
 

 

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

1. GİRİŞ 

Standardın Temel Amacı Nedir? 

Finansal bilginin faydalı olması için bu bilginin ihtiyaca ve gerçeğe bir şekilde sunulması 

gerekmektedir. Kur değişim etkilerinin raporlanması finansal bilginin faydasını ve şeffaflığını 

geliştirir. Çünkü finansal tablo unsurları; yabancı para kurlarının olumsuz yönde değişmesi 

durumunda zararlara, düşük hasılata veya yüksek maliyete sebep olan işlem ve olayların 

ekonomik etkilerini gerçeğe uygun bir şekilde sunar. Bu raporlama, ek olarak, finansal bilgilerin 

karşılaştırılabilirliğini arttırır ve finansal tablo kullanıcılarına işletmeye ilişkin gelecekteki nakit 

akışlarının değerlendirmesinde yardımcı olur. 

Standardın Kapsamı Nedir? 

Bu standart aşağıdaki başlıklar için uygulanır; 

 Finansal Araçlar kapsamında olan türev işlemler ve bakiyeler hariç; yabancı para 

işlemlerin ve yabancı para cinsinden bakiyelerin muhasebeleştirilmesinde;  

 İşletmenin finansal tablolarına konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi uygulanarak 

dâhil edilen yurtdışındaki işletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun 

raporlama para birimine çevrilmesinde ve  

 İşletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun finansal tablolarda kullanılan 

para birimine çevrilmesinde. 

Aşağıdaki başlıklar için ise uygulanmaz; 

 Yurtdışındaki işletmedeki net yatırım da dâhil olmak üzere, yabancı para kalemler için 

yapılan finansal riskten korunma muhasebesinde, 

 TFRS 9 kapsamındaki yabancı paralı türev araçların muhasebesinde uygulanmaz. 

TFRS 9 Kapsamına Girmeyen Bir Türev Araç İçin TMS 21 Hükümleri Uygulanabilir Mi? 

Evet. Örneğin diğer sözleşmelerde saklı yabancı para türev araçlar gibi TFRS 9 kapsamına 

girmeyen yabancı para türev araçlar için TMS 21 hükümleri uygulanabilmektedir.  

Fonksiyonel Para Birimi Euro Olan Bir A Şirketi, Yurtdışında Faaliyette Bulunan Ve 

Fonksiyonel Para Birimi Dolar Olan Bir B Şirketine Sahiptir. A Şirketi Üçüncü Taraflardan 

Uzun Vadeli Olarak 1.000.000 Dolar Borçlanmıştır. Söz Konusu Borcun 500.000 Dolarını Bağlı 

Ortaklığındaki Yatırım Riskinden Kaçınmak Adına (Hedge) Yapmıştır. TMS 21 Hükümleri 

İşletilebilir Mi? 

Evet. Alınan toplam 1.000.000 Dolar tutarındaki borcun 500.000 Dolarlık kısmı riskten 

korunmak amacıyla borçlanılmıştır. Dolayısıyla söz konusu tutara ilişkin uygulanacak hükümler 

TFRS 9 kapsamındadır. Ancak kalan 500.000 Dolarlık kısım için TMS 21 hükümlerinin 

uygulanmasında bir sakınca yoktur.  

TMS 21’de Yabancı Paralı İşlemlerden Kaynaklı Olan Nakit Akışlarının Nasıl Sınıflandırılacağı 

İle İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 
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Hayır. Standartta bu kapsamda bir belirleme söz konusu değildir. Söz konusu hususlar ile ilgili 

olarak TMS 7 Nakit akış standardı hükümleri işletilir.  

Geçerli Para Birimi Nedir? 

İşletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimi olarak tanımlanmaktadır. 

Geçerli para birimi genel anlamda nakit giriş ve çıkışlarının yapıldığı para birimidir. Geçerli para 

birimi işletme için bir seçim değil değerlendirilip belirlenmesi gereken bir husustur. 

İşletmeler Geçerli Para Birimlerini Belirlerken Hangi Temel Göstergeleri Göz Önünde 

Bulundururlar? 

Bir işletme geçerli para birimine karar verirken aşağıdaki temel göstergelerden faydalanır; 

 Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimi (mal ve hizmetlerin satış 

fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu ve gerçekleştiği para birimidir), 

 Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok 

etkileyen ülkenin para birimi, 

 Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para 

birimi (sıklıkla, bu tür maliyetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimidir) 

Yukarıda yer verilen temel göstergelere göre İşletmenin alışlarını, satışlarını ve maliyetlerini en 

çok etkileyen para birimi o işletme için geçerli para birimidir. 

Temel Göstergeler Göz Önünde Bulundurulduğunda Petrol ve Petrol Ürünleri Satan Bir 

Şirketin Geçerli Para Birimini Dolardır (USD) Şeklinde Bir Genellemesi Yapılması Mümkün 

Müdür?  

Çoğunlukla evet. Temel göstergeler göz önünde bulundurulduğunda tüm dünyada petrol 

ürünlerinin fiyatı dolar üzerinden ölçüldüğü genellikle kabul edilmektedir. Bu durum doğrudan 

ilgili emtianın alış fiyatlarını etkilemektedir. Dolayısıyla işletmelerin satış fiyatları da doğrudan 

Dolar üzerinden belirlenmektedir. Söz konusu ülkenin yerel para birimi dolar değilse o zaman 

satış fiyatları da dolar üzerinden çevrilerek belirlenecektir. 

Böyle bir durumda temel göstergeler tamamen karşılanmaktadır. Dolayısıyla geçerli para 

birimi dolar olarak kabul görecektir.  

Geçerli Para Birimi Belirlenirken Temel Göstergelere Ayrıca Kanıt Sağlayan İlave Göstergeler 

Nelerdir?  

Bir işletme geçerli para birimine karar verirken aşağıdaki temel göstergelere ek olarak 

aşağıdaki göstergelerden de faydalanır; 

 Finansman faaliyetlerinden (borçlanma aracı ya da özkaynağa dayalı finansal araçlar 

gibi) yaratılan fonların para birimi, 

 İşletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların tutulduğu para birimi. 

Temel ve İlave Göstergeler Arasında Bir Öncelik Sıralaması Söz Konusu Mudur? 
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Evet. İşletmeler geçerli para birimlerini belirlerken öncelikli olarak temel göstergeleri sağlayıp 

sağlamadıklarına öncelik verir. Bu kapsamda temel göstergelerde bir kesinlik olmaması 

durumunda ilave (yardımcı) göstergelerden faydalanır.  

İşletme yönetimi göstergelerin karışık ve geçerli para biriminin net olmadığı durumlarda da 

kendi takdir yetkisini kullanarak karar verir. 

Bir ABC Şirketinin Geçerli Para Birimi USD’dir. Söz Konusu Şirket Almanya Da Faaliyette 

Bulunan Ve Operasyonlarının Tamamını Almanya Pazarında Gerçekleştiren Def Şirketinin de 

%40’ına Sahiptir. DEF Şirketinin Geçerli Para Birimi EURO’dur. DEF Şirketi Faaliyetlerini 

Sürdürdüğü Esnada 100.000.000 USD Tutarında Bir Borca Girmiştir. DEF Şirketinin Geçerli 

Para Birimi EURO Olarak Değiştirilebilir Mi? 

Hayır. İşletmenin temel faaliyetlerini sürdürdüğü çevre Almanya’dır. İşletmenin satışlarını ve 

maliyetlerini belirleyen temel para birimi yerel para birimi olan Euro’dur. Her ne kadar 

işletmenin üçüncü taraflardan almış olduğu borç USD üzerinden temin edilmiş olsa da, geçerli 

para biriminin belirlenmesine ilişkin temel göstergeler göz önünde bulundurulduğunda geçerli 

para biriminin Euro olarak kalmasının daha doğru olacağı, ilave göstergelerin ancak temel 

göstergelerde bir karara varılamaması durumunda devreye gireceği değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla işletmenin geçerli para birimini Euro’dan USD’ye değiştirmesine gerek yoktur. 

Geçerli Para Biriminin Seçimine İlişkin Göstergelerin Açık Olmadığı Duruma Nasıl Bir Örnek 

Verilebilir? 

ABC Şirketi Türkiye’de faaliyette bulunan bir şirket olup; yürüttüğü temel faaliyetlerine ilişkin 

bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 Şirketin kısa ve uzun vadeli borçlarının büyük çoğunluğu ABD Doları cinsindendir ve 

söz konusu tutarlar bilançoda Türk Lirası olarak sunulmaktadır. 

 T'nin faaliyetleri esas olarak Türk Lirası ve ABD Doları dışındaki para birimleri cinsinden 

ödenen kendi sermayesi ile finanse edilmektedir. 

 Nakit rezervlerinin büyük çoğunluğu dolar olarak elde tutulmaktadır. 

 ABD Doları ile yapılan yurtdışı satışlar işletmenin yapmış olduğu toplam satışların 

%95’ini oluşturmaktadır. 

 Faaliyet giderlerinin büyük kısmı Türk Lirası cinsinden fiyatlandırılmakta ve ABD Doları 

cinsinden bakiye ödenmektedir. 

Şirket geçerli para birimi olarak hangi para birimini seçmelidir? 

Bu örnekte ABC Şirketinin faaliyet gösterdiği çevreye, özel durum ve koşullara daha fazla önem 

verilmesi gerekecektir. İşletme yönetimi geçerli para birimine ilişkin bir muhakeme de 

bulunurken işletmenin ABD ekonomisini belirleyen durum ve koşullardan ziyade kendi 

şirketinin bulunduğu ekonomik çevredeki durum ve koşullara göre bir karar alması 

gerekecektir.  

Şirket temel ve ilave göstergeleri göz önünde bulundurduğunda öncelikli olarak temel 

göstergeleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirecektir. Dolayısıyla temel göstergelere göre 
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Şirketin durumu yorumlandığında geçerli para birimi olarak ABD dolarının seçilmesinin daha 

doğru bir tercih olacağı değerlendirilmektir. 

Uluslararası Bir Grup (Holding) Şirketinin Geçerli  

Geçerli Para Biriminde Değişiklik Olduğu Durumlarda Değişiklik Tarihi Nasıl 

Belirlenmektedir? 

Değişiklik tarihi; temel olarak geçerli para birimindeki değişikliği tetikleyen durum ve koşulların 

değiştiği tarih olarak tanımlanabilir. Bu noktada Standartta kesin bir belirleme olmamakla 

birlikte değişiklik yıl boyunca her an belli bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Ancak uygulamada 

kolaylık olması açısından değişiklik tarihi; geçerli para biriminin değiştiği en son raporlama 

dönemin başı olarak uygulanmaktadır. Söz konusu raporlama dönemi ara dönem veya yılsonu 

olabilir.   

Geçerli Para Birimi Değişen İşletme Söz Konusu Değişikliği Geçmişe Yönelik Uygulamak 

Zorunda Mı?  

Hayır. Değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren geçmiş yönelik herhangi bir düzeltme 

yapmadan değişikliği ileri dönük olarak uygulamalıdır.  

Raporlama Yapan İşletme İle Söz Konusu İşletmenin Yurtdışındaki İşletmesinin Geçerli Para 

Birimlerinin Aynı Olup Olmadığının Değerlendirilmesinde Hangi Faktörler Göz Önünde 

Bulundurulmalıdır? 

Yurtdışındaki işletmenin geçerli para biriminin ve bu geçerli para biriminin raporlayan 

işletmeninki ile aynı olup olmadığının belirlenmesinde, aşağıdaki ek faktörler dikkate alınır: 

 Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinin önemli derecede özerk olarak veya raporlayan 

işletmenin bir uzantısı şeklinde yürütülüp yürütülmediği. Faaliyetlerin raporlayan 

işletmenin uzantısı olarak yürütülmesine; yurtdışındaki işletmenin sadece raporlayan 

işletmeden ithal edilen malları satması ve hasılatları ona göndermesi örnek olarak 

gösterilebilir. Önemli derecede özerklik durumunda ise; yurtdışındaki işletme önemli 

ölçüde yerel para biriminde nakit ve diğer parasal kalemleri biriktirir, giderlerini 

karşılar, gelir yaratır ve borçlanır.  

 Yurtiçindeki işletme ile yapılan işlemlerin, yurtdışındaki işletmenin toplam 

faaliyetlerinin yüksek ya da düşük bir oranını oluşturması.  

 Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının raporlayan 

işletmenin nakit akışlarını doğrudan etkileyip etkilemediği ve istenildiği an kendisine 

aktarılmasının mümkün olup olmadığı.  

 Yurtiçindeki işletmeden fon desteği gerektirmeden, yurtdışındaki işletmenin kendi 

faaliyetlerinden sağladığı nakit akışlarının mevcut ve normal koşullarda beklenen borç 

yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmaması.  

Bir İşletme Belirlemiş Olduğu Geçerli Para Birimini Devam Eden Süreçte Değiştirebilir Mi? 

Bir işletmenin geçerli para birimi işletme ile ilgili temel işlemleri, olayları ve koşulları yansıtır. 

Dolayısıyla, bir kere belirlendikten sonra, işletmeyi etkileyen temel işlemler, olaylar ve koşullar 

değişmediği sürece geçerli para birimi değişmez. Örneğin bir işletmenin sunmuş olduğu mal 
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ve hizmetlerinin satış fiyatını etkileyen para birimindeki değişiklik işletmenin geçerli para 

biriminin de değiştirilmesine neden olabilir. 

Yurt Dışındaki İşletmeye Yapılan Net Yatırım Kavramı Nedir? 

Öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi planlanmayan ya da beklenmeyen bir borç ya da 

alacak kalemi, işletmenin yurtdışındaki işletmedeki net yatırımının bir parçası olarak 

değerlendirilir. İşletmenin yurtdışındaki işletmeye sermaye yatırımı yapması şeklinde ele alınır. 

Bu borç ve alacak olarak muhasebeleştirilen parasal kalemler uzun vadeli alacakları ya da 

kredileri içerebilir. Ancak ticari alacak ya da borçlar bu kapsamda değildir. 

Örneğin, ana ortaklığın sahip olduğu bir bağlı ortaklık (yurt içinde ya da dışında) ana ortaklığın 

yurtdışındaki diğer bağlı ortaklığına kredi verirse ve bu kredinin geri ödemesinin öngörülebilir 

bir gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyorsa, krediyi veren bağlı ortaklığın yurtdışında bulunan 

ve krediyi alan bağlı ortaklıktaki alacağı, ana ortaklığın yurtdışındaki bağlı ortaklığında bulunan 

net yatırımının bir parçası şeklinde değerlendirilir.  

Yukarıdaki örnekte de belirtildiği üzere parasal kalemin öngörülebilir bir gelecekte 

gerçekleşmesi planlanmıyor ya da beklenmiyorsa bu parasal kalem, raporlayan işletmeden mi 

yoksa herhangi bir bağlı ortaklıktan mı aktarıldığına bakılmaksızın raporlayan işletmenin 

yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımını oluşturur. 

Parasal Kalem Parasal Olmayan Kalem Nedir? Nasıl Ayrıştırılır? 

Parasal kalemler, elde tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak 

veya ödenecek varlık ve borçlar olarak tanımlanırken, belirli bir tutarda para olarak alınacak 

veya ödenecek varlık ve borçlar ise parasal olmayan kalem olarak değerlendirilmektedir. 

Bir finansal tabloda yer verilecek parasal ve parasal olmayan kalemlere aşağıdaki tabloda 

örnekler verilmiştir.  

Tablo-1 

Parasal Kalemler Parasal Olmayan Kalemler 
Nakit  Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Banka Hesapları Şerefiye 

Banka Kredileri Sermaye 

Teminatlar Peşin Ödenmiş Giderler 

Kıdem Tazminatı Stoklar 

Gelir-Gider Tahakkukları Hisse Senetleri 

Cari Hesaplar Ortaklara Yapılan Yatırımlar 

Alacak ve Borç Senetleri Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlükleri  

Ödenecek veya İndirilecek Vergi  
 

Parasal ve Parasal Olmayan Kalem Ayrımını Yapmak İçin Nelere Dikkat Edilir? 

Bu ayrım için TMS 21 bize rehberlik eder. TMS 21 tanımlarını dikkate alınarak bu konuyu bir 

örnekle şu şekilde daha anlaşılabilir hale getirebiliriz.  
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Örneğin bir A işletmesi ileride yapma taahhüdünde bulunduğu bir mal veya hizmet satışı 

sözleşmesine taraf olsun. A işletmesi bu satış taahhüdü için de yabancı bir para biriminde 

avans tahsilatı yapmış olsun. Bilançoya yükümlülük olarak kaydedilmesi gereken yabancı para 

birimindeki bu avans bakiyesinin parasal kalem olup olmamasının değerlendirmesi yapılırken 

sözleşme şartlarındaki hak ve yükümlülüklere bakmak gerekmektedir. Eğer bu sözleşmede 

satın alan tarafın bahsi geçen mal veya hizmetin teslimine kadar bu işlemden koşulsuz cayma 

ve işlemden caydığı zaman yabancı para biriminde verdiği avansı tekrar geri alma hakkı varsa, 

hem avansı veren hem de avansı alan açısından bu tutar parasal bir kalem olarak kayıtlara 

almalıdır. Çünkü bu tutar sözleşmeye göre sadece mal veya hizmet teslimiyle 

sonuçlanmayabilir, nakit olarak da ödenebilir durumdadır. Bu durumda bu avans kalemi TFRS 

Yorum 22’nin kapsamıma girmez. Bu kalemler parasal kalem tanımına uydukları için bilanço 

tarihindeki kurlar ile değerlemeye tabi tutulur.  

Ancak sözleşmede satın alan tarafın cayma ve ödediği avansı geri alma hakkı olmasaydı, bu 

avans bakiyesi mal veya hizmet satışıyla kapatılacağı için bu kalem parasal olmayan kalem 

olurdu. Bu durumda avans, işlem tarihindeki kur ile çevrilip bilançoda bu şekilde taşınır sonraki 

bilanço dönemlerinde yeniden değerlemeye tabi tutulmaz. 

Yabancı Para Cinsinden Verilen Avanslar Kur Değerlemesine Tabi Tutulur Mu? 

Genel hatlarıyla bu yorum parasal olmayan kalem olarak muhasebeleştirilen yabancı para 

biriminde alınan veya verilen avanslar için bir işlem günü tanımlanıp, avansın belirlenen işlem 

günündeki kurdan değerlenerek kayıtlara alınması ve daha sonra kur değerlemesine tabi 

tutulmaması gerektiğini açıklığa kavuşturuyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta 

yabancı para birimindeki bazı alınan ya da verilen avansların parasal kalem olarak 

muhasebeleştirilmesi gerektiğidir.  

Dolayısıyla da TMS 21 ‘Kur Değişiminin Etkileri’ standardına göre parasal kalemler raporlama 

tarihlerindeki kurlar ile kur değerlemesine tabi tutulur. Yani sonuç olarak alınan ya da yapılan 

bir avans ödemesinin her raporlama döneminde bilanço kurundan değerlemeye tabi tutulup 

tutulmaması aslında bu avans kaleminin bilançoya varlık ya da yükümlülük olarak kaydedilmesi 

sırasında parasal ya da parasal olmayan kalem tanımına uyup uymamasına göre 

değişmektedir. 

2. İLK MUHASEBELEŞTİRME 

Yancı Paralı İşlem Nedir? İlk Kez Muhasebeleştirilecek Yabancı Paralı İşlemlere Neler Örnek 

Verilebilir? 

Yabancı para bir işlem, yabancı para biriminde gerçekleştirilmiş ya da ödemenin yabancı para 

biriminde gerçekleştirilmesini gerektiren bir işlemdir. 

Yabancı paralı işlemlere aşağıdakiler örnek olarak verilebilir; 

 İşletmenin, fiyatları yabancı bir para biriminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp 

satması; 

 İşletmenin, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para biriminde belirlenen kredi 

alması ya da borç vermesi veya 
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 İşletmenin, yabancı bir para birimi cinsinden varlık iktisap etmesi ya da elden çıkarması 

ile bu tür yükümlülüklerin doğması veya ifa edilmesi. 

Yabancı Paralı İşlem İlk Kez Muhasebeleştirmede Nasıl Kaydedilir? 

Yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi 

arasındaki geçerli kur (Spot Kur) uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir. 

İşlem Tarihinin Belirlenmesi İle İlgili Bir Belirleme Söz Konusu Mudur? 

İşlem tarihi, işlemin Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre ilk defa kaydedilmesi 

gerektiği tarihtir. Yani yabancı paralı işlemin gerçekleştiği tarihtir. 

 

 

İşlem Tarihi İle İlgili Bir Örnek: 

Türkiye’de faaliyette bulunan Y A.Ş. 01.01.2015 tarihinde İngiltere’de faaliyette bulunan L 

LTD.’ye bir makine (üretimde kullanmak için) siparişi vermiştir. L LTD. makinenin üretimini 

01.02.2015 tarihinde tamamlamış ve bu tarihte nakliye firmasına teslim etmiştir. Makine 

28.02.2015 tarihinde Y A.Ş.’ye ulaşmış, Y A.Ş. de Euro 100.000’lik makine bedelini aynı tarihte 

banka aracılığıyla L LTD.’ye ödemiştir. Tarihler itibariyle kurlar aşağıdaki gibidir: 

 ALIŞ SATIŞ 

 1 Euro=TL 1 Euro=TL 

1 Ocak 2015 3,00 3,06 

1 Şubat 2015 3,15 3,20 

28 Şubat 2015 3,25 3,28 

 

Y A.Ş.’nin geçerli para birimi TL’dir. Ancak işlem yabancı para ile gerçekleştiği için yabancı para 

tutarını, geçerli para birimine çevirerek kayıt yapılması gerekir. Bu işlemde kullanılacak kur risk 

ve getirilerin Y A.Ş.’ye geçtiği tarih olan 28 Şubat 2015’ın satış kurudur. 

İşlem Tarihindeki Kur Yerine Ortalama Bir Kur Kullanılabilir Mi? 

TMS 21 uygulamada kolaylık sağlamak adına işlem tarihindeki kur yerine ortalama kur 

kullanılmasına izin vermektedir. Ancak ortalama kurun işlem tarihindeki kura yakın bir kur 

olması gerekmektedir. Ayrıca ortalama kurun kullanılabilmesi için döviz kurunda önemli 

dalgalanmaların olmaması gerekmektedir. Döviz kurunda önemli dalgalanmaların olduğu bir 

dönemde ortalama kur kullanılamaz. Ayrıca ortalama kurun hesaplandığı dönemin ise uzun bir 

aralığı kapsamaması gerekmektedir.  

3. İZLEYEN RAPORLAMA DÖNEMİ SONLARINDA RAPORLAMA 

Her Bir Raporlama Dönemi Sonunda İşletmelerin Yapması Gereken İşlemler Nelerdir? 

Her raporlama dönemi sonunda aşağıdaki çevrim işlemleri gerçekleştirilir: 

 Yabancı para parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir; 
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 Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler 

işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir, 

 Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler 

gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. 

Raporlama Dönemi Sonu İtibariyle Parasal Ve Parasal Olmayan Kalem Ayrımı Söz Konusu 

Mudur? 

Evet. Raporlama dönemi sonu itibari ile parasal kalemler kapanış kurundan diğer bir ifade ile 

o tarihteki spot kurdan çevrilir. 

Parasal olmayan kalemlerde ise ilgili varlığın tarihi mi maliyet mi yoksa gerçeğe uygun değeri 

üzerinden mi izlendiğinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Eğer parasal olmayan kalem tarihi maliyeti üzerinden izleniyorsa ilk işlem tarihindeki kur 

üzerinden çevrimi yapılır. Ancak parasal olmayan kalem gerçeğe uygun değeri üzerinden 

izleniyorsa bu durumda ise; söz konusu varlığın gerçeğe uygun değerinin tespit edildiği 

tarihteki kur üzerinden çevrim işlemleri yapılmaktadır.  

Geçerli Para Biriminin Dışında Başka Bir Para Biriminden Edinilen Bir Maddi Duran Varlığa 

İlişkin Ödemenin Yapılmamış Olması Durumuna Nasıl Bir Örnek Verilebilir? 

Fransız bir şirket 01 Kasım 2018 tarihinde 328.000 Kanada Dolarına maddi duran varlık almıştır. 

Söz konusu işlemin yapıldığı tarihte maddi duran varlığın maliyeti işletmenin geçerli para birimi 

olan Euro cinsinden 200.000 Euro olarak belirlenmiştir. Başka bir deyişle satın alma tarihindeki 

kur 1Euro=1.64 Kanada Dolarıdır. Raporlama tarihi olan 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile bir 

ödeme yapılmamıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile kapanış kuru 1 Euro=1.61 Kanada 

Dolarıdır.  

Raporlama dönemi itibari ile ilgili varlığa ilişkin borcu geçerli para biriminden ifade etmek 

gerekirse 328.000/1.61=203.727 Euro’dur. Varlığın alımında muhasebeleştirilen 200.000 Euro 

ile raporlama dönemi sonundaki 203.727 Euro arasındaki 3.727 Euro kur değişiminin etkisi 

olarak kar zarar tablosu ile ilişkilendirilirken varlığın değerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

Parasal Olmayan Kalemlerde TMS’ler Uyarınca Belirlenen Değerleme Hükümlerinden 

Kaynaklı Meydana Gelebilecek Farklılıklara Bir Örnek. 

ABC A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren ve geçerli para birimi TL olan bir işletmedir. ABC A.Ş. 

01.03.2015 tarihinde $1000 tutarında stok satın almıştır (1$=2TL). Dönem sonu itibariyle 

stokların zarar gördüğü ve değerinin $700’ya düştüğü tespit edilmiştir. Dönem sonu kuru ise 

$1=3TL’dir.  

 Alış Tarihinde Stokların Değeri (maliyet bedeli): $1000*2=2000 TL  

 Dönem sonu stokların Net Gerçekleşebilir Değeri: $700  

 Dönem sonu stokların Geçerli Para Birimi Cinsinden Net Gerçekleşebilir Değeri: 

$700*3=2100  

Yabancı para birimi cinsinden bakıldığında stoklarda bir değer düşüklüğü mevcuttur ve stoklar 

net gerçekleşebilir değerine indirilip değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Ancak 
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dönem sonunda stokların geçerli para birimi cinsinden net gerçekleşebilir değerinin geçerli 

para birimi cinsinden maliyet bedelinden yüksek olması sebebiyle değer düşüklüğü ayrılmasına 

gerek yoktur. 

4.KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Parasal Kalemlere İlişkin Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal tablolarda ilk 

muhasebeleştirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan 

kur farkları oluştukları dönemin kâr veya zarar tablosunda muhasebeleştirilirler. 

Yabancı Para Cinsinden Borçlanmalarda Meydana Gelen Kur Farkları Nasıl 

Muhasebeleştirilmelidir? 

Kur farkı kazançları veya zararları, bir işletmenin geçerli para birimi ile yabancı para cinsinden 

olan alacak veya borçları arasındaki farkın sonucudur. Örneğin, bir işletme geçerli para birimi 

olarak ABD dolarına sahiptir ve Japon Yeni cinsinden borçlanmıştır. Kur farkı kazançları veya 

zararları, raporlama dönemi sonunda Japon Yeni cinsinden ödenmemiş borçları ile ilgili Japon 

Yeni ve ABD Doları arasındaki kur farkı kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Bir İşletmenin Yurtdışı İşletmesindeki Net Yatırımının Bir Parçasını Parasal Bir Kalemden 

Kaynaklanan Kur Farkları, Raporlayan İşletmenin Bireysel Finansal Tablolarında ve Konsolide 

Finansal Tablolarında Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Kur farkları raporlayan işletme ile yurtdışındaki işletmenin bireysel finansal tablolarında kar 

veya zararda gösterilirken. Konsolide finansal tablolarda ise diğer kapsamlı gelirin bir unsuru 

olarak muhasebeleştirilir ve yurtdışındaki net yatırım elden çıkarılıncaya kar diğer kapsamlı 

gelirde izlenmeye devam edilir. 

Parasal Olmayan Kalemlere İlişkin Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Parasal olmayan kalemlere ilişkin kur farklarının muhasebeleştirilmesi yapancı paralı kalemde 

meydana gelen kazanç ya da zararın esas olarak nerede gösterildiğine bağlıdır.  

Eğer parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştiriliyorsa aynı şekilde bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.  

Buna karşın, parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar, kâr ya da zararda 

muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kâr ya da zararda 

muhasebeleştirilir 

Raporlama Tarihi İtibari İle Maddi Duran Varlığın Yeniden Değerlenmesi Neticesinde 

Meydana Gelen Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilmektedir? 

Bir maddi duran varlığın yeniden değerlenmesinden kaynaklanan bazı kazanç ve zararların 

diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesini gerektirir. Böyle bir varlık yabancı para 

cinsinden ölçülürse, mezkûr çevrim kuralları çerçevesinde yeniden değerlenmiş tutar, 

değerlemenin yapıldığı tarihteki kurdan çevrilir, oluşan kur farkı ise aynı şekilde diğer kapsamlı 

gelirde muhasebeleştirilir. 
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Geçerli Para Birimi TL Olan ABC Şirketi, Bir Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü 1.000 USD’ye satın 

almıştır. Satın Alma Tarihindeki Kur 1 USD=3,5 TL’dir. İşletme Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü 

Gerçeğe Uygun Değerinden Değerlemektedir. Raporlama Tarihinde Gayrimenkulün Gerçeğe 

Uygun Değeri 1.200 USD (1 USD=3,7) Olmuştur. Raporlama Tarihinde Yapılacak İşlem Nedir? 

 USD KUR TL 

Satın Alma Maliyeti 1.000 3,5 3.500 

Gerçeğe Uy. Değeri 1.200 3,7 4.440 

Fark 200  940 

Gerçeğe Uygun Değer Artışları  

Gerçeğe Uygun Değ. Farkı 200 3,7 740 

Kur Farkı Gelirleri   200 

 TOPLAM 940 

 

İşletme yılsonu itibari ile 200 TL kur farkı geliri muhasebeleştirirken, 740 TL gerçeğe uygun 

değer artışı muhasebeleştirir. 

5. FİNANSAL TABLOLARDA GEÇERLİ PARA BİRİMİNDEN FARKLI BİR PARA BİRİMİNİN 

KULLANILMASI 

İşletme Finansal Tablolarını Geçerli Para Biriminin Dışında Bir Para Biriminden Sunabilir Mi? 

Evet. İşletmeler herhangi bir sınırlama olmaksızın geçerli para birimi dışındaki herhangi bir 

para biriminden finansal tablolarına sunabilirler. Finansal tablolarda kullanılan para biriminin 

işletmenin geçerli para biriminden farklı olması durumunda işletme, faaliyet sonuçlarını ve 

finansal durumunu finansal tablolarda kullanılan para birimine çevirir.  

Örneğin bir grup, farklı geçerli para birimleri olan işletmelerden oluşuyorsa, konsolide finansal 

tabloların sunulabilmesi için her bir işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu ortak bir 

para biriminden ifade edilir. 

Finansal Tablolarını Geçerli Para Birimi Dışında Başkaca Bir Para Biriminden Sunmak İsteyen 

İşletmeler Hangi İşlemleri Uygularlar? 

Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olmamak şartıyla bir 

işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu, finansal tablolarda kullanılan farklı para 

birimine aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrilir:  

 Sunulan her finansal durum tablosu aktif ve yabancı kaynakları bu finansal durum 

tablosunun düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan çevrilir.  

 Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tabloda 

işlem tarihinde geçerli olan döviz kurundan çevrilir.  

 Ortaya çıkan tüm kur farkları, diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru olarak 

muhasebeleştirilir.  

 Sunum para birimine çevrim esnasında cari yıl için uygulanan işlemler karşılaştırmalı 

bilgiler içinde aynı şekilde uygulanır. 
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Tablo-2 Sunum Para Birimine Çevrim 
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Varlık ve Yükümlülükler 

Finansal Tabloların Çevriminin 

Yapıldığı Kapanış Kurundan 

   

 Gelir ve Giderler 

İşlem Tarihindeki Kurdan (kolaylık 

sağlanması açısından dönemin 

ortalama kuru da kullanılabilir) 

   

 Ortaya Çıkan Bütün Kur 
Farkları 

Diğer Kapsamlı Gelirin Ayrı Bir 

Unsuru Olarak Muhasebeleştirilir 

   

 

Ülkemizde İçinde Bulunulan Ekonomik Konjonktürde Gelir ve Gider Kalemlerinin Sunum 

Para Birimine Çevrilmesinde Ortalama Kurun Kullanılması TMS 21 Uyarınca Doğru Bir 

Yaklaşım Mıdır? 

TMS 21 kolaylaştırıcı bir uygulama olması açısından gelir ve gider kalemleri için ortalama kurun 

kullanılmasına müsaade etmektedir. Ancak ortalama kurun kullanılması hususu da tek bir şarta 

bağlanmıştır. Söz konusu şart ise döviz kurunda önemli dalgalanmaların meydana 

gelmemesidir.  

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda döviz kurları sürekli dalgalanmakta olup 

standardın bu kapsamdaki kolaylaştırıcı uygulamasının yıllık olmaktan ziyade daha kısa 

aralıklar ile alınan ortalama kurların kullanılmasına müsaade edilebilmektedir.  

Sunum Para Birimine Çevrim Neticesinde Ortaya Çıkan Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Bu kapsamdaki kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilmez. Çünkü döviz kurlarındaki 

değişim faaliyetin şimdiki ve gelecekteki nakit akışlarını ya hiç etkilemez ya da çok az etkiler. 

İşletmelerin Yurt Dışındaki Yatırımlarından Kaynaklanan Kur Farkları Nasıl Finansal 

Tablolarda Nasıl Sunulmaktadır? 

Yurtdışındaki yatırımlardan kaynaklı olan kümülatif kur farkı tutarları işletme yurtdışındaki 

yatırımı elden çıkarıncaya kadar diğer kapsamlı gelirde özkaynağın bir bileşeni olarak sunmaya 

devam eder. İşletme ancak ve ancak yurtdışındaki yatırımı elden çıkardığında söz konusu 

kümülatif kur farkını kapsamlı gelir ile ilişkilendirir. 

Kur farkları, konsolide edilen ancak tamamen sahip olunmayan yurtdışındaki bir işletme ile 

ilgili ise; çevrimden kaynaklanan ve azınlık paylarına isabet eden kümülatif kur farkları, 
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konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) kontrol gücü olmayan payların (azınlık 

paylarının) bir parçası olarak muhasebeleştirilir. 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Sunum Para Birimine Çevrim İle İlgili TMS 21’de Herhangi 

Bir Düzenleme Mevcut Mudur? 

İşletmenin geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi ise işletme kur 

farkı ile ilgili bir işlem yapmadan önce finansal tablolarını TMS 29 Standardına göre düzeltir. 

Ancak, sunum para biriminin yüksek enflasyonlu ekonominin para birimi olması durumunda 

yukarıda açıklanan düzeltme işlemi uygulanmaz. Bu tür durumlarda tüm hesaplar, finansal 

durum tablosunun sunulduğu son hesap döneminin kapanış kurundan çevrilir. 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomi Yüksek Enflasyonlu Olma Özelliğini Yitirdiğinde Uygulanması 

Gereken Prosedür Nedir? 

Ekonomi yüksek enflasyonlu olma özelliğini yitirdiğinde ve işletme finansal tablolarını TMS 

29’a göre düzeltme uygulamasına son verdiğinde; finansal tablolarda kullanılan para birimine 

çevrim işlemlerinde tarihi maliyet olarak, finansal tablolarını düzeltmeyi bıraktığı tarihteki fiyat 

seviyelerine göre düzeltilmiş tutarları kullanır. 

 

Örneğin;  
 
ABC A.Ş. bir bağlı ortaklıktır ve geçerli para birimi yüksek enflasyonlu ekonominin para 

birimidir. ABC A.Ş.’nin finansal tablolarındaki karşılaştırmalı tutarlar işletmenin geçerli para 

birimi her zaman yüksek enflasyonlu ekonominin para birimiymiş gibi geriye dönük olarak 

yeniden düzeltilmiştir. ABC A.Ş.’nin dahil olduğu konsolide finansal tabloların geçerli para 

yüksek enflasyonlu olmayan ekonominin para birimidir. 

ABC A.Ş.’nin Dâhil Olduğu Konsolide Finansal Tablolarda ABC A.Ş İle İlgili Karşılaştırmalı 
Tutarlar Yeniden Düzeltilmeli Midir?  
 
Yukarıda belirtilen durumlarda ABC A.Ş.’nin dahil olduğu konsolide finansal tablolarda ABC 

A.Ş ile ilgili karşılaştırmalı tutarlar yeniden düzeltilmemelidir. Yalnızca konsolide finansal 

tablolarda yer alan cari dönem tutarları TMS 29 uyarınca ABC A.Ş.’nin muhasebe 

işlemlerinden etkilenecektir. 

 

 

 

Tablo-3 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Sunum Para Birimine Çevrim Kılavuzu 

 SUNUM PARA BİRİMİ 

 Yüksek Enflasyonlu Olmayan 
Ülkenin Para Birimi  

Yüksek Enflasyonlu Ülkenin 
Para Birimi  
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Yüksek Enflasyonlu Olmayan 
Geçerli Para Birimi  

  

   
Varlık ve Yükümlülükler    

-Cari Dönem  Kapanış Kuru(Cari Dönem) Kapanış Kuru(Cari Dönem) 

-Karşılaştırılan Dönem  Kapanış Kuru( Krş. Dönem) Kapanış Kuru(Krş. Dönem) 

   
Özkaynak Kalemleri   

-Cari Dönem  Belirleme Yoktur Belirleme Yoktur 

-Karşılaştırılan Dönem  Belirleme Yoktur Belirleme Yoktur 
   
Kâr veya zarar Tablosu   

-Cari Dönem  İşlem Tarihindeki Kur veya 
Ortalama Kur 

İşlem Tarihindeki Kur veya 
Ortalama Kur 

-Karşılaştırılan Dönem  İşlem Tarihindeki Kur veya 
Ortalama Kur 

İşlem Tarihindeki Kur veya 
Ortalama Kur 

-Çevrim Farkları Özkaynağın Ayrı  
Bir Bileşenidir 

Özkaynağın Ayrı  
Bir Bileşenidir 

   
Yüksek Enflasyonlu Geçerli 
Para Birimi  

  

   
Varlık ve Yükümlülükler    

-Cari Dönem  Kapanış Kuru(Cari Dönem) Kapanış Kuru(Cari Dönem) 

-Karşılaştırılan Dönem  Kapanış Kuru( Krş. Dönem)  

   
Özkaynak Kalemleri   

-Cari Dönem  Kapanış Kuru(Cari Dönem) Kapanış Kuru(Cari Dönem) 

-Karşılaştırılan Dönem  Kapanış Kuru( Krş. Dönem)  
   
Kâr veya zarar Tablosu   

-Cari Dönem  Kapanış Kuru(Cari Dönem) Kapanış Kuru(Cari Dönem) 

-Karşılaştırılan Dönem  Kapanış Kuru( Krş. Dönem)  

-Çevrim Farkları Uygulanabilir Değil Uygulanabilir Değil 
 

6.YURT DIŞINDAKİ İŞLETMENİN ÇEVRİMİ 

Yurtdışındaki İşletmenin Finansal Tablolarının Sunum Para Birimine Çevrimi Neden 

Gereklidir? 

Yurtdışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun, raporlayan işletmenin 

finansal tablolarına konsolidasyon, oransal konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi ile dahil 

olabilmesi için, finansal tablolarda kullanılan sunum para birimine çevrilmesi gerekmektedir.  

Yurtdışındaki İşletmelerin Finansal Tablolarının Farklı Tarihlerde Hazırlanması Durumunda 

Yapılması Gereken Nedir? 
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Yurtdışındaki işletmenin finansal tablolarının raporlayan işletmeninkinden farklı bir tarih 

olması durumunda, yurtdışındaki işletme raporlayan işletmenin finansal tablolarının tarihiyle 

aynı tarihli ilave tablolar hazırlar. Bu yapılmadığında, TFRS 10 farkın üç ayı geçmemesi ve farklı 

tarihler arasında gerçekleşen önemli işlem ya da olayların etkilerini yansıtacak şekilde 

düzeltmeler yapılması koşuluyla, farklı bir raporlama tarihi kullanılmasına izin verir. Böyle bir 

durumda, yurtdışındaki işletmenin aktifleri ve pasifleri kendi raporlama dönemi sonundaki 

döviz kurundan çevrilir. 

Yurtdışındaki İşletmenin Elde Edilmesi Esnasında Ortaya Çıkan Şerefiye ve Elde Edilme 

Esnasında Ortaya Çıkan Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmeleri İle İlgili Yapılması Gerekenler 

Nelerdir? 

Yurtdışındaki işletmenin iktisabında ortaya çıkan şerefiye ve yine bu iktisap sırasında aktif ve 

pasiflerin defter değerlerine yapılan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki 

işletmenin aktif ve pasifleri olarak dikkate alındığı için: yurtdışındaki işletmenin geçerli para 

birimi cinsinden ifade edilirler ve kapanış kurundan çevrilirler. 

Örnek; 
Alman ABC şirketi 30 Haziran 2015 tarihindeki Amerika’da bir işletmenin tamamını 3 Milyon 

Amerikan Doları ($) karşılığında satın almıştır. Amerika’daki şirketin net varlıkların alış 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri $2.1’dır.Dönem sonu finansal tablolarda şerefiye TFRS 3 

İşletme Birleşmeleri standardına göre varlık olarak muhasebeleştirilmektedir. 30 Haziran 

2015 tarihinde kur Euro/$=1.20, 31 Aralık 2015 tarihindeki kur ise Euro/$=1.10’dur. 

Konsolide Finansal Durum Tablosunda Şerefiye Tutarı Ne Kadardır? 

1.Yöntem: 
 
Bu yöntem şerefiyeyi ana ortaklık için bir varlık olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden 
şerefiye işlem tarihindeki kurdan çevrilir. Bu yöntemi ortaya atanlar, ticari açıdan, ana 
ortaklık tarafından satın almada ödenen tutarın bir kısmını oluşturduğu için şerefiyenin bir 
varlık olduğunu düşünmektedirler. Bu kapsamda şerefiye tutarı 900.000/1.20=750.000 
Euro’dur. 
  
2.Yöntem: 
 
Bu yöntem şerefiyeyi ana ortaklık için satın alınan yabancı işletmelerdeki net yatırımı olarak 

değerlendirmektedir. Bu yüzden şerefiye kapanış kurundan çevrilir. Bu yöntemi ortaya 

atanlar, özellikle maddi olmayan duran varlıklarda, şerefiyenin büyük bir kısmı, ayrıca 

muhasebeleştirilme kriterlerini sağlamayan maddi olmayan duran varlıklardan oluştuğu için 

şerefiyenin satın alınan yabancı işletmelerdeki diğer varlıklardan farklı 

muhasebeleştirilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Böylece şerefiye tutarı 

900.000/1.10=818.818 Euro’dur. 

 

Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarılması Neticesinde Söz Konusu İşletmeye Ait Kur Farkları 

Nasıl Sınıflandırılır? 
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Yurtdışındaki işletmenin varlığı süresince diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kur farkları 

söz konusu işletmenin elden çıkarılması neticesinde özkaynaktan kar veya zarar aktarılarak 

yeniden sınıflandırılır. 

Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarıldığının Göstergeleri Nelerdir? 

İşletmenin yurtdışındaki bir işletmedeki payının tamamının elden çıkarılmasına ek olarak, 

aşağıdakiler, işletme önceki bağlı ortaklıkta, iştirakte ve müşterek kontrol edilen işletmede bir 

payı elinde tutsa bile, elden çıkarma olarak muhasebeleştirilir:  

 Yurtdışında bir işletmesi olan bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, 

 Yurtdışında bir işletmesi olan iştirak üzerindeki önemli etkinin kaybedilmesi, 

 Yurtdışında bir işletmesi olan müştereken kontrol edilen bir işletme üzerindeki 

müştereken kontrolün kaybedilmesi. 

Yurtdışındaki İşletmenin Paylarının Kısmen Elden Çıkarılması Durumunda Yapılması 

Gerekenler Nelerdir? 

Yurtdışında bir işletmesi olan bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılmasında işletme, diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, söz konusu yurtdışı 

işletmedeki kontrol gücü olmayan paylarla yeniden ilişkilendirir. Yurtdışındaki işletmenin diğer 

herhangi bir elden çıkarımında işletme, sadece diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen 

birikmiş kur farklarının oransal payını, kar veya zararda yeniden sınıflandırır. 

Yabancı Para İşlemlerden Doğan Kazanç ve Kayıplar İle İşletmenin (yurtdışındaki işletme 

dâhil) Faaliyet Sonuçlarının Ve Finansal Durumunun Farklı Bir Para Birimine Çevrilmesinden 

Doğan Kur Farklarından Kaynaklanabilecek Vergi Etkilerinin Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Kâr veya zararda muhasebeleştirilen kalemlere ilişkin dönem vergisinin ve ertelenmiş verginin 

aynı dönemde veya farklı dönemlerde kâr veya zararda, kâr veya zarar dışında 

muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili olan dönem vergisinin ve ertelenmiş verginin de aynı 

dönemde veya farklı dönemlerde kâr veya zarar dışında muhasebeleştirilmelidir. 

7.AÇIKLAMALAR 

TMS 21 Kapsamında Finansal Tablo Dipnotlarında Yapılması Gereken Açıklamalar Nelerdir? 

İşletmeler asgari olarak finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki hususlara yer vermelidir; 

 Kar veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları tutarı (TFRS-9 ‘a göre 

muhasebeleştirilenler hariç), 

 Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilen 

net kur farkları, 

 Dönem başındaki ve dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı, 

 Finansal tablolarda kullanılan para biriminin geçerli para biriminden farklı olması 

durumunda, geçerli para biriminin ne olduğu ve neden farklı bir para birimi kullanıldığı, 

 Raporlayan işletmenin ya da yurtdışındaki önemli bir işletmenin geçerli para birimi 

değiştiğinde, bu durum ve değişimin nedeni 
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Geçerli Para Birimi Değerlendirme Kılavuzu: 

Neden Fonksiyonel Para Birimi Belirlenir? 

İşletmeler finansal tablolarını istedikleri para biriminden sunabilmelerine karşın, bu tablolarında yer 
alan varlıklarını, borçlarını, özkaynaklarını, gelirlerini ve giderlerini kendi fonksiyonel para biriminden 
ölçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, işletmenin kendi para biriminden farklı para biriminde 
gerçekleşen tüm işlemleri yabancı paralı işlemlerdir. Bu nedenle, finansal tabloların hazırlanması ve 
sunumu için fonksiyonel para biriminin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Fonksiyonel Para Birimi Nasıl Tanımlanır? 

Fonksiyonel birimi işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrenin para birimidir. Temel 
ekonomik çevre ise, işletmenin nakit yarattığı ve harcadığı çevre olarak tanımlanmaktadır. 

Fonksiyonel Para Birimi Nasıl Belirlenir? 

İşletmenin fonksiyonel para biriminin belirlenmesinde dikkate alınacak göstergeler temel ve ikincil 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu göstergelerin karışık ve fonksiyonel para biriminin açık olmadığı 
durumlarda yönetim temel işlemlerin, olayların ve koşulların ekonomik etkilerini en iyi yansıtan para 
biriminin belirlenmesinde kendi takdirini kullanır. 

Temel Göstergeler: 

 Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimidir (mal ve hizmetlerin satış 
fiyatlarının bağlı olduğu ve gerçekleştiği para birimidir)  

 Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok 
etkileyen ülkenin para birimidir. 

 Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para 
birimidir (bu tür maliyetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimidir).  

İkincil göstergeler: 

 Fonların temin edildiği para birimidir  
 İşletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların tutulduğu para birimidir. 

 

Kılavuz: Yukarıda bahsi geçen temel ve ikincil göstergelere ilişkin analizler en güncel verilere 
göre yapılmalı ve geçerli (Fonksiyonel) para birimine karar verilmelidir. Örnek bir analize 
aşağıda yer verilmiştir. 

ABC Şirketinin Fonksiyonel Para Biriminin Analizi 

A.TEMEL GÖSTERGELER 

1. Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimi hangisidir? 

Mal ve hizmet sözleşmelerinin/faturalarının para birimleri ve ağırlıkları nedir ve mal ve hizmetin 
verildiği ülke neresidir? 

  % 

Mal ve Hizmetin söz konusu 
para birimi cinsinden Verildiği 
Ülke/ler 

Ortalama 
vade Satış Tutarları 

TL 12 TÜRKİYE 45 10.000.000 

USD 33 
ÇİN,ABD,TÜRKİYE,AVRUPA 
ÜLKELERİ 45 27.000.000 

EUR 50 ALMANYA,İNGİLTERE,ABD 45 41.000.000 

GBP 5 İNGİLTERE 45 3.500.000 
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Toplam 100     81.500.000 

Satılan Malın Fiyatının Bir Borsa Üzerinden Mi Belirlenmektedir? 

      Hayır. 

Mal veya Hizmetin Satış Fiyatını Belirleyen Ana Faktörler Nelerdir? Önem Derecesine Göre 
Sıralayınız.  

Lütfen şirket bazında her 
olması halinde bir 
ürün/hizmet çeşidi için ayrı 
belirtiniz  

#1 
Çok Önemli 

#2 #3 #4 #5 
#6 

Daha Az 
Önemli 

Hammadde Girdi Fiyatları 50           

İşçilik Maliyetler     15       

Rekabet Edilen Pazar             

Faaliyet Giderleri   21   8     

Sabit Kıymet Yatırım 
Maliyeti 

        5   

Faaliyet gösterilen ülkedeki 
düzenlemeler 

          1 

Verilen ürün ya da hizmetin 
toplam cirodaki tahmini 
ağırlığı 

50 21 15 8 5 1 

 

2. Rekabet Unsurları Ve Yasal Düzenlemeleriyle Mal ve Hizmetlerin Satış Fiyatlarını En Çok 
Etkileyen Ülke Para Birimi Hangisidir? 

Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde ülke 
regülasyonları doğrudan etkili midir? 

EVET/HAYIR 

Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarıyla ile ilgili rekabetin yaşandığı 
ana pazar faaliyet gösterilen ülke pazarından farklıysa belirtiniz? 

EVET/HAYIR 

Faaliyet gösterilen farklı bir Pazar var ise söz konusu ülkeleri 
yanda listeleyiniz. 

…… 

…… 

 

3.Hammadde ve Mamullerin Fiyatlandırıldığı Para Birimi Hangisidir? 

İşletmenin İşçilik, hammadde ve diğer maliyetlerinin para birimleri ve ağırlıkları nelerdir? 

İşcilik % 

TL 100 

Toplam 100 

Hammadde % 

TL 1 

USD 84 

https://www.gorusuzmani.com/


 

 

 

 

 

 

 

Diğer maliyetler % 

TL 66 

USD 8 

EUR 17 

Diğer CHF, AUD, JPY 9 

Toplam 100 

 

B. İLAVE (İKİNCİL) GÖSTERGELER 

1.Finansal Borçların Dağılımı Nasıldır? 

Şirketin Borçlarının Para Birimi Cinsinden Dağılımı Nasıldır? 

 
Banka Kredileri ve 
Leasing Borçları 

Oran % Borçlanma Araçları 
Alınan İş 
Avansları 

TL 59.769.667     66% BANKA KREDİ .. 

EUR 30.253.850     34% BANKA KREDİ .. 

Toplam 90.023.517     100%     

Sermaye Yapısı İçerisinde Geçerli Para Birimi Dışında Bir Özkaynak Kalemi Var Mı?  

 Ödenmiş Sermaye Oran % 
Diğer Özkaynak 

Kalemleri 

TL 50.000.000  - - 

Toplam 50.000.000     100% - 

 

2.Nakit ve Nakit Benzerlerini Oluşturan Para Birimleri Nelerdir? 

Şirket elde etmiş odluğu tahsilatları hangi para biriminden muhafaza etmektedir. Ağırlıklandırın. 

Para Birimi % 

TL 6 

USD 8 

EUR 85 

TMT 1 

Toplam 100 

 

Geçerli Para Birimi İle İlgili Nihai Değerlendirme  

 Şirketin satışlarında en fazla kullandığı para birimi Euro'dur. Satış faturalarının para birimi 
dağılımı sırasıyla : %50 EUR, %12 TL, %33 USD şeklindedir. 

EUR 15 

Toplam 100 

https://www.gorusuzmani.com/


 

 

 Mal ve hizmet satışlarını etkileyen en önemli faktör hammadde fiyatlarıdır. 
 Maliyetlerde ise satış fiyatına etkin eden en önemli etken ham madde fiyatları olup Ham 

maddenin %84'ü USD olarak alınmaktadır. (%15 EUR ve %2 TL alım vardır). Çalışan 
maliyetleri %100 TL ve diğer maliyetlerin ise %66'sı TL olduğu göz önüne alındığında 
hammadde alımı dışı maliyetlerin ağırlıklı TL oluştuğu gözlemlenmektedir. 

 Şirket fonlamalarını ağırlıklı dolar üzerinden yapmaktadır. Kırılımı aşağıdadır.  

        %90 USD, %10 TL  

Sonuç; 

Satışlarını en çok etkileyen para birimi Euro, Şirket fonlarını en çok etkileyen para birimi USD 
ve maliyetlerde ise ağırlığın TL olduğu görülmektedir. Yapılan analiz neticesinde geçerli para birimi 
olan TL dışında bir başka bir para biriminde ağırlık söz konusu değildir. Ağırlığın dağılımı da eşit bir 
biçimde olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumda geçerli para birimi olarak TL’den devam edilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir. 
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