
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
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DENETİM B
Parasal birim örneklemesi (PBÖ) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Güvenilirlik faktörü gözönüne alınmaz.A)
Yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme
şansları daha fazladır.

B)

Küçük parasal tutar içeren fiziksel birimlerin
seçilmesinin olasılığı daha fazladır.

C)

PBÖ’de evrendeki bir birimin hata tutarı o
birimin defter değerinden büyük olmalıdır.

D)

Evrenin beklenen sapma oranı daha
fazladır.

E)

Denetçinin,  işletmenin stokları arasında
fiziksel olarak yer alan bazı kalemlerin
konsinye mallar olduğunu saptaması
aşağıdaki denetim amaçlarından hangisidir?

2.

SahiplikA)
TamlıkB)
DönemsellikC)
DeğerlemeD)
DoğrulukE)

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe
denetiminin tamamlanma aşamasında yapılan
işlemlerden biridir?

3.

İç denetim çalışmalarının değerlendirilmesiA)
Satışlar ve tahsilat döngüsünün denetimiB)
Müşteri işletmenin riskini değerlendirme ve
analitik ön incelemeler

C)

Bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş ve
işletmeyi büyük ölçüde etkileyecek
işlemlerin olup olmadığının incelenmesi

D)

Müşteri işletmenin iç kontrollerinin
anlaşılması ve kontrol riskinin
değerlendirilmesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin
gelecekteki olası belirsizlikleri ortaya
çıkarırken kullanabileceği denetim
yordamlarından biri değildir?

4.

İşletme yönetimi ve çalışanlarıyla
görüşmeler yapılması

A)

Yönetim ve genel kurul toplantı tutanakları
ile karar defterlerinin incelenmesi

B)

Vergi idaresinden işletmeyle ilgili bilgi
alınması 

C)

İşletmenin borç ilişkisinde olduğu
bankalardan bilgi alınması

D)

Dönemsonundan sonra yapılmış işlemler ve
kayıtların incelenmesi

E)

Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında
denetime konu finansal tabloları; işlemler, 
hesap kalemleri veya grupları itibariyle
incelemek yerine bu finansal tablo
kalemlerini birbirleriyle ilgili işlemlerle
birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere
ayırarak yürütmesine ne ad verilir?

5.

İşlem döngüsü yaklaşımıA)
Önemlilik yaklaşımıB)
Risk temelli yaklaşımC)
Doğrudan inceleme yaklaşımıD)
Sistem temelli yaklaşımE)

Aşağıdakilerden hangisi “kontrol ortamı”
unsurlarından biridir?

6.

İlke ve kurallara bağlılıkA)
Kontrol bilinciB)
Yönetim felsefesi ve çalışma tarzıC)
Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliğiD)
Bilgilerin güvenirliliğiE)

Bir denetim işi için,  denetim ekibinin
belirlenip,  çalışma takviminin
oluşturulmasını gerektiren genel kabul
görmüş denetim standardı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde
tutarlılık

A)

Planlama ve gözetimB)
İç kontrolün anlaşılmasıC)
Mesleki dikkat ve özenD)
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk 

E)
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B
Bazı davalı durumlarda kullanılmak üzere
işletme yönetiminden tabloların doğru ve
eksiksiz sunulduğuna dair istenen belge
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Çalışma kağıdıA)
Çalışma mizanıB)
Denetim kanıtıC)
Yönetim beyan mektubuD)
Denetim raporuE)

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi
Kanunuyla iç denetçilerin yerine getirmeleri
gereken görevler arasında yer almaz?

9.

Kaynakların ekonomik ve verimli
kullanılması için incelemeler yapmak

A)

Mali tablolarda yer alan hesapların
kayıtlarını yapmak

B)

Harcama sonrasında yasal uygunluk
denetimi yapmak

C)

Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim
ve kontrol yapılarını değerlendirmek

D)

Mali yönetim ve kontrol süreçleri hakkında
önerilerde bulunmak

E)

Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve
ödemeler döngüsünde “tamlık” kavramını
ifade eder?

10.

Yapılmış ödemelerin tamamı kayıtlara
yansıtılmıştır.

A)

Kayıtlı bütün alışlar doğrudur.B)
Kayıtlı bütün ödemeler doğrudur.C)
Kayıtlarda görülen alışlar gerçekten yapılmış
ve haklar müşteri işletmeye geçmiştir.

D)

Bütün alışlar kayıtlara yansıtılmıştır.E)

Denetçi,  stok kayıtlarının hata oranını tahmin
etmek için örneklemeye başvurmak istemektedir. 

Bu durumda denetçi aşağıdaki örnekleme
modellerinden hangisini kullanmalıdır?

11.

Parasal birim örneklemesiniA)
İstatistiksel olmayan örneklemeyiB)
Nitelik örneklemesiniC)
Buluş örneklemesiniD)
Nicelik örneklemesiniE)

Bilgi teknolojilerine dayanan ve muhasebe
bilgi sistemi tarafından elektronik ortamda
hızla üretilen finansal nitelikteki bilgilerin
güvenilirliğinin aynı hızla doğrulanarak
onaylanabilmesini sağlamaya yönelik olarak
ortaya atılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Sürekli denetimA)
İç denetimB)
Yapay zekaC)
Uzman sistemD)
Yapay sinir ağlarıE)

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara
bakarak iç kontrolün yeterince güvenilir
olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına
varması ne tür bir risktir?

13.

Kontrol riskiA)
Alfa riski B)
Beta riskiC)
Seçim riskiD)
Doğal riskE)

Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat
işlemleri döngüsünde yer alan hesaplardan
biridir?

14.

Duran VarlıklarA)
Satılan Malın MaliyetiB)
Peşin Ödenen GiderlerC)
Genel Üretim GiderleriD)
Karşılık GiderleriE)

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki
hesap kalanlarının detaylı testlerinde denetim
amaçlarından biri değildir? 

15.

Doğruluk A)
Yeterli ve anlaşılabilir açıklamaB)
Var olmaC)
DönemsellikD)
Tamlık E)
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B
“Gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan önemli
bir belirsizliğin olup olmadığının
araştırılması” denetimin hangi aşamasında
yapılır?

16.

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesiA)
Denetimin planlanmasıB)
Denetim riskinin belirlenmesiC)
Denetim faaliyetlerini tamamlamasıD)
Müşteri seçimi ve işin kabulü E)

Denetçinin örnekleme riskini sadece mesleki
yargısını kullanarak belirlediği örnekleme
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İstatistiksel olmayan örneklemeA)
Nicelik örneklemesiB)
Buluş örneklemesiC)
Denetim örneklemesiD)
İstatistiksel örneklemeE)

Kaynak program kitaplık kontrolleri
aşağıdaki genel kontrol türlerinden hangisi
ile ilgilidir?

18.

Veri iletişim kontrolleri A)
Bilgi işlem merkezi kontrolleri ve güvenliğiB)
Sistem geliştirme kontrolleriC)
Sistem bakım kontrolleriD)
Elektronik veri değişim kontrolleriE)

1352104 Kodunun sağlama sayısı modulus
11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

19.

2A)
3B)
9C)
33D)
35E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme
sistemlerinden olan veri tabanı
uygulamasının faydalarından biri değildir?

20.

Veriye erişimi hızlandırır.A)
Kullanıcının öğrenmesi kolaydır.B)
Bilgilerin çelişmesini önleyerek tutarlılığı
sağlar.

C)

Disk belleğinde tasarruf sağlar.D)
Düşük maliyetlidir.E)
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B Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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