
 

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ 

1.GİRİŞ 

Standardın Temel İlkesi Nedir? 

TMS 23 esas olarak borçlanma maliyetlerinin sınırları çizmekte ve borçlanma maliyetlerinin 

hangi durumlarda aktifleştirilmesi (diğer bir ifadeyle; ilgili varlıkların maliyetine eklenmesi) 

hangi durumlarda ise gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini ele almaktadır.  

Borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirileceğini belirlemek amacıyla özellikli 

varlık tanımına yer verilmiş ve bazı istisnalar dışında özellikli varlıklarla doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin bu varlıkların maliyetine dahil edilmesi 

öngörülmüştür.  

Konunun İşletmeler Başta Olmak Üzere Finansal Tablo Kullanıcıları Açısından Önemi 

Nereden Kaynaklanmaktadır? 

Günümüzde, yoğun rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmeler için kredi ve benzeri 

nitelikte olan borçlanmalar için katlanılan maliyetlerin aktifleştirilmesi veya gider olarak 

muhasebeleştirilmesi, dönem karının yanı sıra aktif büyüklüğüne de önemli etkileri 

olabilmektedir. Bu da işletmenin çeşitli rasyolarını etkileyecektir. 

Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Şeklinin Finansal Tablolara Muhtemel Etkisi 

Ne Olacaktır? 

İşletmeler TMS 23 uyarınca katlandıkları borçlanma maliyetlerini aktifleştirdiklerinde, bu 

maliyetler amortisman giderinin bir parçası olarak ilgili varlığın faydalı ömrü süresince gider 

olarak finansal tablolara yansıtılacaktır. Oysaki işletmeler söz konusu borçlanma maliyetlerini 

aktifleştirmeyip doğrudan gider yazdıklarında, borçlanma maliyetleri katlanıldıkları dönemin 

gideri olarak dikkate alınacağından önceki duruma göre dönem karında azalışa neden 

olacaktır.  

Ancak, ilk durumda borçlanma maliyetlerinin amortisman giderinin bir parçası olarak yıllara 

yaygın bir şekilde giderleştirilmesi dönem karında artışa yol açsa da, faiz ve vergi öncesi kârın 

düşmesine neden olacaktır. Ayrıca, bu durumda ilgili varlık tamamen itfa edilmeden elden 

çıkarıldığında ortaya çıkan satış kazancı (zararı), daha az (yüksek) olacaktır. 

2.BORÇLANMA MALİYETLERİ 

Borçlanma Maliyeti Nedir ve Kapsamına Neler Dâhil Edilebilir? 

İşletmelerin ideal borç – özkaynak dengesini belirlemek amacıyla aldıkları sermaye yapısı 

kararları sonucu kullandıkları borçlanmalara bağlı olarak katlandıkları maliyetler TFRS’ler 

açısından borçlanma maliyeti olarak ifade edilmektedir. 

Borçlanma maliyetleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:  

(a) Kullanılan kredilerle ilgili katlanılan faiz giderleri, 
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(b) Varlıkların kiralanması sonucu ortaya çıkan borçlanmalarla ilgili TFRS 16 uyarınca 

gide yazılan tutarlar, 

(c) Yabancı parayla borçlanmalarda, faiz maliyetleriyle ilgili düzeltme olarak dikkate 

alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları. 

Hangi Durumlarda Borçlanma Maliyetleri Ortaya Çıkmaz? 

Yükümlülük olarak sınıflandırılmayan, imtiyazlı hisseler dâhil, özkaynakların gerçekleşen veya 

tahmini maliyetleri kapsam dışındadır. 

 İşletme bir varlığın edinilmesi için, borçlanacak mı yoksa özkaynaklarını mı kullanacak? 

 İşletme böyle bir durumda borçlanmayı seçerse borçlanmanın fırsat maliyeti 

özkaynaklarının maliyeti olacaktır.  

 Özkaynak maliyetinin kesin bir oran belirlenmesi işletmeler açısından kolay 

olmayacağından ve muhasebe maliyetleri açısından fırsat maliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesi söz konusu olmayacağından, özkaynakların maliyetleri 

raporlanmaz. 

 İşletme varlığı özkaynaklarıyla temin yoluna giderse böyle bir durumda da özkaynağa 

faiz yürütülemeyeceği için borçlanma maliyetleri söz konusu olmayacaktır. 

Hangi Durumlarda Borçlanma Maliyetleri İşletme Yönetimince İstenirse Aktifleştirilebilir? 

TMS 23’de genel kural özellikle varlıkların alımı, inşası veya üretimiyle doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesidir. Ancak, gerçeğe uygun değeri 

üzerinden ölçülen bir özellikli varlıkla doğrudan ilişkilendirebilen borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesi zorunlu değildir. İfadeden anlaşıldığı üzere, bu muafiyetin uygulanması 

zorunlu değildir, yani işletme yönetimi tercih ederse bu varlıklarla ilgili borçlanma maliyetlerini 

de aktifleştirebilir.  

Bu muafiyetin tanınma sebebi, bu varlıklar nihai olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden 

ölçüleceğinden bu varlıkların ölçümü borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilip 

aktifleştirilmemesine göre değişmeyecektir. Ayrıca, bu muafiyetin uygulanıp uygulanmaması 

dönem kârını da değiştirmeyecektir. Ancak, bu varlıklar için borçlanma maliyetinin 

aktifleştirilip aktifleştirilmemesinin gelir tablosu kalemleri üzerinde etkisi olacaktır. Şöyle ki 

borçlanma maliyetleri aktifleştirildiğinde dönem sonunda gerçeğe uygun değerdeki artışlar 

(azalışlar) daha az (çok) olacaktır. Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmediğinde finansman 

(faiz) giderleri içerisinde gösterileceği, bu değer değişimlerinin ise genel olarak faiz ve vergi 

öncesi kârın hesabında dikkate alınacağı dikkate alındığında, borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirildiği durumlarda, faiz ve vergi öncesi kâr ve finansman giderleri daha düşük 

olacaktır.  Yani aksi halde finansman gideri olarak sunulacak tutar kadar faiz ve vergi öncesi 

kâr azalacaktır.     

Bu muafiyete göre, örneğin, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen inşa edilmekte olan 

yatırım amaçlı gayrimenkuller ve canlı varlıklara ilişkin borçlanma maliyetleri, bu varlıklar 

özellikli varlık tanımını karşılıyor olsa bile aktifleştirilmeyebilecektir.  
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TMS 23’de tanınan diğer bir muafiyet ise,  süreklilik arz eden şekilde çok sayıda üretilen ya da 

imal edilen stoklarla (örneğin, şarap, peynir, tütün gibi) ilişkilendirilebilen borçlanma 

maliyetleriyle ilgilidir. Buna göre, bir stok özellikli varlık tanımını karşılasa da, eğer bu stok 

süreklilik arz eden şekilde çok sayıda üretiliyor ya da imal ediliyorsa, bu tür stoklara ilişkin 

borçlanma maliyetleri istenirse aktifleştirilmeyebilmektedir.  

Bu muafiyet TMS 23’te yine opsiyonel olarak tanınmıştır ve işletmeler bir muhasebe politikası 

tercihi olarak, süreklilik arz eden şekilde çok sayıda ürettikleri stoklara ilişkin borçlanma 

maliyetleri için aktifleştirme ya da doğrudan gider yazma alternatiflerini seçebilir. Süreklilik arz 

eden şekilde çok sayıda üretilme şartının karşılanmadığı özellikli varlık tanımını karşılayan 

stoklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin ise aktifleştirilmesi zorunludur. 

IASB tarafından, stoklara özgü bu muafiyetin tanınma gerekçesi ise, bu tür stoklara borçlanma 

maliyetlerinin dağıtılmasının ve izlenmesinin zorluğudur. Dolayısıyla IASB, borçlanma 

maliyetlerinin aktifleştirilmesi için katlanılacak maliyetlerin potansiyel faydayı aşmasından 

dolayı, bu stoklara ilişkin borçlanma maliyetinin aktifleştirilmesine gerek olmadığına karar 

vermiştir. 

Finansman Gideri, Faiz Gideri, Kredi Maliyetleri Gibi Uygulamada Kullanılan Kavramlar 

Borçlanma Maliyetlerini İfade Eder Mi? 

İşletmeler ihtiyaç duydukları finansal kaynağı özkaynakları dışındaki herhangi bir kaynaktan 

sağlamaları durumunda katlanmak zorunda oldukları finansal yük genellikle “borçlanma 

maliyetleri” veya “finansman giderleri” başlıkları altında ele alınmaktadır. Ancak söz konusu 

finansal yükün gider veya maliyet olarak muhasebeleştirilmesine karar verme aşamasında 

temel alınacak kriterler konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin katlanmak 

zorunda oldukları finansal yük “borçlanma maliyetleri” olarak ele alınacak olursa ilgili tutarın 

direkt maliyet olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, “finansman giderleri” olarak ele alınacak 

olursa ilgili tutarın ortaya çıktığı dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği izlenimi 

ortaya çıkmaktadır.  

Ancak TMS 23’de finansman gideri, faiz gideri, kredi maliyetleri gibi kavramlar yerine 

işletmenin borçlandığı tutarlarının genelini kapsamak üzere borçlanma maliyetleri kavramının 

kullanılması; bu giderlerin finansman fonksiyonunun yarattığı maliyetler olduğunun 

vurgulanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla bu kavramlar aynı tanımı ifade etmektedir. 

Kur Farkları Borçlanma Maliyetlerinin Hesabında Dikkate Alınmalı Mıdır? 

TMS 23, borçlanmaların kur farklarının aktifleştirmesine faiz maliyetleriyle ilgili düzeltme 

olarak dikkate alındıkları sürece izin vermektedir. Buna genel olarak kabul edilen uygulamaya 

göre, kur farklarının faiz maliyetini düzelten kısmı, işletme eğer kendi fonksiyonel para birimi 

cinsinden borçlansaydı oluşacak olan borçlanma maliyetleriyle gerçekte yabancı para birimi 

cinsinden borçlanmadan dolayı oluşan maliyetler arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. 

Ancak, bu düzeltmenin hesaplanmasına yönelik Standartta belirtilen bir kural bulunmamakta, 

kur farkı gelir ve giderleri diğer başka ekonomik faktörlerin etkilerini de içerebildiğinden, 

işletmelerin muhasebe politikası tercihi olarak yöntemlerini belirlemeleri beklenmektedir. 
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Kur Farklarının Borçlanma Maliyeti Olarak Sınıflandırılacak (Diğer Bir İfadeyle, Faiz 

Maliyetlerinde Düzeltme Olarak Dikkate Alınacak)  Olan Kısmının Nasıl Belirlenmesi 

Gerektiğine İlişkin Bir Belirleme Söz Konusu Mu? 

Yabancı para cinsinden borçlanmalardan kaynaklanan kur farklarının ne ölçüde faiz maliyetinin 

düzeltmesiyle ilgili olduğunun belirlenmesinde izlenecek yöntem bir muhasebe politikası 

tercihi olup, işletmelerin muhakemelerini kullanacakları bir alandır. Bu sebeple, IASB ile 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Raporlama Komitesi tarafından (IFRIC) bu hususla 

ilgili rehberlik sağlama gereksinimi duyulmamıştır. Bu doğrultuda işletmeler, yabancı para 

cinsinden yapılan borçlanmalardan kaynaklanan kur farklarının ne kadarının faiz maliyeti 

düzeltmesiyle ilgili olduğunu belirlerken TMS 8’de yer verilen hiyerarşiye uygun olarak 

muhasebe politika tercihlerini yapmalıdır. Her bir politika tercihi işletmenin ve olayın 

özelliklerine göre değerlendirilmeli ve seçilen muhasebe politikası tutarlı bir şekilde 

uygulanmalıdır. 

Kur farklarının ne ölçüde faiz maliyetinin düzeltilmesiyle ilgili olduğunun tespiti açısından 

aşağıdaki iki yöntemden birinin uygulanması mümkündür:  

 Kur farklarının faiz maliyetlerinde düzeltme olarak dikkate alınacak kısmı, işletmenin 

fonksiyonel para birimi cinsinden benzer borçlarının faiz oranlarına dayanarak tahmin 

edilebilir.  

 Borçlanma maliyetleri, anaparayla ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları dikkate 

alınmadan, yabancı para cinsinden ortaya çıkan faiz giderleri ortalama kurdan 

fonsksiyonel para birimine çevrilerek tespit edilebilir.  . Ancak, TMS 23’de sadece faiz 

maliyetlerini düzeltilmesiyle ilgili olduğu ölçüde kur farklarının borçlanma maliyeti 

olarak dikkate alınması öngörüldüğünden, Standardın ifadesinden anapara 

bakiyesinden ortaya çıkan kur farklarının belirli bir kısmının da borçlanma maliyeti 

olarak dikkate alınması gerektiği anlamını çıkarmak mümkündür. Dolayısıyla bu 

yöntemin, Standartlara tam olarak uygun olduğunu söylemek tartışmalıdır. 

 Özellikli varlığın amaçlanan kullanıma ve satışa hazır duruma getirilmesi için geçen 

süreyi bir bütün olarak dikkate alan kümülatif yaklaşım. Bu yaklaşımda, aktifleştirilecek 

borçlanma maliyeti hesaplanırken, gerçek faiz maliyetinde sadece cari dönemde ortaya 

çıkan ana paraya ilişkin kur farkına göre değil, bu farkla birlikte önceki dönemlerde 

ortaya çıkan ve aktifleştirilemediği için kâr veya zarara yansıtılan kur farkları kümülatif 

olarak dikkate alınmak suretiyle düzeltme yapılmaktadır. Bu yaklaşımda, gerek cari 

döneme ilişkin gerekse kümülatif temsili faiz maliyetinin hesaplamalara katılması 

gerektiğinden uygulaması oldukça karmaşıktır. Bu çalışmanın amacını aşacağından 

örnekte bu yaklaşıma değinilmemiştir.    

Yukarıda belirtilen her iki yöntemden biri kullanılsa da, işletme oluşan fiili toplam 

maliyetten daha fazla bir maliyeti aktifleştiremez.  
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Örnek: Borçlanma Maliyetlerini Arttıran Kur Farkları  
 
A İşletmesinin fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirasıdır. İşletme, bir özellikli 
varlığın inşasıyla doğrudan ilişkilendirilebilen 5 yıl vadeli 100.000 USD kredi kullanmıştır. 
Kredinin anaparası 5. yılın sonunda geri ödenecektir. Dönemler itibarıyla sadece faiz 
ödemeleri yapılacaktır. Krediye ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: 
 
 

Borç Miktarı (Yabancı Para) 100.000 USD 

Yükümlülüğün Başladığı Tarih 1 Ocak 2015 

Yükümlülüğün Başladığı Tarihteki Kur 1 USD=5 TL 

USD Borçlanmada Kullanılan Faiz Oranı Yıllık %6 

Türk Lirası Borçlanmada Kullanılan Faiz Oranı Yıllık % 12 

2015 Yılı Ortalama Kur 1 USD=6 TL 

2015 Yılı Kapanış Kuru 1 USD=7 TL 

 
İşletme 2015 yılında aşağıdaki faiz ödemesini yapmıştır; 
 

Faiz Ödemesi (%6 x 100.000 USD) 6.000 USD 

Ortalama Kura Göre  36.000 TL 

İşletme bu durumda özellikli varlığın defter değerinde yabancı para cinsinden 36.000 TL 
aktifleştirmelidir. Anapara bakiyesine ilişkin dönemde ortaya çıkan kur farkları ise 100.000 
USD * (7 TL / USD – 5 TL / USD) = 200.000 TL borçlanma maliyeti olarak dikkate alınmadan 
doğrudan kur farkı zararı olarak muhasebeleştirilmedir.  
 
Ayrıca İşletme anapara bakiyesine ilişkin kur farklarının belirli bir kısmını faiz maliyetinde 
düzeltme olarak dikkate alabilir.  Bu kısmı belirlemek üzere; İşletme  eğer Türk Lirası olarak 
borçlanmış olsaydı raporlama tarihinde ne kadarlık bir borçlanma maliyetine katlanacağını 
tespit etmelidir. Bu durumda aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır. 
 

Kredi Tarihinde 100.000 USD’ye Eş Değer Bir Borçlanma  100.000x5=500.000 TL  

Türk Lirası Cinsinden Hesaplanacak Faiz Tutarı  500.000x0,12=60.000 TL 

 
Bu yöntemin benimsenmesi durumunda İşletme 60.000 TL’lik tutarı aktifleştirebileceği 
maksimum borçlanma maliyeti tutarı olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, 36.000 TL’nin yanı 
sıra anaparaya ilişkin kur farkı zararının 24.000 TL’lik kısmını da borçlanma maliyeti olarak 
dikkate alacaktır.  Anaparaya ilişkin kur farkı zararının kalan kısmı, 200.000 TL – 24.000 TL = 
176.000 TL kur farkı zararı olarak doğrudan gelir tablosuna yansıtılacaktır. 
  
Sonuç olarak İşletme aktifleştireceği borçlanma maliyetine karar verirken 60.000 TL mi 
yoksa 36.000 TL mi aktifleştireceğine karar vermeli, söz konusu tercihi bir muhasebe 
politikası olarak uygulamalıdır. 
 

 

3.ÖZELLİKLİ VARLIKLAR 

Özellikli Varlık Nedir? 
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Özellikli varlıklar, işletme yönetimince amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Örneğin, bu tanımın 

karşılanması şartıyla, aşağıdaki türden varlıklar özellikli varlık olabilir; 

 Stoklar 

 İmalat tesisleri 

 Enerji üretim tesisleri 

 Maddi olamayan duran varlıklar 

 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Hangi Varlıklar Özellikli Varlık Tanımı Kapsamına Dâhil Edilemez? 

 Finansal varlıklar 

 Bu kapsamda, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar finansal 

varlık olduğundan özellikli varlık olarak nitelendirilemezler. 

 Kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar. 

 Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelen varlıklar. 

Uluslararası Gemi Taşımacılığı Yapan ABC A.Ş. Kuru Yük Gemisi İmalatı Yapan XYZ A.Ş.’nin 2 

Yılda Ürettiği, Üretim Aşamasında Birden Fazla Kredi Kullandığı Ve İmalatını Henüz 

Tamamladığı Bir Kuru Yük Gemisini Satın Almak İçin Teklifte Bulunmuştur. Taraflar Kısa Süre 

İçerisinde Anlaşmış Ve Teslimat Kısa Süre İçerisinde Gerçekleşecektir. ABC A.Ş. Bu Satın 

Alma İşlemi İçin 2 Yıl Vadeli Bir Kredi Kullanmıştır. Taraflar Borçlanma Maliyetlerini Nasıl 

Muhasebeleştirmelidir? 

İmalatı Yapan XYZ A.Ş. 2 yıl boyunca özellikli varlık tanımını karşılayan kuru yük gemisi için 

katlanmış olduğu borçlanma maliyetlerini aktifleştirecektir.  

Ancak ABC A.Ş. söz konusu gemiyi teslim alacağı sürenin önemli bir süre olmaması ve geminin 

kullanımı hazır halde teslim alınmış olması sebebiyle her ne kadar söz konusu varlık için 

borçlanılmış olsa da ilgili varlığın ABC A.Ş. tarafından özellikli varlık tanımını karşılamaması 

sebebiyle katlanılan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmemesi doğrudan gider olarak 

muhasebeleştirilmesi gerekecektir.  

Özellikli Varlık Tanımında Yer Verilen Uzun Bir Süre İle İlgili Bir Düzenleme Mevcut Mudur? 

TMS 23 uzun bir süreyle ilgili herhangi bir belirleme yapmamıştır. Bu durum tamamen 

işletmenin yargısına bırakılmıştır. Söz konusu süre işletmeden işletmeye sektörden sektöre 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sürenin uygulamada genellikle 6 aydan fazla süreler için 

belirlendiği görülmekle birlikte 1 yıl olarak dikkate alındığı durumlara sıklıkla 

karşılaşılmaktadır.  

İşletme Amaçlanan Kullanıma Bir Yıldan Kısa Bir Sürede Getirdiği Bir Varlığı Özellikli Varlık 

Olarak Kabul Edebilir Mi? 

Belirtildiği üzere, süreyle ilgili bir kısıt söz konusu değildir. Örneğin ithal edilen bir makinenin 

yurtdışında üretiminin gerçekleşmesinden itibaren teslim alınıp işletme tarafından 

kullanılabilmesi için yapılan nakliyat, kurulum, montaj ve makine kullanım alanının uygun hale 
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getirilmesi 5 aylık bir süreyi alabilir. Bu durumda, işletme TMS 23 kapsamında bu varlığı özellikli 

varlıklar olarak dikkate alabilecektir. Netice itibarıyla, uzun bir süreden kasıt 12 ay sınırlaması 

olarak değerlendirilemez. Bu durumda, özellikle benimsenen muhasebe politikasına göre 

borçlanma maliyeti olarak dikkate alınan kur farkları dahil faiz maliyetlerinin büyüklüğü 

dikkate alınarak bir belirleme yapılması önerilmektedir.  

 
Gerçeğe Uygun Değerinden Ölçülen ve Özellikli Varlık Tanımını Karşılayan Bir Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkulle İlişkilendirilebilen Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilebilir Mi? 

TMS 23 bu kapsamda katlanılan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilip aktifleştirilmemesi 

konusunda işletmeye seçimlik hak tanımıştır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkuller 

gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçüleceği ve bu kapsamda meydana gelen değer artış ve 

azalışları da kar veya zarar olarak raporlanacağı için gerek varlık tutarında gerekse dönem karı 

tutarında bir farklılık ortaya çıkmayacaktır. Ancak belirtildiği üzere, yapılan tercihin bireysel 

olarak gelir tablosu kalemleri üzerinde etkisi olacaktır. Yani, aktifleştirmenin seçildiği 

durumlarda, aksi halde finansman gideri olarak sunulacak tutar kadar faiz ve vergi öncesi kâr 

azalacaktır.  

4. AKTİFLEŞTİRME 

Hangi Harcamalar Aktifleştirilebilir? 

Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen 

borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. 

Doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri söz konusu özellikli varlık elde edilmiş 

olmasa hiç yapılmamış olacak harcamalardır. 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilir Mi? 

Yüksek enflasyonlu ekonomilerde enflasyon etkisi genellikle borçlanma maliyetlerine de 

yansımaktadır. Böyle bir durumda borçlanma maliyetlerinin enflasyonun etkisine isabet eden 

kısmının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmesi uygun olmayacaktır. Bu durumda söz 

konusu etki ayrıştırılarak cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmelidir. 

Bir İşletme Bir Özellikli Varlığın Temini İçin Borçlanmış ve Söz Konusu Fonların 

Kullanılmasından Önce Yatırım Geliri Elde Etmiştir. Söz Konusu Gelirler Aktifleştirilecek 

Borçlanma Maliyetlerinin Tutarına Etki Eder Mi? 

Evet. İşletme tarafından aktifleştirilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı belirlenirken özellikli 

varlığın temini için doğrudan katlanılan fonların geçici nemalandırılmasından kaynaklı elde 

edilen gelirler borçlanma maliyetlerinden indirilir. 

Bir İşletme Genel Amaçlı Kullanmak Üzere Sağladığı Fonları Bir Özellikli Varlığın 

Finansmanında Kullanırsa Aktifleştirilecek Borçlanma Maliyetleri Nasıl Belirlenir? 

Genel borçlanmalardan ortaya çıkan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilecek kısmı, özellikli 

varlıklarla ilgili harcamalara aktifleştirme oranı uygulanmak suretiyle belirlenir.  
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Aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış özel borçlanmalar hariç, işletmenin 

ilgili dönem boyunca mevcut tüm borçlanmalarına ilişkin maliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. 

Aktifleştirme Oranı Nasıl Hesaplanır? 

İşletmenin genel amaçlı olarak borçlanmalarla ilgili katlanmış olduğu borçlanma 

maliyetlerinin, ilgili dönemde mevcut toplam borçlanmalara bölünmesi suretiyle bulunur. 

Örnek:  
 
ABC İşletmesinin yıl içerisinde genel amaçlı olarak temin ettiği kredilere ilişkin detay aşağıdaki gibidir; 
 

Banka Borç Tutarı Faiz Oranı Faiz Tutarı 

A BANK 200.000 TL %15 30.000 TL 

B BANK 240.000 TL %10 24.000 TL 

TOPLAM 440.000 TL  54.000 TL 

 
Aktifleştirme Oranı: 54.000/440.000=%12.2 

 
 

Genel Amaçlı Borçlanmalar İle İlgili Bir Örnek 

ABC İşletmesi tahmini maliyeti 160.000,00 TL olan zeytin bahçesi (taşıyıcı bitki) yapımına başlamıştır. 
Bu maliyetin 100.000,00 TL’si bu amaçla alınan %10 faizli uzun vadeli krediyle, kalanı ise genel amaçlı 
borçlanmayla finanse edilmektedir. İşletmenin genel amaçlı olarak A Bankasından temin edilen 
125.000,00 TL tutarında %12,5 faizli ve B Bankasından temin edilen 75.000,00 TL tutarında %14 faizli 
kredisi bulunmaktadır. Zeytin bahçesinin finansmanında kullanılan 60.000,00 TL’lik genel amaçlı kredi 
dolayısıyla aktifleştirilecek olan faiz tutarının tespiti için aktifleştirme oranının belirlenmesi 
gerekecektir. TMS 23’e göre genel borçlanmanın aktifleştirme oranı işletmenin ilgili dönem boyunca 
mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Bu durumda, ilgili yıla 
ait borçlanma maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 

Özellik Varlığa Özgü Kredi 100.000 TL x 0,10 10.000 TL 

A Bank Kredisi 125.000 TL x 0,125 15.625 TL 

B Bank Kredisi 75.000 TL x 0,14 10.500 TL 

 200.000 TL 26.125 TL 

 
Genel borçlanmanın ağırlıklı ortalama borçlanma maliyeti  (aktifleştirme oranı) ise; 
(15.625,00 + 10.500,00) / 200.000,00 = % 13,0625 olacaktır. 
İşletmenin genel amaçlı olarak aldığı 200.000,00 TL tutarındaki kredilerden zeytinlik için kullandığı 
60.000,00 TL kredi dolayısıyla aktifleştirilecek olan faiz gideri 60.000,00 x 0,130625 = 7.837,50 TL 
olacaktır. İşletmenin zeytinlik için özel olarak aldığı 100.000,00 TL kredinin 10.000,00 TL tutarındaki 
faizi ile genel amaçlı kredilerden hesaplanan 7.837,50 TL’lik faiz giderinin toplamı olan 17.837,50 TL 
aktifleştirilecek toplam borçlanma maliyetini vermektedir. 

 

Bir Özellikli Varlığın Zarar Görmesi Neticesinde Yeniden İnşası Edilmesi Adına Sigorta 

Tazminatlarının Kullanıldığı Bir Durumda Genel Amaçlı Katlanılan Fonlardan Kaynaklanan 

Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilebilir Mi? 
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Hayır. Söz konusu inşa işine ait giderler genel amaçlı fonlardan sağlansa bile, yapıya ait 

giderlerin sigorta tazminatlarıyla karşılanacak olması, öz itibarıyla bakıldığında işletmenin 

böyle bir borçlanma ihtiyacının olmadığını gösterdiğinden bu varlıklarla ilgili herhangi bir 

borçlanma maliyetinin aktifleştirilmemesi gerekir.  

Bir Özellikli Varlığın Defter Değeri Aktifleştirilen Borçlanma Maliyetleri İle Birlikte Geri 

Kazanılabilir Tutarının Üzerine Çıkmıştır. Söz Konusu Durumda İşletmenin İlgili Varlık İle 

Yapması Gereken İşlem Nedir? 

İşletme varlıkla ilgili diğer muhasebe standartlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle ilgili 

varlığın defter değerini geri kazanılabilir tutarına kadar indirmek zorundadır.  

TMS 23 tarafından söz konusu varlığa ilişkin katlanılan borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesine izin verilmesi; ilgili varlığa ilişkin defter değerinin geri kazanılabilir tutarının 

üzerinde bir tutardan izlenmesine gerekçe teşkil etmeyecektir. 

Ana Ortak ve Bağlı Ortaklık Arasındaki Borçlanmaların Maliyetleri Aktifleştirilebilir Mi? 

Böyle Bir Durumda Konsolide Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi Ne Olur? 

Evet. Varlığın özellikli varlık olması şartıyla ve grup içi borçlanmalara etkin faiz oranında faiz 

işletilmesi durumunda söz konusu faizler aktifleştirilebilecektir.  

Burada temel husus aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin grubun konsolide finansal 

tablolarında nasıl gösterileceğiyle ilgilidir. Bağlı ortaklık bireysel finansal tablolarında söz 

konusu özellikli varlığa ilişkin borçlanma maliyetlerini aktifleştirirken, konsolide finansal 

tablolarda ise söz konusu tutarın elemine edilmesi gerekmektedir.  

İşletme Tarafından Bir Varlığı Edinmek Üzere Kredi Kullanılmak Suretiyle Yapılan Ön 

Ödemelere (Avanslar, Depozitolar) İlişkin Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilmeli Midir? 

Yapılan bu ödeme bir varlığın edinilmesi için gerekli olan prosedürlerin bir parçası ise varlığın 

özellikli varlık olması ve aktifleştirme koşulların tamamını sağlaması durumunda bu tutara 

ilişkin borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. 

 

Özellikli Varlıklarda Aktifleştirme Ne Zaman Başlar? 

Aktifleştirmenin başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki koşulların tümünü sağladığı tarihtir: 

 Varlık için harcama yapmış olması,  

 Borçlanma maliyetlerinin oluşması, 

 İlgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için 

gerekli işlemlere başlaması. 

Bir İnşaat Projesinde Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi İçin İnşaatın Fiilen Başlamış 

Olması Zorunlu Mudur? 

Hayır. İnşaat fiilen başlamamış olsa bile yapılan teknik ve idari faaliyetler (örneğin gerekli 

izinlerin alınması) kapsamında yapılan harcamalarla ilgili borçlanma maliyetleri, diğer iki koşul 
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da sağlanmışsa, bu harcamalar oluştuğunda aktifleştirilebilir. İnşaat projesinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışmalara başlanıldığı anda aktifleştirmeye de başlanması 

gerekmektedir. 

5.AKTİFLEŞTİRMEYE ARA VERME 

Bir Alışveriş Merkezi İnşaatına Maddi İmkânsızlıklar Sebebi İle 3 Yıl Süre İle Ara Verilmesi 

Durumunda Katlanılan Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilir Mi? 

Hayır. Bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesine yönelik 

faaliyetlere uzun süreli ara verilen dönemler boyunca oluşan borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesine de ara verilir.  

Bir işletme, 1 Ekim 2017 Tarihinde Üretimine Başladığı Yeni Bir Makinanın Finansmanında 

Kullanmak Üzere Bu Tarihte 1 Yıllığına 20 Milyon TL Kredi Kullanmıştır. Ancak İşçilerin Grev 

Yapması Nedeniyle Tam 3 Ay Boyunca Herhangi Bir Çalışma Yapılamamıştır. İşletme Buna 

Rağmen 1 Yıl İçerisinde Makinanın Üretimini Tamamlamıştır. İşletmenin 

Değerlendirmelerine Göre Makina Özellikli Varlık Tanımını Karşılamaktadır. Katlanılan 

Borçlanma Maliyetlerinin Tamamı Aktifleştirilebilir Mi? 

Hayır. İşçilerin grev yaptığı 3 aylık süre içerisinde ortaya çıkan borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmemesi doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 

Çanakkale Boğazına Yapılan Köprü İnşaatı Esnasında Mevsimsel Olarak Su Seviyesinin 

Yükselmesi, Akıntının ve Rüzgârın Etkisinin Artması Sebebiyle İnşaata Belli Bir Süre Ara 

Verildiği Esnada Katlanılan Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirilir Mi? 

Evet. Yaşanan gecikme, varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için 

takip edilen sürecin kaçınılmaz bir parçası olduğunda, borçlanma maliyetlerinin 

aktifleştirilmesine ara verilmez. 

6. AKTİFLEŞTİRMENİN SONA ERMESİ 

Borçlanma Maliyetleri Kapsamındaki Aktifleştirmeye Ne Zaman Son Verilir? 

Varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler 

esas itibarıyla tamamlandığında, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. 

İşletme Ankara’da bir plaza inşaatı yapmaktadır. İnşaat satışa hazır hale gelmiştir. Bu 

Süreçte Müşterilerin Talepleri Doğrultusunda Ofislerde Dekorasyon İşlemleri İle Bazı 

Tadilatlar Devam Etmektedir. İşletme Borçlanma Maliyetlerini Aktifleştirmeye Devam 

Edebilir Mi? 

Hayır. Normal şartlar altında, bir varlığın fiziki olarak inşasının tamamlanması ve satışa hazır 

hale gelmesi halinde aktifleştirme işlemine son verilmesi gerekmektedir. Varlıkla ilgili, 

müşterinin veya kullanıcının talebine göre, dekorasyon ve benzeri küçük çaplı işlemlere devam 

edilmesi tüm işlemlerin esas itibarıyla tamamlanmadığı anlamına gelmez. 
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Bir Organize Sanayi Sitesinde İnşa Edilen Yapılara Ait Bağımsız Bölümler Tamamlandıkça 

Kullanılabilir Niteliktedir. Bu Durumda Söz Konusu İnşaat Nedeniyle Yapılan Borçlanmalara 

İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin Tamamının Aktifleştirilmesine Devam Edilebilir Mi? 

Hayır. Bir özellikli varlığın yapımının parçalar halinde tamamlandığı ve diğer parçaların yapımı 

devam ederken her bir parçanın kullanılabildiği durumlarda; belirli bir parçanın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla 

tamamlandığında, ilgili parçaya ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. 

7. RAPORLANACAK BİLGİLER 

İşletmeler Finansal Tablo Dipnotlarında Borçlanma Maliyetleriyle İlgili Hangi Bilgilere Yer 

Vermelidir? 

İşletmeler TMS 23 kapsamında ilgili dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin 

tutarını ve aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarının belirlenmesinde kullanılan 

aktifleştirme oranını açıklamak zorundadır. 
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