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MUHASEBE DENETiMi VE MALi ANALiz A 
2011 BS 3421-A 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi faaliyet 
denetimini tanımlamaktadır? 

A) işletme personelince yapılan işlemlerin, 
yetkili organlarca konulmuş olan belli kural 
ve yöntemlere uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını belirlemeyi amaçlayan 
denetim türüdür. 

B) işletmenin finansal tablolarının denetimini 
yapan denetim türüdür. 

C) işletmenin özel amaçlı araştırma ve 
incelemelerini yapan denetim türüdür. 

D) işletmenin bölümler temelinde etkinliğini ve 
verimliliğini değerleyen denetim türüdür. 

E) işletmenin vergisel sonuçlarını araştıran 
denetim türüdür. 

2. Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki 

savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki 
uygunluğun derecesini araştırmak ıçın 

bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla 
ilgili kanıtların nesnelolarak elde edilmesi, 
değerlendirilmesi ve sonuçların bilgi 
kullanıcılarına iletilmesi sürecine ne ad 
verilir? 

A) Uygunluk testleri 
B) Denetim 
C) Muhasebe sistemi 
D) Standartlar 
E) iç kontrol 

3. Türkiye'de mali tabloların bağımsız 

denetimini yapabilmek için aşağıdakilerden 
hangisine gereksinim duyulmaz? 

A) Yeminli mali müşavir unvanına sahip olmaya 
B) Denetim uygulamalarını yerine getirmeye 
C) Denetim standartlarının tümüne uymaya 
D) Denetim uygulamaları sırasında işletme 

yetkilileri ile birlikte çalışmaya 
El Sermaye Piyasası Kurulundan izin almaya 

A 2 

4. Aşağıdakilerden hangisi, mali tabloların 

bağımsız denetimini gerektiren nedenlerden 
biri değildir? 

A) Mali tabloların karmaşık hesaplardan 
oluşması 

B) Mali tabloların dönemlik finansal faaliyet 
sonuçlarına ilişkin karşılaştırılabilir bilgiler 
içermesi 

C) Mali tabloların ait oldukları işletme 
yönetimince açıklanması 

D) Mali tablolardaki açıklamaların işletme ile 
ilgili kararlarda, çeşitli taraflarca kullanılması 

E) Mali tablolardaki açıklamaların doğruluğuna 
olan güvenin artırılması 

5. Deneti mde "önemli li k"le i 19i li olarak aşağıda 
verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Karar alıcıların beklentilerini göz önüne almaz. 
B) Önemlilik kararı göreli bir kavramdır. 
C) Nesneldir ve yargıya yer vermez. 
D) işletmeden işletmeye değişiklik göstermeyen 

bir kavramdır. 
E) Denetim standartları önemliliğin uygulanışı 

konusunda yol göstericidir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi "çalışma kağıtları"nın 
amaçlarından biri değildir? 

A) Performansın gözden geçirilmesi için bir araç 
sağlamak 

B) Sonraki denetimlere yol göstermek 
C) Denetim sürecinin tek düzeliğini sağlamak 
D) Yönetimin planlama yapmasına yardımcı 

olmak 
E) incelenmekte olan alan hakkında elde edilen 

bilginin belgelerini sağlamak 
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7. Denetçinin finansal tablolardaki yönetimin 
beyanlarının doğruluğunu tespit etmeye 
çalışması ve kanıt toplaması aşağıdakilerden 
hangisinde yapılır? 

A) Kontrol riskinin başlangıç belirlemesin in 
yapılmasında 

B) iç kontrol unsurları hakkında bilgi 
edinilmesinde 

C) Maddi doğruluk testlerinde 
D) Hata bulma riski ile kontrol riskinin 

korelasyonunda 
E) Uygunluk testlerinde 

8. Örneklem birimlerini parasal tutarların 
oluşturduğu, ancak denetçi ni n örnekleme 
yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu 
parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri 
test ettiği örnekleme modeli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Parasal birim örneklemesi 
B) Nitelik örneklemesi 
C) Değişkenler örneklemesi 
D) Nicelik örneklemesi 
E) Buluş örneklemesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı riski 
olusturmaz? 

A) Sonuçların uygun şekilde 

değerlendirilmesinde başarısızlık 

B) Denetimin yanlış planlanması 
C) Denetim amacına uygun olmayan denetim 

yordamı kullanılması 

D) Bir hatayı teşhis etmede başarısızlık 
E) Temsili olmayan bir örneklemin elde edilmesi 

10. Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel 
amacı değildir? 

A) Tamlık 

B) Varolma ve gerçekleşme 
C) Değerleme ve dağıtım 
D) Uyumluluk 
E) Sunum ve açıklama 

A 3 

A 
11. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, öz 

kaynaklar ile ilgili yapacağı maddi doğruluk 
testlerine ait denetimin özel amaçlarından biri 
değildir? 

A) Gerçekleşme 

B) Yükümlülükler 
C) Tamlık 

D) Sunum ve açıklama 
E) Varolma 

12. Aşağıdakilerden hangisi şarta bağlı bir borç 
değildir? 

A) işletme aleyhine açılmış tazminat davaları 
B) Hisse senetlerinde bilanço sonrası piyasa 

değerlerindeki düşüşler 

C) Iskonto ettirilmiş alacak senetleri 
D) Banka mutabakatıarındaki anlaşmazlıklar 
E) Vergi anlaşmazlıkları 

13. Muhasebe bilgileri aşağıdakilerden hangisine 
göre üretilir ve raporlanır? 

A) Analiz tekniklerine 
B) Genel kabul görmüş denetim standartlarına 
C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
D) işletmecilik bilgisine 
E) Kanunlara 

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

A) Gelir tahakkukları 
B) Dönem net karı 
C) Gider tahakkukları 
D) Gelecek aylara ait giderler 
E) Hazır değerler 

15. Tekdüzen hesap planına ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'na göre, aşağıdakilerden 

hangisi dönen varlıklar grubunda ~ almaz? 

A) Hazır değerler 

B) Menkul kıymetler 
C) Stoklar 
D) Özel tükenmeye tabi varlıklar 
E) Gelecek aylara ait gider ve gelir 

ta h a kku kla rı 
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16. işletmenin net dönem karı (zararı) kalemine 
bakıldığında ilk yıl 15 TL zarar; ikinci yılda 45 TL 
kar raporladığı görünmektedir. 

Bu durumda karşılaştırmalı gelir tablosunda 
bu kaleme ilişkin değişme büyüklüğü ne 
kadardır? 

A) Kardaki artış 60 TL 
B) Kardaki artış 45 TL 
C) Kardaki artış 30 TL 
D) Zarardaki artış 45 TL 
E) Zarardaki artış 60 TL 

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

incelemek suretiyle işletmenin finansal 
durum ve faaliyet sonuçları bakımından 

göstermiş olduğu gelişmeyi görebilmek, 
aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinin 
amacıdır? 

A) Oran analizinin 
B) Yüzde metodu ile analizin 
C) Fon akışı analizinin 
D) Trend analizinin 
E) Karşılaştırmalı tablolar analizinin 

18. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar 
analizinde kullanılan analiz tekniklerinden 
biri değildir? 

A) Karşılaştırmalı tablolar analizi 
B) Dikeyanaliz 
C) Dinamik analiz 
D) Oran analizi 
E) Trend analizi 

19. Analist, finansal tabloları oluşturan her bir 
unsurun yeterli ve uygun büyüklükte olup 
olmadığını incelemek istediğinde aşağıdaki 

analiz tekniklerinden hangisini tercih 
etmelidir? 

A) Yatayanalizi 
B) Yüzde yöntemini 
C) Oran analizini 
D) Fon akış analizini 
E) Yeterlilik analizini 

A 4 

20. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Net Satışlar 
(-) Sat ışları n Mal iyeti 
Brüt Satış Karı 
(-)Faaliyet Giderleri 
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 
+Diğer Faaliyetlerden 
Olağan Gelir ve Kar 
(-)Fi nansman Giderleri 
Faaliyet Karı 

50.000 
(26,000) 

24,000 
(26,000) 

(2,000) 

34,000 
(22,000) 

10,000 

Yukarıdaki gelir tablosunda "esas faaliyet 
karı (zararı)" kaleminin dikey yüzdesi ne 
kadardır? 

A) %96 
B) %20 
C) %4 
D) -%4 
E) -%104 

A 

21. Yüzde yöntemi ile analiz tekniğine göre 
dönen varlıkların ve duran varlıkların dikey 
yüzdeleri toplamı kaçtır? 

A) 100 
B) Varlık dağılımına göre değişir, 
C) 50 
D) Ticaret ve üretim işletmesi olmasına göre 

değişir, 

E) Bilinemez, işletmeye göre değişir, 

22. Net satışlar ile satışların maliyeti eğilimleri 

karşılaştırılırken, aşağıdaki lerden hangisi ni 
dikkate almak gerekir? 

A) Alışların kredili olup olmadığını 
B) Kredili satışların eğilimini 
C) Fiyat ve miktar hareketlerini 
D) Satışların peşin olup olmadığını 
E) Satış indirimlerini 

23. Aşağıdakilerden hangisi trend analizi yoluyla 
incelenecek kalemlerden biri değildir? 

A) Dönen varlıklar - Stoklar 
B) Dönen varlıklar - Net satışlar 
C) Ticari alacaklar - Net satışlar 
D) Duran varlıklar - Özkaynaklar 
E) Brüt satışlar - Net satışlar 
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24. Bir varlığın paraya çevrilmesindeki çabukluk 
ve kolaylığa ne ad verilir? 

A) Varlığın piyasa değeri 
B) Varlığın kalitesi 
C) Etkinlik 
D) Varlığın gerçek değeri 
E) Likidite 

25. Bilanço ve gelir tablosunda yer alan finansal 
bilgilere ek finansal bilgi elde etmek için iki 
finansal bilginin ilişkisinin incelenmesini 
mümkün kılan analiz tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

26. 

A) Fon akış analizi 
B) Varlık-kaynak analizi 
C) Karşılaştırmalı analiz 
D) Oran analizi 
E) Dinamik analiz 

işletmenin "Maddi Duran Varlıkların Öz 
kaynaklara Oranı" %230 olarak 
hesaplanmıştır. Bu durumda aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) işletmenin öz kaynakları maddi duran 
varlıkların finansmanında yeterli değildir. 

B) Oranın bu kadar yüksek çıkması mümkün 
değildir. 

C) ÖZ kaynaklar başka varlıkların 
finansmanında da kullanılmıştır. 

D) Maddi duran varlıklarda yetersizlik vardır. 
E) işletmenin maddi duran varlıkları çok büyük 

ölçüde amorti edilmiştir. 

27. Nakit akım tablosunda fonun kapsamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satışlardan elde edilen büyüklük 
B) Dönen varlıklar 
C) Likiditesi yüksek kalemler 
D) Kasa 
E) Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 

A 5 

A 
28. 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 sürekliliği olan fon yaratma 
gücünde artış vardır. 

B) işletmenin fon kaynakları toplamı fon 
kullanımları toplamından fazladır. 

C) işletmenin fon yaratma gücü bir önceki 
döneme göre artmıştır. 

D) işletme olağan faaliyetlerle ilgili fon 
kullanımına neden olmamıştır. 

E) işletmenin ek fon ihtiyacı yoktur. 

29. Aşağıdakilerden hangisi parasalolmayan 
varlık kalemlerindendir? 

A) Stoklar 
B) Ticari borçlar 
C) Gider tahakkukları 
D) ÖZ kaynaklar 
E) Gelir tahakkukları 

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. 
C) Enflasyon muhasebesi uygulanmaz. 
D) SPK' ya tabi işletmeler enflasyon 

muhasebesi uygular. 
E) Sadece üretim işletmeleri enflasyon 

muhasebesi uygular. 
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