından ilgilidir? 

A) Uzmanlık 
B) Bağımsızlık 

C) Kanıt toplamak 
D) Özenli çalışmak 
E) Eğitim 

4. Aşağıdakilerden hangisi denetim 
uygulamalarının yürütülmesi kapsamındaki 

standarttır? 

A) Denetçinin yeterli eğitim ve deneyime sahip 
olması 

B) Denetim raporunun zamanında 

hazırlanması 
C) Denetlenecek işletmenin iç kontrol yapısının 

incelenmesi 
D) Denetçinin bağımsız davranma yetkinliğine 

sahip olması 
E) Denetçinin mesleki dikkat ve özen 

göstererek çalışması 
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5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin 
önemliliği, hesap kalanlarına veya işlem 

sınıflarına dağıtırken dikkate alması gereken 
faktörlerden biridir? 

A) Hesabın finansal tablolar için göreli önemi 
B) işletmenin büyüklüğü 
c) Denetim riski 
D) Hata ve hilelerin rakamsal büyüklüğü 
E) Denetin testlerinin alanı 

6. Gerçekleştirilen denetimin, kapsam olarak 
denetçinin görüşünü oluşturması için yeterli 
olduğu nasıl belgelenir? 

A) Denetim raporuyla 
B) Kontrollisteleriyle 
c) Analitik yordamlarla 
D) Çalışma kağıtlarıyla 
E) Denetim kanıtlarıyla 

7. "Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal 
raporlamanın güvenilirliği ve uyulması 

gereken yasa ve düzenlemelere uyum 
amaçlarını elde etmede kabul edilebilir bir 
güven sağlamak ıçın düzenlenmiş, bir 
işletmenin yönetim kurulu yöneticileri ve 
diğer personeli tarafından gerçekleştirilen 
sürece" ne ad verilir? 

A) Muhasebe denetimi 
B) iç kontrol 
c) Bağımsız denetim 
D) iç denetim 
E) Dış denetim 

8. "Bir işletmede kurulmuş bulunan iç 
kontrollerin zaman içersinde değişikliklere 

ve bozulmalara maruz kalması ile kullanılan 
iç kontrol yöntemlerinde gelişmelerin 

meydana gelmesi" aşağıdaki iç kontrol 
unsurlarından hangisini zorunlu kılmıştır? 

A) Kontrol eylemleri 
B) Risk değerleme 
c) izleme 
D) Kontrol çevresi 
E) Bilgi ve iletişim 
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9. i. Alfa riski 
ii. Beta riski 
III, Yanlış red riski 
ıv. Yanlış kabul riski 

Yukarıdakilerden hangileri maddilik 
testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan 
örnekleme riskleridir? 

A) i ve ii 
B) i velV 
C) II ve III 
D) II velV 
E) III ve iV 

10. Denetçi önceki deneyimlerine dayanarak 
nakit ödemeler içinde birkaç alışılmamış 

büyük tutarlı ödeme bulunduğunun farkına 
varmıştır. istatistiksel örnekleme 
kullanımında denetçinin en uygun yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Büyük ödemeler ayrı olarak incelenecek 
şekilde nakit ödemeler evrenını 
katmanlaştırmak 

B) Örneklemde ortaya çıkan alışılmamış büyük 
ödemeleri elimine etmek 

C) Alışılmamış büyük ödemeler elde edilinceye 
dek yeni örnek birimleri çekmeye devam 
etmek 

D) Alışılmamış büyük ödemelerin etkisini 
azaltmak için örneklem büyüklüğünü 
genişletmek 

E) Yılın birkaç ayının nakit ödemelerini 
kapsayan bir örneklem oluşturmak 

11. Denetçi hazır değerlere ilişkin uygunluk 
testlerini tamamladığında, işletmenin son kez 
hangi riskini belirler? 

A) Hata bulamama riskini 
B) Analitik riskini 
C) Kontrol riskini 
D) Doğal riskini 
E) Denetim riskini 

12. "Menkul kıymet ve mali duran varlıklar" 

gruplarıyla ilgili yatırım gelirlerine ait 
muhasebe kayıtlarının dönemseilik ve 
süreklilik ilkelerine göre kayıtlanıp 

kayıtlanmadığını incelemek hangi denetim 
amacı çerçevesinde yapılır? 

A) Sunum 
B) Varolma 
C) Tamlık 

D) Açıklama 
E) Değerleme 
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13. Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesi 

işletme için hayati tehlike yaratacağı denetçi 
tarafından tespit edilmişse denetçi raporunda 
ne tür görüş bildirir? 

A) Olumsuz görüş 
B) Şartlı görüş 

cı Olumlu görüş 
D) Görüş bildirmekten kaçınır, 
E) Şartlı olumsuz 

14. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz goruş 

bildirmeyi gerektiren şartlardan biridir? 

A) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre 
muhasebe ilkelerinde değişiklik olmaması 

B) Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç 
uyulmaması 

C) Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesinin 
işletme için hayati tehlike yaratması 

D) Mali tablolarda tam açıklama kuralına 

yeterince uyulmadığı halde tabloların bütününün 
doğru bulunması 

E) Önemli bir kalemle ilgili olarak kanıt 
toplanamamasına neden olan sınırlamalar 

olması 

15. Aşağıdakilerden hangisi mali tablolara 
uygulanan analiztekniklerinden biri değildir? 

A) Oran analizi 
B) Fon akışı analizi 
C) Trend analizi 
D) Karşılaştırmalı tablolar analizi 
E) Fizibiliteanalizi 

16. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu 
bölümlerinden, brüt satış karı veya zararının 
alt gruplarından biridir? 

A) Olağandışı gelir ve karlar 
B) Araştırma ve geliştirme giderleri 
cı Satışların maliyeti 
D) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
E) Genel yönetim giderleri 

17. Hem bilançoda hem gelir tablosunda yer alan 
kalem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelecek aylara ait giderler 
B) Gider tahakkukları 
cı Hazır değerler 
D) Dönem net karı 
E) Gelir tahakkukları 
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18. Muhasebe bilgileri aşağıdakilerden hangisine 
göre üretilir ve raporlanır? 

Al Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
Bl Genel kabul görmüş denetim standartlarına 
CL işletmecilik bilgisine 
Dl Analiz tekniklerine 
El Kanunlara 

19. Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin 
yıllar itibarıyla belirlenen değişmelerini 

incelemek suretiyle işletmenin finansal 
durum ve faaliyet sonuçları bakımından 

göstermiş olduğu gelişmeyi görebilmek 
amacıyla aşağıdaki analiz tekniklerinden 
hangisi kullanılır? 

Al Dikeyanaliz 
BlOran analizi 
CL Yüzde yöntemi 
Dl Karşılaştırmalı tablolar 
El Trend analizi 

20. Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre 
hazırlanan bilanço ve gelir tablosunda analiz 
ve yorumun yapılması ıçın aşağıdaki 

verilerden hangisi dikkate alınır? 

Al Aktif veya pasif toplamı ile net satışların 

ikinci yıldaki tutarları 
Bl Mutlak farklar ve yüzde farklar şeklinde 

belirlenen artış ve azalışlar 
CL Her bir kalemdeki değişmenin bir önceki 

yılın rakamlarına oranlanmasıyla bulunan 
mutlak farklar 

Dl Alt grup toplamları veya bölüm toplamları 
El Aktif veya pasif toplamı ile net satışların 

mutlak ve oransal farkları 

21. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı 

tablolar analiz tekniğine göre analiz 
yapılırken mevcut durumun belirlenmesinde 
vurgulanacak konuyu tam olarak ifade eder? 

Al Neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak 
gelecekteki beklenti nelerdir. 

Bl Analize tabi tutulan kalemdeki değişmenin 
nedenleri nelerdir. 

CL Analize tabi tutulan kalemdeki mutlak ve 
oransal değişme hangi büyüklükte ve hangi 
yönde olmuştur. 

Dl Analize tabi tutulan kalemdeki artış veya 
azalışın, kalemin özelliği de dikkate alınarak 
finansal durum veya faaliyet sonuçları 
bakımından ne anlam taşımaktadır. 

El Analize tabi tutulan kalemdeki değişimin ilk 
bakışta olumlu yada olumsuzluğu nelerdir. 
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22. Bir işletmenin bilançosunda yer alan 

unsurların uygun ve yeterli büyüklükte olup 
olmadığını incelemek için aşağıdaki analiz 
tekniklerinden hangisi kullanılır? 

Al Oran analizi 
Bl Fon akış analizi 
cı Yatayanaliz 
Dl Yüzde yöntemi 
El Yeterlilik analizi 

23. Aşağıdaki dikey yüzdeler bir üretim 
işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir. 

% 
Dönen Varlıklar -~ Kısa Vadeli Yabancı Kay. 
Duran Varlıklar 60 Uzun Vadeli Yabancı Kay. 

% 
-4-0-

15 
Özkaynaklar 45 

Bu bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz 
edildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz? 

Al işletmede net çalışma sermayesi noksanı 
vardır. 

Bl işletme kısa vadeli yabancı kaynaklarını 
sadece dönen varlıkların finansmanında 
kullanmıştır. 

CL Dönen varlıklarda yetersizlik vardır. 
Dl işletmenin varlıkların finansmanında 

ağırlıklı olarak yabancı kaynak 
kullanmıştır. 

El Duran varlıkların finansmanı uzun vadeli 
yabancı kaynak ve özkaynakla yapılmıştır. 

24. Bilanca kaleminin tutarı 
Bu bilanço kaleminin içinde 
bulunduğu grubun toplamı 

x 100 = % 

Bu formül aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir? 

Al ilgili bilanço kaleminin kendi grubuna göre 
gösterdiği değişmeyi gösterir. 

Bl ilgili bilanço kalemi için dikey yüzde 
hesaplanmıştır ve o unsurun içinde 
bulunduğu kendi hesap grubu içindeki 
payını gösterir. 

CL ilgili bilanço kalemi için dikey yüzde 
hesaplanmıştır ve o unsurun genel toplam 
içindeki payını gösterir. 

Dl ilgili bilanço kalemi için dikey yüzde 
hesaplanmıştır ve o unsurun net satışlar 
karşısındaki payını gösterir. 

El ilgili bilanço kalemi için dikey yüzde 
hesaplanmıştır ve o unsurun içinde 
bulunduğu kendi sektöründeki payını 
gösterir. 
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25. Eğilim yüzdelerini hesaplamak için, tüm 
tutarlarının 

26. 

dönemlerdeki kalemlerin 
oranlandığı döneme ne ad verilir? 

A) Muhasebe dönemi 
B) ilk dönem 
C) Son dönem 
D) Normal yıl 
E) Baz yıl 

Kalemieri 2005 2006 2007 2006 
Yıllar 

Donen Varlıklar 30.000 50.000 75.000 100.000 
Kısa vadeli 
Yabancı 
Kavnaklar 25.000 40.000 65.000 90.000 

Yukarıdaki tabloya göre, 2006 yılı baz 
alındığında, dönen varlıkların ve kısa vadeli 
yabancı kaynakların 2008 yılına ait eğilim 
yüzdeleri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir? 

A) 100; 100 
B) 150; 163 
C) 200; 200 
D) 200; 225 
E) 667; 514 

27. işletmenin birinci yılda cari oranı 1,8 ; ikinci 
yıldaki cari oranı 1,5 ise aşağıdaki 

ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) işletme her iki yılda da net çalışma 

sermayesine sahiptir. 
B) işletmenin her iki yılda da öz kaynakları 

toplamı yabancı kaynak toplamından 

fazladır. 
C) işletme her iki yılda da kar elde etmiştir. 
D) işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları, 

ikinci yılda birinci yıla göre azalmıştır. 
E) işletmenin dönen varlıkları toplamı duran 

varlıklarının toplamından yüksektir. 

28. Birbirini izleyen iki yılın bilançosunda stoklar 
kalemi ilk yılda 1_800 TL iken ikinci yılın 

bilançosunun 2.850 TL olması fon akım 
tablosuna nasıl yansıyacaktır? 

A) Fon akım tablosunda yer almaz. 
B) 2,850 TL lik fon kullanımı olarak 
C) 1,050 TL lik fon kullanımı olarak 
D) 1,800 TL lik fon kaynağı olarak 
E) 1,050 TL lik fon kaynağı olarak 
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A 
29. işletmenin olağan faaliyetleri sonucu sağladığı 

fon kaynakları 500 TL iken olağandışı faaliyetleri 
sonucu sağladığı fon kaynakları 100 TL dir, 

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle doğrudur? 

A) işletmenin fon kaynakları toplamı fon 
kullanımları toplamından fazladır. 

B) işletmenin fon yaratma gücü bir önceki 
döneme göre artmıştır, 

cı işletmenin ek fon ihtiyacı yoktur. 
D) işletmenin sürekliliği olan fon yaratma 

gücünde artış vardır, 
E) işletme olağan faaliyetlerle ilgili fon 

kullanımına neden olmamıştır. 

30. ülkemizdeki son üç yılın bileşik enflasyon 
oranı % 90 olarak gerçekleşmişse aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece dönen varlıklara enflasyon 
muhasebesi uygulanır, 

B) Enflasyon muhasebesi uygulanır, 
cı SPK' ya tabi işletmeler enflasyon 

muhasebesi uygular, 
D) Enflasyon muhasebesi uygulanmaz, 
E) Sadece üretim işletmeleri enflasyon 

muhasebesi uygular, 
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