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2018/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI 
MUHASEBE DENETİMİ  

SINAV SORU VE CEVAPLARI 

SORU 1) Yıllık finansal raporlama yapan ve bağımsız denetime tabi olan bir işletme, bir şirketten kiraladığı ve 

satış mağazası olarak kullandığı bina  için 01.07.2017 tarihinde üç yıllık kira bedeli olarak 36.000 TL + KDV (%18) 

tutarında ödeme yapmıştır. Bankadan yapılan bu ödeme aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.  
_______________________ /___________________ 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER   36.000 

191 İNDİRİLECEK KDV    6.480 

     102 BANKALAR       42.480 

_______________________ / ___________________ 

Dönem sonu itibarı ile konuyla ilgili ek bir işlem yapılmadığı denetim işlemleri sırasında saptanmıştır. 

İstenilenler: Bir denetçi olarak; 

a) İşletmenin işlem tarihinde yapmış olduğu yukardaki kaydın doğru olup olmadığını gerekçeleriyle açıklayınız.

Kaydın yanlış olduğunu düşünüyorsanız işlem tarihinde yapılması gereken günlük defter kaydını gösteriniz?

b) İşlem tarihinde yapılan kaydın doğru olduğunu düşünüyorsanız dönem sonunda yapılması gereken günlük

defter kaydını/kayıtlarını gösteriniz. İşlem tarihinde yapılan kaydın yanlış olduğunu düşünüyorsanız,

işletmenin dönem sonunda nasıl bir düzeltme işlemi yapması gerektiğini açıklayarak bir günlük defter

kaydıyla gösteriniz. Denetçi olarak saptadığınız duruma ilişkin olarak önerdiğiniz düzeltmeler işletme

tarafından yapılmazsa bu durumu denetim görüşünüze olan etkisini tartışınız?

CEVAP 1) 
a) Yapılan kayıt dönemsellik ilkesi gereği yanlıştır. İşlem tarihinde yapılması gereken günlük defter kaydı şu şekilde

olmalıdır:

 12.000 

 24.000 

__________________ / __________________  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.     

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.     

191 İNDİRİLECEK KDV      6.480 

     102  BANKALAR      42.480 

_________________ / __________________ 

b) İşlem tarihinde yapılan kayıt yanlış olduğundan düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme kaydı şu şekilde olmalıdır:

________________ / ___________________ 

760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ. GİDERLERİ HS  6.000 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.      18.000 

     80 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.  24.000 

________________ / _________________ 

SORU 2) Bir bağımsız denetim sözleşmesinde bulunması gereken temel unsurlar nelerdir? Sadece yazınız. 

CEVAP 2)  
Sözleşmede bulunması gereken temel unsurlar: 

1) Sözleşmenin amacı ve bağımsız denetim dönemi,

2) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu,

3) Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama standartları,

4) Denetçilerin uyacakları bağımsız denetim standartları ve bağımsız denetimin kapsamı,

5) Bağımsız denetim süreci sonunda sözleşme gereği düzenlenecek diğer rapor türleri,

6) Denetim ücreti (faturalama, tazminat koşulları gibi),

7) Kayıt ve belgelerin elde edilmesinde işletme personeli tarafından sağlanacak yardım,

8) Denetçinin çalışmalarına herhangi bir sınırlama getirilmemesi,

9) Denetimin tamamlanma ve raporun teslim ediliş tarihleri.
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SORU 3) Denetim kanıtı elde edilmesine ilişkin denetim prosedürleri (kanıt toplama teknikleri) nelerdir? Sadece 

sayınız. 

CEVAP 3)  
Denetim prosedürleri (kanıt toplama teknikleri) 

1) Tetkik (Fiziki İnceleme ve Belge incelemesi) 

2) Dış teyit 

3) Yeniden Hesaplama 

4) Gözlem 

5) Soruşturma 

6) Yeniden Uygulama 

7) Analitik İnceleme 

 

SORU 4) Bir bağımsız denetim raporunun temel bölümleri nelerdir? Sadece yazınız. 

CEVAP 4)  
Rapor Bölümleri 

A. Başlık 

B. Muhatap 

C. Görüş Bölümü 

D. Görüşün Dayanağı Bölümü 

E. İşletmenin Sürekliliği Bölümü 

F. Kilit Denetim Konuları Bölümü 

G. Diğer Bilgiler Bölümü 

H. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları Bölümü 

İ. Denetçinin Finansal Tablolar Denetimine İlişkin Sorumluluğu Bölümü 

J. Diğer Raporlama Sorumlulukları 

K. Sorumlu Denetçinin Adı 

L. Denetçinin İmzası 

M. Denetçinin Adresi 

N. Denetçi Raporu Tarihi 

 

SORU 5) Bağımsız denetçinin olumsuz görüş dışında verebileceği görüş türlerini sayınız ve bunların 

gerekçelerini açıklayınız? 

CEVAP 5)  
Olumlu Görüş Dışındaki Bir Görüş: 

Sınırlı Olumlu Görüş (Şartlı Görüş) 

Denetçi, aşağıdaki durumlarda sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) verir: 

a) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli olduğu ancak finansal 

tablolarda yaygın olmadığı sonucuna varırsa.  

 

b) Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememekle birlikte denetçi, -varsa- tespit edilmemiş 

yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna varırsa. 

Olumsuz Görüş 

Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak finansal tablolar için önemli ve 

(etkisinin) yaygın olduğu sonucuna varırsa olumsuz görüş verir. 

Görüş Vermekten Kaçınma 

Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse ve -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların 

finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli ve yaygın olabileceği sonucuna varırsa, görüş vermekten kaçınır.  

Denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda, belirsizliklerin her birine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiş 

olmasına bağlı kalmaksızın, belirsizliklerin muhtemel etkileşimi ve finansal tablolar üzerindeki muhtemel kümülatif etkileri sebebiyle, 

finansal tablolara ilişkin görüş oluşturmanın mümkün olmadığı sonucuna varırsa, görüş vermekten kaçınır. 

 

Not : Soruların her biri 20 puandır. 


