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1. Dönem sonu itibariyle yapılan fiili sayımda kasada 68.500 TL, kasa hesabının
kalanının ise 70.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 1.500 TL lik farkın
nedeni envanter günü bulunamamıştır.
a) Örneğimizdeki farkın ödenen borç senedinin kayda alınmasının
unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
b) Örneğimizdeki farkın nedeni, alıcı A işletmesinden olan 10.000 TL ‘lik
alacağın 8.500 TL olarak tahsil edilmesine rağmen tam tahsilat yapılmış gibi
kaydedilmesi sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
c) Örneğimizdeki 1.500 TL’lik farkın nedeni, satıcılardan S işletmesine 15.000
TL ödeme yapılmış olarak kaydedilmesinden ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
d) Farkın nedeni kasadan B bankasına 1.500 TL yatırılmasına rağmen muhasebe
kaydının unutularak yapılmaması olarak tespit edilmiştir.
e) Farkın nedeni olarak, işletmenin kasa görevlisi olan personel P’nin 1.500
TL’yi zimmetine geçirmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
f) Örneğimizdeki 1.500 TL’lik farkın nedeni, yapılan tüm incelemelere rağmen
envanter işleminin yapıldığı gün tespit edilememiştir. Kasa noksanlığının
nedeni çalınma veya nedeni bilinmiyorsa;
2. İşletmede, envanter günü yapılan kasa sayımında 50.000 TL olduğu, kasa hesabı
farkının ise 49.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Ancak kasadaki 1.000 TL’lik fazlalığın
sebebi ilk etapta yapılan incelemelere rağmen bulunamamıştır.
a) Örneğimizdeki fazlalıkla ilgili olarak yapılan incelemede fazlalığın nedeni
işletmenin alıcılardan Bay A’dan 10.000 TL alacağı olmasına rağmen, bu
alacağın 11.000 TL olarak tahsil edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
b) Örneğimizdeki fazlalığın nedeni işletmenin satıcılardan D işletmesine 11.000
TL olan borcunu 10.000 TL ödemesi ve kayıtlara11.000 TL ödenmiş gibi
geçirilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
c) Örneğimizdeki işletmenin portföyünde bulunan alacak senetlerinden 1.000
TL’lik alacak senedi tahsil edilmesine rağmen kaydının unutularak yapılmadığı
tespit edilmiştir.
d) Örneğimizdeki kasa fazlalığının Y bankasındaki mevduat hesabından çekilen
paranın kaydının unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
e) Örneğimizdeki kasa fazlalığının işletmenin ortaklarından Bay N’den alınan
ödünç paranın kaydının unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
f) Yukarıdaki örneğimizdeki kasa fazlasının nedeni yapılan tüm araştırmalara
rağmen kesin olarak tespit edilemezse,
3. Envanter günü yapılan fiili kasa sayımında, kasada 1000 $ olduğu, $ kasa hesabı
kalanının ise 800 $ olduğu tespit edilmiştir. Ancak sayım sonucunun nedeni o anda
tespit edilememiştir. Envanter günü 1 $= 1,60 TL’dir.
1000 $ - 800 $ = 200 $ kasa fazlası bulunmaktadır. Fazlalığın Türk Parası değeri 200 $
× 1,60 TL = 320 TL’dir.
4. Aynı gün fiili kasa sayımında kasada 3.200 Avro olduğu, Avro kasa hesabının
kalanının ise 4.200 Avro olduğu tespit edilmiştir. Fakat noksanlığın nedeni aynı gün
bulunamamıştır. Kur 2,00 TL’dir.
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5. İşletme 2014 yılına ait 10.000 Avro alacağını 31.01.2015 tarihinde tahsil etmiştir.
Dönem başında döviz kuru 1 Avro = 2,00 TL, işlem tarihinden döviz kuru 2,20
TL’dir.
6. Dönem sonunda yapılan sayımda 5.000 TL’lik bir çekin kasada olmadığı tespit
edilmiş ilk aşamada geçici hesaba aktarılmasına karar verilmiştir.
7. Dönem sonunda kasada bulunan 2.000 TL’lik çekin tahsili için ilgili bankaya
müracaat edilmiş. Ancak çekin karşılığının olmadığı anlaşılmıştır.
a) Dönem sonunda 9.000 TL’lik çekin 30 Haziran 2015 tarihli olduğu anlaşılmıştır.
a. Örneğimizdeki çeklerin 5.000 TL’lik kısmı kısa vadeli, 4.000 TL’lik kısmı ise
bir yıldan uzun vadeli olsaydı,
a) Dönem sonunda kasada bulunan yabancı para cinsinden düzenlenmiş çeklerde 4.500
TL tutarında olumlu kur farkı olduğu tespit edilmiştir. Olumlu kur farkının
kaydedilmesi;
a. Şayet örneğimizdeki olumlu kur farkı olumsuz olsaydı aşağıdaki kayıt
yapılırdı.
8. Dönem sonu itibariyle Bankalar Hesabının kalanı 15.000 TL iken, bankalardan gelen
ekstralara göre işletmenin mevcut parası 10.000 TL’dir. İnceleme sonucunda,
işletmeye satın alınan hammadde karşılığında daha önce verilen 5.000 TL’lik çekin
tahsil edildiği tespit edilmiştir.
9. Bankadan gelen hesap özetinde (ekstresinde) Y firmasının 7.000 TL tutarındaki
senetsiz borcunu ödediği ancak bu durumun bilinmemesi nedeniyle herhangi bir
işlemin yapılmadığı tespit edilmiştir.
10. Dönem sonu itibariyle banka, işletmenin mevduat hesabına 6.000 TL faiz
hesapladığını ve % 15 Gelir Vergisi stopajını (Gelir Vergisi Kesintisi) hesaptan
düştükten sonra kalanı hesaba aktardığını bildirmiştir.
11. İşletmenin bankadaki vadesiz yabancı para hesabında 1.000 $ bulunmaktadır.
Envanter günü 1$ = 2,20 TL dir. (Dolar alımı 1DOLAR= 1,80TL dir) dolar alımı ile
değerleme günü oluşan kur farkı hesaplanmıştır. Değerleme işlemi
a) Şayet kur farkı olumsuz olursa, hesaplanan kur farkının ilgili hesaba aktarılması;
12. Dönem sonunda yabancı para hesabına 120 $ faiz hesaplandığı banka tarafından
bildirilmiştir.
13. Dönem sonu bankadan alınan hesap özetine göre banka hesabı ile işletmenin tuttuğu
hesap arasında 27.000 TL bir fark olduğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda, alınan demirbaş karşılığı verilen çekin ilgili tarafından çekilmesine
rağmen işletmenin bu işlemle ilgili herhangi bir kayıt yapmadığı tespit edilmiştir.
14. Dönem sonunda yapılan envanter çalışmalarında 11.800 TL tutarındaki bir çekin
kayda alınmasının unutulduğu tespit edilmiştir. Çek hammadde alımıyla ilgili olup,
1.800 TL’si KDV dir.
15. M işletmesi 2.500 TL tutarında % 18 KDV hariç bir malı kredi kartı ile satmıştır.
İşletme KDV’ yi peşin olarak tahsil etmiştir. Banka, yapılan anlaşmaya göre satış
tutarından %4 oranında komisyon keserek kalan tutarı işletmenin hesabına geçirecektir
(İşletme 7/A maliyet hesabı seçeneğini kullanmaktadır).
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16. 65.000 TL’ ye alınan hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 47.000 TL’ ye
düşmüştür. Dönem sonundaki 18.000 TL’ lik değer kaybı için “ihtiyatlılık kavramı”
uyarınca karşılık ayrılması gerekir.
Ancak V.U.K. hisse senetlerinin alış değeri ile değerlendirilmesini öngördüğünden
böyle bir karşılık ayrılmasına olanak tanınamamaktadır. Ancak ayrılan bu karşılık
gideri kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Dolayısıyla bu durumun mali karın
tespitinde dikkate alınması ve aşağıdaki yevmiye kaydının yapılması gerekir.
17. İşletmenin portföyünde bulunan C AŞ’ ye ait 100.000 TL nominal değerli tahvillerin
dönem sonundaki borsa değeri 120.000 TL’dir. Hak edilen işlemiş faizi ise 5.000 TL
olarak hesaplanmıştır.
18. Bilanço günü yapılan sayımda 20.000 TL değerindeki özel kesim tahvilinin eksik
olduğu tespit edilmiştir. Nedeni ise hemen bulunamadığından geçici hesapta
izlenmesine karar verilmiştir.
19. İşletmenin portföyünde bulunan ve alış değeri 80.000 TL olan hisse senetlerinin
dönem sonundaki borsa değeri 75.000 TL’ dir.
20. İşletmenin portföyünde bulunan ve alış değeri 80.000 TL olan hisse senetlerinin
dönem sonundaki borsa değeri 90.000 TL’ dir.
21. Bilanço günü yapılan envanter sonucu kasa hesabının 17.000 TL fazla verdiği tespit
edilmiş. İlk aşamada bu paranın nereden geldiği bulunamadığından geçici hesaba
aktarılmıştır. Daha sonra yapılan çalışmada ödemenin bay x tarafından yapıldığı
anlaşılmıştır.
22. “120 ALICILAR HESABI” için yapılan mutabakatta 1.000 TL’ lik bir fark olduğu
tespit edilmiştir. Nedeni araştırıldığında bir müşteriden olan 1.000 TL’ lik alacak,
tahsil edildiği halde kaydının unutulduğu tespit edilmiştir.
23. İşletmenin yurtdışı alıcılarından bir Alman Firmasına 10.000 Avro karşılığında satılan
mallara ilişkin kayıt yapıldığında 1 Avro= 2,00 TL’ dir. Dönem sonuna gelindiğinde
değerleme-envanter gününde 1 Avro= 2,20 TL’ dir.
24. İşletme, alıcılarından Bay Ahmet’den olan 1.000 TL’lik senetsiz alacağını yazılı
olarak birden çok defa istemesine rağmen tahsil edememiştir. Dönem sonunda
alacağın şüpheli duruma düştüğüne ve tamamı için karşılık ayrılmasına karar
verilmiştir.
25. İşletmenin alıcı Bay B’ den olan 5.000 TL’ lik alacağının dönem sonu itibariyle tahsil
imkanın kalmadığı ve değersiz alacak durumuna düştüğü anlaşılmıştır.
26. Bilanço günü yapılan sayımda, 22.000 TL tutarındaki bir alacak senedinin eksik
olduğu, yapılan araştırmada ise alacak senedinin iskonto ettirilmek üzere bankaya
gönderildiği tespit edilmiştir.
a) Yukarıdaki örnekteki gibi eksik olan alacak senedi, borç karşılığı olarak satıcı
işletmeye verilmiş olabilir.
27. Bilanço günü yapılan envanter çalışmasında, 50.000 TL tutarlı senetli alacağın iki kez
yazı ile istenmesine rağmen tahsil edilemediği tespit edilmiştir. İşletme bu alacağın
tamamı için karşılık ayırmaya karar vermiştir.
Alacağın kısmen (% 50) tahsili;
a) Örneğimizde belirtilen alacağın kalan yarısının tahsilinin olanaksız hale geldiği
tespit edilmiştir;

