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KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Ahmet GÜRSOY – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Günümüzde çok uluslu şirket sayısının ve 
yabancı paralı işlem hacminin artmasıy-

la birlikte, döviz kurları ve kurlardaki deği-
şimin etkileri finansal raporlama açısından 
önem arz eden konuların başında gelmeye 
başlamıştır. Döviz fiyatları değiştikçe işlet-
melerin varlık ve yükümlülüklerinin değer-
leri etkilenmekte, bu durum aynı zamanda 
işletmelerin kârlılıklarına da yansımaktadır. 
Bu çalışmada öncelikle döviz kuru, döviz pi-
yasaları ve döviz kuru riskine ilişkin genel 
bilgiler verilmiş sonrasında ise kur farkları-
nı meydana getiren işlemler ile bu farkların 
TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardı kap-
samında muhasebeleştirilmesine ve değer-
lemesine ilişkin hususlar ele alınmıştır. 

Son bölümde yer alan uygulama örneğin-
de, ana ortaklık ve bağlı ortaklığın bireysel 
ve grup içi yabancı paralı işlemlerine ilişkin 
muhasebeleştirme ve dönem sonu değer-
leme işlemleri gösterilmiştir. Bu kapsamda 
konsolide finansal tablolar hazırlanarak kur 
değişimi neticesinde ortaya çıkan kur fark-
larının bu tabloları ne şekilde etkilediği açık-
lanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kur Farkı, Geçerli Para 
Birimi, Yurtdışındaki Net Yatırım

ABSTRACT

Nowadays volume of foreign currency tran-
sactions and number multinational corpo-
ration has increased. The effect of foreign 
exchange rates and exchange differences 
on the financial statements has increased 

respectively. The amount of assets and lia-
bilities of a company changes in parallel to 
the change in exchange rates. Consequently, 
the profitability is affected by the resulting 
change in assets and liabilities. In this study, 
exchange rate, exchange markets and fore-
ign exchange risk is described primarily. The 
transactions that result in foreign exchange 
differences and issues related to the initial 
recognition and reporting in the subsequent 
periods is discussed. 

In the last section of this study, a practical 
case presenting recognition and subsequ-
ent measurement of intra-group foreign 
exchange transactions provided.  In order 
to demonstrate the effect of foreign curren-
cy differences on the consolidated financial 
statements of the group presenting is pre-
pared.

Keywords: Exchange Difference, Functional 
Currency, Foreign Operation

GİRİŞ

Günümüzde birçok işletmenin varlık ve yü-
kümlülükleri ile nakit akışları yabancı para 
cinsinden gösterilmekte ya da izlenmekte-
dir. Genişleyen uluslararası ticaretle birlikte, 
şirketlerin finansal tablolarındaki yabancı 
paralı işlem ve sunumların sayısı da artmak-
ta, finansal tablolardaki tüm kalemlerin aynı 
para biriminden gösterilmesi zorunluluğu 
çerçevesinde yabancı para ile yapılan işlem 
ve kayıtların döviz kuru kullanarak tek bir 
para birimine çevrilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı TMS 21 Kur Değişi-
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minin Etkileri Standardı kapsamında ya-
bancı paralı işlemlerin muhasebeleştirme 
ve değerlemesine ilişkin bilgi vermek ve 
bu işlemlerin finansal tablolara ne şekilde 
yansıtıldığını göstermektir. Bu bağlamda 
çalışmanın birinci bölümünde döviz ve döviz 
kuru kavramları açıklandıktan sonra döviz 
piyasaları ve döviz kuru riskine ilişkin bilgi-
ler verilmektedir.

İkinci bölümde TMS 21 kapsamında kur de-
ğişiminin etkileri, örnekleriyle birlikte ince-
lenmiş standart hükümlerine açıklık getiril-
meye çalışılmıştır.

Üçüncü ve son bölümde ise uygulama ör-
neğine yer verilmiş ve bu kapsamda ana 
ortaklık ve bağlı ortaklığın yabancı paralı iş-
lemlerinin ilk muhasebeleştirme, takip eden 
denem sonu değerleme ve konsolidasyon iş-
lemleri ele alınmıştır.

1. TMS 21 Kur Değişimi Etkileri Standardının 
Amacı ve Kapsamı

Kavramsal çerçeveye uyumlu olarak finansal 
tabloların genel amacı, ekonomik ve ticari 
kararlar alırken raporlayan işletmeye ilişkin 
faydalı finansal bilgi sağlamaktır. Finansal 
bilginin faydalı olması için bu bilginin ihtiya-
ca ve gerçeğe bir şekilde sunulması gerek-
mektedir. Kur değişim etkilerinin raporlan-
ması finansal bilginin faydasını ve şeffaflığını 
geliştirir. Çünkü finansal tablo unsurları; ya-
bancı para kurlarının olumsuz yönde değiş-
mesi 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 art-
tırır ve finansal tablo kullanıcılarına işlet-
meye ilişkin gelecekteki nakit akışlarının 
değerlendirmesinde yardımcı olur.

Bir işletme temel olarak iki şekilde yabancı 
paralı işlem yapabilir: 

• Direkt olarak kendisi yabancı para cin-
sinden ifade edilen muhasebe işlemi ya-
pabilir, ya da

• Yurtdışında bir işletmeye sahip olabilir.

TMS 21’in amacı, yabancı para işlemlerin 

ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tab-
lolara (konsolidasyon ya da özkaynak yön-
temini kullanarak) nasıl dâhil edileceğini ve 
finansal tablolarda kullanılan para birimine 
nasıl çevrileceğini düzenlemektir. Muhase-
be işlemlerinde hangi döviz kuru/kurlarının 
kullanılacağı ve döviz kurlarındaki değişimin 
finansal tablolar üzerindeki etkilerinin na-
sıl raporlanacağını açıklamak da TMS 21’in 
amaçları arasındadır.

TMS 21,

a) “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleş-
tirme ve Ölçme” Standardının kapsamın-
da olan türev işlemler ve bakiyeler hariç; 
yabancı para işlemlerin ve yabancı para 
cinsinden bakiyelerin muhasebeleştiril-
mesinde;

b) İşletmenin finansal tablolarına konso-
lidasyon ya da özkaynak yöntemi uygu-
lanarak dâhil edilen yurtdışındaki işlet-
melerin faaliyet sonuçlarının ve finansal 
durumunun raporlama para birimine 
çevrilmesinde ve

c) İşletmenin faaliyet sonuçlarının ve finan-
sal durumunun finansal tablolarda kul-
lanılan para birimine çevrilmesinde kul-
lanılır.

“TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştir-
me ve Ölçme” ve “TFRS 9 Finansal Araçlar” 
standartlarının uygulandığı yabancı para tü-
rev araçlar TMS 21 kapsamında değerlendi-
rilmezken bu standartlar dışındaki yabancı 
para türev araçlar TMS 21 kapsamındadır. 
Ayrıca TMS 21, bir işletmenin türev araçları-
na ilişkin tutarların geçerli para biriminden 
finansal tablolarda kullanılan para birimine 
çevirim işlemlerinde de uygulanır.

Yurtdışındaki işletmedeki net yatırım da 
dâhil olmak üzere, yabancı paralı kalemler 
için yapılan finansal riskten korunma mu-
hasebesinde ve yabancı para işlemlerden 
kaynaklanan nakit akışlarının nakit akış tab-
losundaki sunumunda ya da yurtdışındaki 
işletmenin nakit akışlarının çevriminde TMS 
21 uygulanmaz.
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Örnek 1: ABC AŞ.’nin geçerli para birimi 
farklı olan bir bağlı ortaklığı bulunmakta-
dır. ABC AŞ.’nin bu bağlı ortaklıktaki yatırı-
mı $2.000.000’dır. Bunun yanında ABC AŞ. 
$4.000.000‘lık üçüncü taraf uzun vadeli borç 
anlaşması yapmış ve bu borcun $2.000.000’lık 
kısmını bağlı ortaklıktaki yatırım riskinden ka-
çınmak amacıyla (hedge)  almıştır. 

Borcun, yabancı bağlı ortaklıktaki riskten ka-
çınmak için alınan $2.000.000’lık kısmı TMS 21 
değil TFRS 9 kapsamında olup geri kalan kısmı 
TMS 21 kapsamındadır.

2. Geçerli Para Birimi

Finansal tabloların hazırlanabilmesi için her 
işletmenin kendi geçerli para birimini belir-
lemesi gerekmektedir. TMS 21’de “geçerli 
para birimi”, işletmenin 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 belirlen-
mesi gereken bir olgudur. Şöyle ki, bir işlet-
menin geçerli para birimi yalnızca faaliyet 
gösterdiği çevredeki şartların değişmesi ha-
linde değişebilir.

İşletmenin geçerli para birimini belirleyebil-
mesi için bir takım göstergeler bulunmak-
tadır. Geçerli para birimi, sırasıyla öncelikli 
ve ilave (kanıt sağlayıcı) göstergeler dikkate 
alınarak belirlenir. 

İşletmenin öncelikli olarak geçerli para bi-
rimi: 

a) Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok 
etkileyen para birimi (mal ve hizmetlerin 
satış fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu 
ve gerçekleştiği para birimi) ve rekabet 
unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal 
ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok et-
kileyen ülkenin para birimidir. 

b) Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham 
madde ve diğer maliyetleri en çok etki-
leyen para birimidir (sıklıkla, bu tür mali-
yetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimi-
dir),

Geçerli para birimi belirlenirken ilave (kanıt 
sağlayıcı) olarak;

a) Finansman faaliyetlerinden (borçlanma 
aracı ya da özkaynağa dayalı finansal 
araçlar gibi) yaratılan fonların para birimi 
ile

b) İşletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların 
tutulduğu para birimi değerlendirilir.

Geçerli para birimini belirlenmesine petrol 
alım satımı olan bir işletmeyi olarak vere-
biliriz. Genelde kabul edildiği üzere petrol 
fiyatları USD üzerinden belirlenir. Asıl faa-
liyeti petrol alım satımı olan bir işletmenin 
ürünlerinin satış fiyatı da USD’den etkilenir. 
Böylece, faturada yer alan ve yerel para biri-
mi cinsinden ifade edilen tutar USD üzerin-
den belirlenen petrol fiyatı referans alınarak 
belirlendiği için işletmenin faturayı hangi 
para biriminden düzenlendiğine bakılmaksı-
zın işletmenin geçerli para birimi USD ola-
rak değerlendirilir.

Eğer bir işletmenin geçerli para birimi yük-
sek enflasyonlu bir ekonominin para biri-
mi ise, işletme finansal tabloları “TMS 29 
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” Standardına göre yeniden dü-
zenler. Bu işletme, TMS 21’e göre belirle-
nen geçerli para biriminden farklı bir para 
birimini (ana şirketin geçerli para birimi gibi) 
geçerli para birimi olarak benimseyerek 
TMS 29’a göre finansal tablolarını yeniden 
düzenlemekten kaçınma yoluna gidemez.

Geçerli para birimi ulusal para birimi olan 
ve yurt içinde faaliyet gösteren bir işletme 
yurtdışındaki işletmeye bağlı ortaklık, işti-
rak, şube ya da müşterek anlaşma olarak 
sahip olabilir. Yurtdışındaki işletmenin ge-
çerli para biriminin ve bu geçerli para biri-
minin yurtiçindeki işletmeninki ile aynı olup 
olmadığının belirlenmesinde, aşağıdaki ek 
faktörler dikkate alınır.

a) Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinin 
önemli derecede özerk olarak veya ra-
porlayan işletmenin bir uzantısı şeklinde 
yürütülüp yürütülmediği. Faaliyetlerin 
raporlayan işletmenin uzantısı olarak 
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yürütülmesine; yurtdışındaki işletme-
nin 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 para-
sal kalemleri biriktirir, giderlerini karşı-
lar, gelir oluşturur ve borçlanır. 

b) Yurtiçindeki işletme ile yapılan işlemle-
rin, yurtdışındaki işletmenin toplam faa-
liyetlerinin yüksek ya da düşük bir oranını 
oluşturması.

c) Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinden 
elde edilen nakit akışlarının raporlayan 
işletmenin nakit akışlarını doğrudan et-
kileyip etkilemediği ve istenildiği an ken-
disine aktarılmasının mümkün olup ol-
madığı.

d) Yurtiçindeki işletmeden fon desteği ge-
rektirmeden, yurtdışındaki işletmenin 
kendi faaliyetlerinden sağladığı nakit 
akışlarının mevcut ve normal koşullarda 
beklenen borç yükümlülüklerini karşıla-
maya yeterli olup olmaması.

Göstergelerin karışık ve geçerli para biri-
mini belirleyen göstergelerin açık olmadığı 
durumlarda ana faaliyetlerin, olayların ve 
koşulların ekonomik etkilerini en iyi yansıtan 
para biriminin belirlenmesi yönetimin takdi-
rine bırakılmıştır. Bu tür durumlarda yöne-
tim öncelikli göstergelerin bulunmaması 
halinde ilave (kanıt sağlayıcı) göstergeleri 
dikkate alır. Öncelikli göstergeler mevcut ve 
geçerli para biriminin belirlenmesinde ye-
terli açıklıkta ise ilave göstergeler dikkate 
alınmaz.

Eğer bir ara ana ortaklığın, yani hem kon-
solide olduğu bir ana ortaklık olan hem de 
altında bağlı ortaklık, iştirak veya şube bu-
lunan bir işletmenin, nihai ana ortaklıktan 
farklı yöneticileri ve çalışanları bulunuyorsa, 
kendine ait finansal raporlama sorumluluk-
ları varsa, altındaki işletmeleri de kapsaya-
cak şekilde finansal tablo oluşturuyorsa ve 
aktif olarak bir bölgede faaliyetlerini yürütü-
yorsa bu işletmenin ana ortaklığıyla aynı ge-
çerli para birimi belirlemesine gerek yoktur. 

Ancak bir işletme yalnızca ana ortaklığın be-
lirli faaliyetlerini (finansal kiralama, sigorta 
vs.) sürdürmek için özel amaçla kurulmuş 
ise bu işletme ana ortaklığın uzantısıdır ve 
ana ortaklık ile aynı geçerli para birimini 
kullanmalıdır.

Örnek 2: Fransız şirketi olan A’nın ABD’de 
tekstil ürünleri üreten bir bağlı ortaklığı (B) 
bulunmaktadır.

Öncelikli göstergelere bakıldığında, B’nin ge-
çerli para birimi ABD Doları (USD)’dır. Çünkü 
ürünlerin satış fiyatları, işçi maliyetleri, ham-
madde maliyetleri ve diğer maliyetler büyük 
ölçüde USD’den etkilenmektedir. Ayrıca ürün-
lerin satış fiyatlarına ilişkin rekabet kuralları 
ve diğer düzenlemeler de ABD tarafından be-
lirlenmektedir.

B şirketi, A şirketi tarafından sağlanan ve Euro 
cinsinden bir grup içi borçla finanse edilmekte 
ayrıca B şirketi tarafından sağlanan nakit akış-
larının düzenli bir şekilde A şirketine transfer 
edilmektedir. Bu durumda, B şirketinin geçerli 
para biriminin belirlenmesinde ilave hususlar 
dikkate alınmalı mıdır?

Dikkate alınmamalıdır. Çünkü ilave hususlar, 
öncelikli hususların açık olmadığı durumlarda 
göz önünde bulundurulur.

Ancak, B şirketinin tekstil ürünlerini üretmeyip 
ABD dışında bir firmaya ürettiriyorsa (USD nin 
üretim faktörleri üzerindeki etkinliği kalkmış 
oluyor) bu durumda öncelikli hususlar dikkate 
alındığında, USD bariz bir şekilde geçerli para 
birimi olarak belirlenememektedir ve B şir-
ketinin geçerli para birimi belirlenirken ilave 
hususlar dikkate alınmalıdır (Beyersdorff ve 
diğerleri, 2015).

3. Parasal Kalemler 

TMS 21 kur farklarının belirlenmesi ve mu-
hasebeleştirilmesinde kalemler için parasal 
ve parasal olmayan ayrımına girmiştir. Para-
sal kalemler, elde tutulan para ile sabit veya 
belirlenebilir bir tutarda para olarak alına-
cak veya ödenecek varlık ve borçlar olarak 
tanımlanırken, belirli bir tutarda para olarak 
alınamayacak veya ödenmeyecek varlık ve 
borçlar ise parasal olmayan kalem olarak 
değerlendirilmektedir.
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Aşağıdaki tabloda birçok kalem parasal ve parasal olmayan kalemler şeklinde ayrılmıştır.

Tablo 1: Parasal/Parasal Olmayan Kalemler

Parasal Kalemler Parasal Olmayan Kalemler

Nakit Maddi Duran Varlıklar

Banka Hesapları ve Kredileri Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Teminatlar Şerefiye

Kıdem Tazminatı Karşılıklar Sermaye

Gider Tahakkukları Peşin Ödenen Giderler

Satıcılar Ortaklara Yapılan Yatırımlar

Ödenecek / İndirilecek Vergi Stoklar

Borçlanma Senetleri Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Ticari Alacaklar Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hisse Senetleri

Alacak Senetleri ve Diğer Alacaklar Parasal Olmayan Varlık Karşılıkları

Borç Senetleri ve Diğer Borçlar

Gelir Tahakkuklar

Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü

Finansal Kiralama Ödemeleri

Kaynak: Hall,N.; Barden, P. ve  Poole, V. 2014. Deloitte iGAAP Volume A Part 2. LexisNexis. 
London:1546.

4. Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net 
Yatırım

Bir işletme, yurtdışındaki işletmeye borç ver-
mek ya da bu işletmeden borç almak sure-
tiyle finansal tablolarında alacak ya da borç 
niteliğinde parasal bir kaleme sahip olabilir. 
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 iş-
letmeye sermaye yatırımı yapması şeklinde 
ele alınır. Bu borç ve alacak olarak muhase-
beleştirilen parasal kalemler uzun vadeli ala-
cakları ya da kredileri içerebilir. Ancak ticari 
alacak ya da borçlar bu kapsamda değildir.

TMS 21, yukarıdaki paragrafta geçen öngö-
rülebilir geleceğin ne olduğuna ilişkin bir 

zaman belirlemesi yapmamıştır. Bu yüzden 
öngörülebilir gelecek kavramı amaç bazlı bir 
göstergedir. Başka bir ifade ile grup içi ala-
caklar ve borçlar aşağıdaki durumların var-
lığı halinde yurtdışındaki işletmede bulunan 
net yatırım olarak değerlendirilir:

• Ana ortaklığın grup içi hesaba ilişkin bir 
geri ödeme talebi olmadığı ve 

• Ana ortaklığın yönetiminin grup içi hesabı 
yurtdışındaki işletmede bulunan net yatı-
rımın bir parçası olarak gördüğü durum-
lar.

Yurtdışındaki bir işletmeden parasal kalem 
alacağı veya söz konusu işletmeye parasal 
borcu olan bir işletme, bir grubun bağlı or-
taklığı olabilir. Şöyle ki, borç ya da alacağın 
ana ortaklığa ait olması gerekmez. İşlemler 
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gruba dâhil herhangi bir bağlı ortaklık vası-
tasıyla da yapılabilir.

Örneğin, ana ortaklığın sahip olduğu bir bağ-
lı ortaklık (yurt içinde ya da dışında) ana or-
taklığın yurtdışındaki diğer bağlı ortaklığına 
kredi verirse ve bu kredinin geri ödemesinin 
öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi 
beklenmiyorsa, krediyi veren bağlı ortaklı-
ğın yurtdışında bulunan ve krediyi alan bağlı 
ortaklıktaki alacağı, ana ortaklığın yurtdışın-
daki bağlı ortaklığında bulunan net yatırımı-
nın bir parçası şeklinde değerlendirilir.

Yukarıdaki örnekte de belirtildiği üzere para-
sal kalemin öngörülebilir bir gelecekte ger-
çekleşmesi planlanmıyor ya da beklenmiyor-
sa bu parasal kalem, raporlayan işletmeden 
mi yoksa herhangi bir bağlı ortaklıktan mı 
aktarıldığına bakılmaksızın raporlayan işlet-
menin yurtdışındaki işletmede bulunan net 
yatırımını oluşturur.

5. İlk Muhasebeleştirme

Yabancı paralı işlemler, yabancı para biri-
minde gerçekleştirilmiş ya da ödemenin 
yabancı para biriminde gerçekleştirilmesini 
gerektiren işlemlerden oluşur. Örneğin:

• İşletmenin, fiyatları yabancı bir para bi-
riminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp 
satması;

• İşletmenin, borç ya da alacak tutarla-
rı yabancı bir para biriminde belirlenen 
kredi alması ya da borç vermesi veya

• İşletmenin, yabancı bir para birimi cin-
sinden varlık iktisap etmesi ya da elden 
çıkarması ile bu tür yükümlülüklerin 
doğması veya ifa edilmesi.

İşletme yukarıdaki işlemleri direkt olarak 
yaptığında yabancı para biriminin değerin-
deki değişimin nakit akışlarını etkileme ris-
kiyle karşı karşıya kalır. İşletmenin yabancı 
paralı işlemleri muhasebe kayıtlarında mu-
hasebeleştirmesi için işlemle ilişkin tutarı 
geçerli para birimine çevirmek zorundadır. 
Muhasebeleştirmenin ardından kur oranlar-
daki değişimin defter değerini etkilediği du-
rumlarda kur farkları meydana gelir.

Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştir-
me sırasında; yabancı para birimindeki tu-
tara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki 
yabancı para birimi arasındaki geçerli (spot) 
kur uygulanarak, geçerli para biriminden 
kaydedilir. İşlem tarihi ise, işlemin Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları’na göre ilk 
defa kaydedilmesi gerektiği tarihtir.

Bazı işlemlerde para birimlerinin çevrimi 
esnasında muhtelif tarihler yer almaktadır. 
Sipariş usulü alım satımlarda yaşanan bu 
tür durumlarda standartların geneline iliş-
kin yorum ve değerlendirme yapılarak hangi 
kurun kullanılacağı belirlenir. 

Raporlayan işletmeler uygulama kolaylığı 
sağlamak amacıyla, işlem tarihindeki ger-
çek kura yaklaşan bir kuru, örneğin, haftanın 
ya da ayın ortalama kurunu, o dönem içinde 
her bir yabancı para biriminde gerçekleşen 
işlemlerin tümü için kullanabilirler. Ancak, 
döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması 
durumunda dönem için ortalama kur kulla-
nılamaz.

6. İzleyen Raporlama Dönemi Sonunda 
Raporlama

Raporlama döneminin sonu itibariyle yaban-
cı paralı işlemlerin hangi kurdan çevrileceği 
aşağıdaki hususlara bağlıdır:

• Muhasebe kaleminin parasal olup olma-
dığına ve 

• Parasal olmayan kalemlerin tarihi ma-
liyetle mi yoksa gerçeğe uygun değeri 
üzerinden mi ölçüldüğüne.

6.1. Parasal Kalemlerin Raporlanması

Her raporlama dönemi sonunda yabancı pa-
ralı parasal kalemler kapanış kurundan, di-
ğer bir ifadeyle dönem sonundaki spot kur-
dan, çevrilir.

Parasal kalemli işlemler (örnek olarak kre-
diler ya da alacaklar) raporlama tarihi itiba-
riyle ödenmiş (tahsil edilmiş) ya da ödenme-
miş (tahsil edilmemiş) olabilir. Raporlama 
tarihinden önce ödenen (tahsil edilen) para-
sal kalemler işlemin yapıldığı tarihteki spot 
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kur kullanarak çevrilir. Raporlama tarihinde 
ödenmemiş ( tahsil edilmemiş ) parasal ka-
lemler ise, finansal durum tablosu an itiba-
riyle işletmenin finansal durumunu yansıttı-
ğı için, kapanış kurundan çevrilir.

6.2. Parasal Olmayan Kalemlerin 
Raporlanması

Parasal olamayan kalemlerin raporlama 
dönemi sonunda hangi kurdan çevrileceğini 
belirlemek için ilk önce kalemin tarihi mali-
yetiyle mi yoksa gerçeğe uygun değeri ile mi 
ölçüldüğünü belirlemek gerekir. Bu belirle-
menin ardından eğer ki parasal olmayan ka-
lem, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yaban-
cı para birimindeki parasal olmayan kalem 
ise işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak 
çevrim yapılır. Diğer bir ifadeyle bu kalemler 
ilk muhasebeleştirildiği zamanki kur ile fi-
nansal tablolarda yer almaya devam ederler 
ve bu kalemler için dönem sonunda yeniden 
çevrim işlemi yapılmaz.

Örnek 3: FYF  LTD. geçerli para birimi Euro 
olan ve henüz TFRS 9 Finansal Araçlar Stan-
dardını uygulamayan bir şirkettir. Bu şirket, 
01.06.2015 tarihinde 6M Japon Yeni (JPY) kar-
şılığında Japonya’da bir yatırım elde etmiştir. 
Bu yatırım, öz kaynağa dayalı finansal araç 
olduğu, aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bu-
lunmadığı ve gerçeğe uygun değeri güvenilir 
bir şekilde ölçülemediği için TMS 39 uyarınca 
tarihi maliyetiyle ölçülür. Tarihler itibariyle €/
JPY kuru şu şekildedir.

Tarih                        1Euro/JPY

01.06.2015                 2.00

31.12.2015                 1.50

31.12.2015’te (raporlama dönemi sonu) FYF 
LTD.’nin Japonya’daki yatırımının değeri €3M 
‘dan €4M’ya çıkmıştır. Ancak bu yatırım, tarihi 
maliyetiyle ölçülen parasal olmayan bir kalem 
olduğundan TMS 21’in 23(b) paragrafı gere-
ğince elde etme tarihindeki kurdan çevrilmeye 
devam eder ve aradaki €1M’ luk fark gelir ola-
rak kaydedilmez.

Parasal olmayan kalem, gerçeğe uygun de-
ğerden ölçülen yabancı para birimindeki 
parasal olmayan bir kalem ise gerçeğe uy-
gun değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurları 
kullanılarak çevrim yapılır.

Bazı varlıkların değerlemesinde doğan kur 
farklarının tabi tutulacağı işlem, varlıkların 
nasıl değerlendiğine göre farklılık gösterir. 
Çünkü maddi duran varlıklar olsun, yatırım 
amaçlı gayrimenkuller olsun veya finan-
sal araçlar olsun sadece maliyet bedeli ile 
değerlenmezler. İşletmeler bu varlıkların 
değerlemesinde yeniden değerleme veya 
gerçeğe uygun değer yöntemini benimseye-
bilirler.

Bazı durumlarda varlıkların defter değerleri 
iki veya daha fazla tutarın karşılaştırılmasıy-
la belirlenir. Örneğin;

• “TMS 2 Stoklar” Standardına göre ma-
liyet ya da net gerçekleşebilir değerden 
düşük olanıdır.

• “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” 
Standardına göre, değer düşüklüğü gös-
tergesi olan bir varlığın defter değeri, 
muhtemel değer düşüklüğü dikkate alın-
madan önceki defter değeri ile geri kaza-
nılabilir tutarından düşük olanıdır.

Varlıkların değerinde yabancı para cinsinden 
bir değer artışı olsa bile yukarıda yer alan 
karşılaştırmalar neticesinde; döviz kurları-
nın değişmesiyle birlikte geçerli para biri-
minde bir değer düşüklüğü ya da tam tersi 
bir etki ortaya çıkabilir.

Yukarıdakiler gibi parasal olmayan ve bir 
yabancı para biriminden ölçülen bir varlığın 
defter değeri aşağıdaki tutarlar karşılaştıra-
rak belirlenir:

• Tutarın belirlendiği tarihteki döviz kurun-
dan çevrilen maliyet ya da defter değe-
rinden TMS’lere göre uygun olanı (tarihi 
maliyet cinsinden ölçülen bir kalem için 
işlem tarihindeki kur) ve

• Değerin belirlendiği tarihteki döviz ku-
rundan çevrilen net gerçekleşebilir de-
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ğer ya da geri kazanılabilir tutardan, 
TMS’lere göre uygun olanı (raporlama 
dönemi sonundaki kapanış kuru).

Örnek 4: OnAr A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren 
ve geçerli para birimi TL olan bir işletmedir. 
OnAr A.Ş.  01.03.2015 tarihinde $1000 tutarın-
da stok satın almıştır (1$=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 be-
deli): $1000*2=2000 TL 

-Dönem sonu stokların Net Gerçekleşebilir 
Değeri: $700

-Dönem sonu stokların Geçerli Para Biri-
mi 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 gerek-
mektedir. Ancak dönem sonunda stokların ge-
çerli para birimi cinsinden net gerçekleşebilir 
değerinin geçerli para birimi cinsinden maliyet 
bedelinden yüksek olması sebebiyle değer dü-
şüklüğü ayrılmasına gerek yoktur.

Bazı durumlarda izleyen raporlama döne-
mi sonundaki raporlamada muhtelif döviz 
kurları mevcut olabilir. Örneğin, ülkede iç 
karışıklık yaşanıyor ya da ülke yönetimi yurt-
dışına sermaye akışını engellemek için spot 
kurun dışında bir kur belirliyor olabilir. Bu 
şartlarda, ilgili nakit akışlarının ölçüm tari-
hinde gerçekleşmiş olması durumunda iş-
lemden kaynaklanan gelecekteki nakit akış-
ları veya bakiyenin ifa edileceği kur kullanılır. 
İki para birimi arasındaki takas edilebilirlik 
geçici olarak bulunmuyorsa, kullanılan kur 
takasın yapılabileceği sonraki ilk kurdur.

7. Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Çalışmanın önceki kısımlarında açıklanan 
çevrim işlemlerinin gerçekleştirilmesi duru-
munda kur farkları oluşur. TMS 21, yabancı 
para birimine dayalı işlemlerden kaynakla-
nan kur farklarının muhasebeleştirilmesin-

de de parasal parasal olmayan kalem ayrı-
mına gitmiş buna ek olarak, yurt dışındaki 
işletmede bulunan net yatırımlara ilişkin kur 
farklarının muhasebeleştirilmesini ayrı bir 
durum olarak ele almıştır. 

7.1. Parasal Kalemlere İlişkin Kur Farkları

Aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleşmesi 
neticesinde meydana gelen kur farkları bazı 
durumlar haricinde oluştukları dönemin kâr 
veya zarar tablosunda muhasebeleştirilirler 
(TMS 21, p.28):

• Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da

• Dönem içinde veya önceki finansal tab-
lolarda ilk muhasebeleştirme sırasında 
çevrildiklerinden farklı kurlardan çevril-
melerinden kaynaklanan kur farkları.

Bilindiği gibi parasal kalemler elde tutulan 
para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda 
para olarak alınacak veya ödenecek varlık ya 
da borçlar olarak tanımlanır.  Ancak, tüm fi-
nansal varlıklar parasal kalemler olarak de-
ğerlendirilmez. Örneğin, özkaynaklara da-
yalı finansal araçlar parasal kalem değildir. 
Çünkü bu varlıklar sabit veya belirlenebilir 
tutarda para olarak geri alınamazlar.

Parasal bir kalem yabancı para birimine da-
yalı bir işlemden kaynaklanıyorsa ve yabancı 
paralı işlemin yapıldığı tarihi ile ödeme tarihi 
arasında döviz kurunda değişim varsa, kur 
farkı oluşur. Yabancı paralı işlem, gerçekleş-
tiği muhasebe döneminde kapanıyorsa, tüm 
kur farkı aynı dönemde finansal tablolara 
yansıtılır. Ancak, işlem izleyen bir muhasebe 
döneminde kapanıyorsa, kapanma tarihine 
kadar her bir dönemde muhasebeleştirile-
cek kur farkları her dönemde döviz kurların-
da meydana gelen değişime göre belirlenir 
ve tahakkuk ettirilir.

7.2. Parasal Olmayan Kalemlere İlişkin 
Kur Farkları

Farkları parasal olmayan kalemlere ilişkin 
kur farklarının muhasebeleştirilmesi yapan-
cı paralı kalemde meydana gelen kazanç ya 
da zararın esas olarak nerede gösterildiğine 
bağlıdır. Eğer parasal olmayan bir kalem-
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den kaynaklanan kazanç ya da zarar diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştiriliyorsa 
aynı şekilde bu kazanç ya da zararın kurdan 
kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelir-
de muhasebeleştirilir. Buna karşın, parasal 
olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç 
ya da zarar, kâr ya da zararda muhasebe-
leştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan 
kaynaklanan kısmı da kâr ya da zararda mu-
hasebeleştirilir.

Bununla birlikte diğer Standartlar bazı ka-
zanç ve zararların diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. 
Örneğin TMS 16, maddi duran varlıkların ye-
niden değerlenmesinden kaynaklanan bazı 
kazanç ve kayıtlı kazanç tutarının bulunduğu 
durumlarda oluşan zararların diğer kapsam-
lı gelirde muhasebeleştirilmesini gerektirir. 
Böyle bir varlık yabancı para cinsinden ölçü-
lürse, mezkûr çevrim kuralları çerçevesinde 
yeniden değerlenmiş tutar, değerlemenin 
yapıldığı tarihteki kurdan çevrilir, oluşan kur 
farkı ise aynı şekilde diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilir.

8. Sunum Para Birimi

TMS 21’in “finansal tablolarda kullanılan 
para birimi” olarak ifade ettiği sunum para 
birimi finansal tabloların sunulduğu para bi-
rimidir. İşletmenin geçerli para biriminden 
farklı bir sunum para birimi de seçebilir. Bu 
seçim işletmenin hem solo hem de bireysel 
finansal tablolar için yapılabilir. Finansal 
tablolarda kullanılan para biriminin işlet-
menin geçerli para biriminden farklı olması 
durumunda işletme, faaliyet sonuçlarını ve 
finansal durumunu finansal tablolarda kul-
lanılan para birimine çevirir.

Bir şirketler grubu, birçok ülkeye yayılmış ya 
da uluslararası piyasalarda işlerini yürütü-
yor olabilir. Bu şirketler grubu için sunum 
para birimini belirlemek oldukça güçtür. 
Ancak Sterlin, Euro ve Amerikan Doları gibi 
uluslararası para birimlerinin bulunması bu 
şirketlerin sunum para birimini seçmelerin-
de kolaylık sağlayabilir. Örneğin, hisseleri 
uluslararası piyasalarda işlem gören bir şir-
ketin uluslararası geçerliliği bulunan para 
birimlerinden birini seçmesi finansal tablo 

kullanıcıları için en faydalı seçim olacaktır.

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 uygulana-
rak çevrilir:

a) Sunulan her finansal durum tablosu (bi-
lanço) aktif ve yabancı kaynakları (karşı-
laştırmalı olanlar dâhil olmak üzere) bu 
finansal durum tablosunun (bilançonun) 
düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan 
çevrilir.

b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tab-
loda (karşılaştırmalı tutarlar dâhil) işlem 
tarihinde geçerli olan döviz kurundan 
çevrilir.

c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, diğer kap-
samlı gelirin ayrı bir unsuru olarak mu-
hasebeleştirilir.

TMS 21 finansal durum ve kâr veya zarar 
tablolarının sunum para birimlerine çevri-
mine ilişkin kurallar getirmesine rağmen 
sermaye ve diğer özkaynaklara ilişkin ku-
rallar getirmemiştir. Yine de özkaynağa da-
yalı hisse senetlerindeki artırımlar ve hisse 
sahiplerine yapılan ödemeler gibi özkaynak 
işlemleri işlem tarihinde geçerli olan döviz 
kurundan çevrilmesinin en mantıklı uygula-
ma olduğu değerlendirilmektedir.

 Döviz kurlarının önemli ölçüde dalgalan-
ma olmaması şartıyla, uygulama kolaylığı 
sağlamak için,  gelir ve gider kalemleri için 
işlemlerin yapıldığı tarihlerdeki döviz kur-
larına yaklaşık bir kurun, örneğin dönemin 
ortalama kurunun kullanılmasına izin veril-
mektedir.

Aşağıda yer alan kur farkları kâr veya zarar-
da muhasebeleştirilmez, çünkü döviz kur-
larındaki değişim faaliyetin şimdiki ve gele-
cekteki nakit akışlarını ya hiç etkilemez ya 
da çok az etkiler:

• Gelir ve giderlerin işlem tarihindeki döviz 
kurlarından ve aktif ve yabancı kaynakla-
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rın kapanış kurundan çevrilmesi sonucu 
oluşan kur farkları.

• Dönem başı net aktiflerin öncekinden 
farklı bir kapanış kurundan çevrilmesi 
sonucu oluşan kur farkları.

Kur farklarının kümülatif tutarı yurtdışında-
ki bir işletme elden çıkarılıncaya kadar öz-
kaynağın ayrı bir unsuru olarak sunulur. Kur 
farkları, konsolide edilen ancak tamamen 
sahip olunmayan yurtdışındaki bir işletme 
ile ilgili ise, çevrimden kaynaklanan ve azın-
lık paylarına isabet eden kümülatif kur fark-
ları, konsolide finansal durum tablosunda 
(bilançoda) kontrol gücü olmayan payların 
(azınlık paylarının) bir parçası olarak muha-
sebeleştirilir.

9. Yurtdışındaki İşletmenin Çevrimi

Grup içi parasal bir aktif (ya da pasif), kısa 
veya uzun vadeli olmasına bakılmaksızın, 
yabancı para dalgalanmalarının sonuçlarını 
konsolide finansal tablolarda göstermeden, 
ilgili grup içi borçla (ya da aktif kalemle) eli-
mine edilemez.

Parasal kalem, bir para birimini diğerine 
çevirme yükümlülüğü taşır ve raporlayan 
işletmeyi yabancı para dalgalanmalarında 
kazanç ya da kayba açık hale getirir. Dolayı-
sıyla, raporlayan işletmenin konsolide finan-
sal tablolarında bu tür kur farkları kâr veya 
zararda muhasebeleştirilir veya işletmenin 
yurt dışındaki net yatırımı olması durumun-
da yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılma-
sına kadar diğer kapsamlı gelirde muhase-
beleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde 
biriktirilir.

Örnek 5: Ana ortaklık olan İngiliz X şirketi, 
hisselerinin tamamını elinde bulundurduğu Y 
Ltd. isminde ABD menşeli bir bağlı ortaklığa 
sahiptir. X şirketinin geçerli para birimi Ster-
lin,  Y Ltd.’nin ise Amerikan Doları’dır. X şirketi 
Y Ltd.’ye Sterlin cinsinden borç vermiştir ve bu 
borç X şirketinin Y Ltd.’deki net yatırımı olarak 
değerlendirilmemektedir.

X şirketinin alacağı kendi geçerli para birimin-
den gösterildiği için bireysel finansal tablo-

larında herhangi bir kur farkı ortaya çıkmaz. 
Ödenecek borç parasal bir kalem olduğu için 
bu borcun Y Ltd.’nin geçerli para birimine (ABD 
Doları) çevriminde ortaya çıkan kur farkları Y 
Ltd.’nin bireysel finansal tablolarında kâr veya 
zarar olarak muhasebeleştirilir.

Konsolidasyonda, grup içi işlem olan borç, fi-
nansal durum tablosundan elimine edilmesi-
ne rağmen Y Ltd.’nin bireysel finansal tablo-
larında muhasebeleştirilen Sterlin cinsinden 
ödenecek borçla ilgili kur kazancı veya kaybı 
konsolidasyon işlemleri sonrasında da finan-
sal tablolarda yer almaya devam eder. Böylece, 
kur farkları konsolide kâr veya zarar tablosun-
da muhasebeleştirilir.

Benzer mantık X şirketinin Y Ltd.’den temet-
tü alacakları hesabı için de uygulanır. Temet-
tü alacakları parasal bir kalemdir ve Sterline 
çevrim işlemi neticesinde ortaya çıkan kur 
farkları konsolide kâr veya zarar tablosunda 
muhasebeleştirilir..

10.  Yurtdışındaki İşletmenin Elden 
Çıkarılması

Bir işletme satış, tasfiye, hisselerini geri 
alma veya işletmenin bir kısmından ya da 
tamamından çekilme işlemleri vasıtasıyla 
yurtdışındaki işletmesinin bir kısmını ya da 
tamamını elden çıkarır.

İşletmenin yurtdışındaki işletmesinin tama-
mının ya da bir kısmının direkt veya dolay-
lı olarak elden çıkarabilir. Örneğin, işletme 
payının bir kısmını ya da tamamını üçüncü 
kişilere satarak yurtdışında bulunan işlet-
medeki sermayesini azaltabilir. Bu satış do-
laylı satış olarak nitelendirilir. Yurtdışındaki 
işletmenin ortaklarının herhangi bir ortağın 
hisselerini alması durumunda ise bu satış 
direkt satış olarak ele alınmaktadır.

10.1. Yurtdışındaki İşletmenin Tamamının 
Elden Çıkarılması (Nitelik Değiştiren Elden 
Çıkarmalar)

İşletmenin yurtdışındaki bir işletmedeki pa-
yının tamamının elden çıkarılmasına ek ola-
rak, aşağıdaki kısmi elden çıkarmalar elden 
çıkarma olarak muhasebeleştirilir: 
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• Kısmi elden çıkarmadan sonra işlet-
menin önceki bağlı ortaklığında kontrol 
gücü bulunmayan bir payı elinde bulun-
durmasına bağlı olmaksızın, yurtdışında 
bir işletmesi olan bağlı ortaklık üzerin-
deki kontrolün kaybedilmesini içeren 
kısmi elden çıkarmalar ve

• Müşterek anlaşmadaki payın kısmen el-
den çıkarılmasından veya yurtdışında bir 
işletmesi olan iştirakteki payın kısmen 
elden çıkarılmasından sonra elde kalan 
payın yurtdışında işletmesi olan bir fi-
nansal varlık olması.

İşletmeler sürekli yatırımlarını bağlı ortak-
lık, iş ortaklığı, müşterek anlaşmalar şeklin-
de elinde tutabilirler. Bu kavramlar genel iti-
bariyle yatırım yapılan işletmenin kontrolünü 
elinde tutmayla ilişkilendirilir ve yatırımın 
toplam sermayedeki payına göre nitelik de-
ğiştirir. Bir işletmenin yurt içinde veya yurt-
dışındaki (yabancı) herhangi bir işletmedeki 
paylarını elden çıkarması o işletmedeki yatı-
rımının niteliğini değiştiriyorsa bu işlemlere 
nitelik değiştiren elden çıkarmalar denir.

Örneğin, yurtdışındaki bir işletmenin his-
selerinin tamamını elinde bulunduran Türk 
şirketi, bu hisselerin yüzde 51 ini elinden çı-
kardığı zaman kontrolü kaybeder ve o işlet-
me bağlı ortaklıktan çıkıp iştirak haline gelir. 
Bu tür değişimlere sebep olan elden çıkar-
malar önceki paragrafta da belirtildiği üzere 
nitelik değiştiren elden çıkarmalar olarak 
tanımlanır.

Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasın-
da, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşti-
rilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde bi-
riktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş 
kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan 
kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, 
özkaynaktan kâr veya zarara aktarılarak (ye-
niden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme 
olarak) yeniden sınıflandırılır.

Yurtdışındaki işletmedeki paylarını yatırımın 
niteliği değişecek şekilde elden çıkarıldığın-
da, aynı işletmede yatırım devam etse bile, 
ana ortaklık tarafından özkaynaklarda birik-
tirilen geçmiş yıllara ilişkin tüm kur farkla-

rı, yurtdışındaki işletmedeki yatırımı devam 
etse bile, kâr veya zarar tablosunda tekrar 
sınıflandırılır. 

Yurtdışında bir işletmesi olan bağlı ortaklı-
ğın elden çıkarılmasında, kontrol gücü ol-
mayan paylarla ilişkilendirilen yurtdışındaki 
işletmeye ait birikmiş kur farkları, finansal 
durum tablosu dışında bırakılır ama kâr veya 
zararda yeniden sınıflandırmaz.

 İşletmenin sahibi olduğu bağlı ortaklığın 
kâr veya zarar tablosunun kontrol gücü ol-
mayan paylarla ilişkilendirilen yurtdışındaki 
işletmeye ait birikmiş kur farklarını içerme-
si sebebiyle, bu kontrol gücü olamayan pay-
lara ilişkin birikmiş kur farkları halihazırda 
ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına 
yansıtılmış olacaktır. 

10.2. Yurtdışındaki İşletmenin Kısmen 
Elden Çıkarılması

İşletmenin yurt dışındaki bir işletmedeki 
payını kısmen elden çıkarması, işletmenin 
yurt dışındaki işletmedeki sermaye payında, 
yukarıda belirtilen ve tamamen elden çıka-
rılma olarak muhasebeleştirilen azalmalar 
dışındaki herhangi bir azalmadır.

Kısmen elden çıkarma ile ilgili ikili bir ayrı-
ma gidilmiştir:

1. Yurtdışında işletmesi bulunan bağlı or-
taklığın kısmen elden çıkarılması ve

2. Diğer kısmen elden çıkarmalar.

Yurtdışında bir işletmesi olan bir bağlı ortak-
lığın kısmen elden çıkarılmasında işletme, 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen 
birikmiş kur farklarının oransal payını, söz 
konusu yurtdışı işletmedeki kontrol gücü ol-
mayan paylarla yeniden ilişkilendirir.

Bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılma-
sını gerektiren bir transfer ya da bir yeniden 
ilişkilendirme özkaynaklarda muhasebe-
leştirilir. Bu yüzden kısmen elden çıkarılan 
işletmeye ilişkin kur farkları işlem tarihinde 
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr 
veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmez.
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Yurtdışındaki işletmenin diğer herhangi bir 
elden çıkarımında ise işletme göre, sadece 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen 
birikmiş kur farklarının oransal payını, kâr 
veya zararda yeniden sınıflandırır.

Örnek 6: Yatırımcı A şirketinin hisselerinin 
%30’una sahip olduğu ve B adında bir iştiraki 
bulunmaktadır. B şirketi yurtdışında bir işlet-
medir ve TMS 21 uyarınca $9M tutarındaki kur 
farkı diğer kapsamlı gelirde yurtdışındaki iş-
letmeye ilişkin kur çevrim farkları olarak mu-
hasebeleştirilmektedir.

A şirketi B şirketindeki hisselerinin, toplam 
hisselerin %10 ine tekabül eden kısmını sat-
mıştır, ancak henüz B şirketi üzerindeki önemli 
etkisini kaybetmemiştir. Bu işlem A şirketinin 
kısmi elden çıkarma işlemi olarak tanımlanır, 
çünkü A şirketinin B üzerindeki sahipliği azal-
masına rağmen önemli etkisi devam etmekte-
dir.

Yukarıda bahsedilen işlem neticesinde A şir-
ketinin, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleş-
tirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, 
kârveya zararda yeniden sınıflandırması ge-
rekmektedir. Sonuç olarak işlem tarihinde bi-
rikmiş kur farklarının oransal payı olan $3M’ı 
(10/30*$9M ) kâr veya zararda yeniden sınıf-
landırması gerekir.

Yurtdışındaki bir işletmenin defter değerinin 
düşürülmesi durumunda, kendi zararı veya 
yatırımcı tarafından muhasebeleştirilen de-
ğer düşüklüğünün varlığı sebebiyle kısmî 
bir elden çıkarma meydana gelmeyeceği 
belirtilmektedir. Dolayısıyla diğer kapsamlı 
gelirde muhasebeleştirilen kur farkı kazanç 
ya da kaybının herhangi bir kısmı, değer dü-
şüklüğünün yansıtılması sırasında kâr veya 
zararda yeniden sınıflandırılmaz.

11. Açıklamalar

TMS 21’e göre işletmenin finansal tablolar-
da açıklaması gereken hususlar dört başlık-
ta sınıflandırılabilir.

1. Kur Farkları

2. Sunum ve geçerli para birimi

3. Finansal tabloların çevriminin uygunluğu 
ve diğer finansal bilgiler

4. Standardın uygulanmasıyla ilgili muha-
kemeler ve diğer açıklamalar.

11.1. Kur Farkları

İşletme, TMS 39’a göre finansal araçların 
gerçeğe uygun değere göre ölçülmesinden 
kaynaklanan ve kâr veya zararda muhasebe-
leştirilen kur farkları hariç olmak üzere, kâr 
veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları 
tutarını açıklar. 

TMS 21 oluşan kur farklarının kâr veya zarar 
tablosu içinde hangi başlıkta gösterileceği 
hususunda bir belirleme yapmamıştır. Ör-
neğin işletme faaliyetleri sonucu oluşan kur 
farkları kâr veya zarar tablosunda, finans-
man faaliyetleri neticesinde çıkan kur fark-
ları ise finansman faaliyetlerinden gelirler 
veya giderler başlığı altında raporlanır. İş-
letme kur farklarını raporlarken bu farkların 
hangi başlık altında yer aldığını belirtmelidir.

İşletmeler ayrıca diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilen ve özkaynağın ayrı bir 
bileşeninde biriktirilen net kur farkları ile 
dönem başındaki ve dönem sonundaki bu 
tür kur farkları tutarlarının mutabakatını 
açıklarlar.

11.2. Sunum ve Geçerli Para Birimi

Finansal tablolarda kullanılan para birimi-
nin geçerli para biriminden farklı olması du-
rumunda, geçerli para biriminin ne olduğu 
ve neden farklı bir para birimi kullanıldığı 
gerekçesiyle birlikte açıklanır. Raporlayan 
işletmenin ya da yurtdışındaki önemli bir iş-
letmenin geçerli para birimi değiştiğinde, bu 
durum ve değişimin nedeni açıklanmalıdır.

11.3. Finansal Tabloların Çevriminin 
Uygunluğu ve Diğer Finansal Bilgiler

İşletmenin finansal tablolarını geçerli para 
biriminden farklı bir para biriminde sunma-
sı durumunda, finansal tablolarının Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu 
kabul edilebilmesi için ilgili her Standardın 
gerekleriyle ve bu Standartların ilgili tüm yo-
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rumlarıyla uyumlu olması gerekir. İşletme, 
finansal tablolarını ve diğer finansal bilgile-
rini Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
ile uyumlu kabul edilebilme gereklerini yeri-
ne getirmeden, geçerli para birimi olmayan 
bir para biriminde sunduğu durumlarda bu 
çevrimler Türkiye Finansal Raporlama Stan-
dartları’na uygun olmayıp, aşağıda belirtilen 
açıklamaların yapılması gerekir:

• Bu bilgileri, Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarıyla uyumlu bilgilerden açık 
bir şekilde ayırt etmek için ek bilgiler 
olarak tanımlar;

• Ek bilgilerin hazırlandığı para birimini 
açıklar ve

• İşletmenin geçerli para birimini ve ek bil-
gilerin çevrim yöntemini açıklar.

11.4. Standardın Uygulanmasıyla İlgili 
Muhakemeler ve Diğer Açıklamalar

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Stan-
dardı’nda, işletmenin, önemli muhasebe 
politikaları veya diğer dipnotlarla beraber, 
işletmenin muhasebe politikalarını uygu-
lama sürecinde yönetim tarafından varılan 
ve finansal tablolara alınan tutarlar üzerin-
de en fazla etkiye sahip olan muhakemeleri 
açıklaması gerektiği belirtilmiştir. TMS 21’in 
uygulanması esnasında, geçerli para birimi-
nin belirlenmesi, grup içi parasal işlemlerin 
net yatırım olarak değerlendirilip değerlen-
dirilmemesi gibi önemli tahmin gereksinim-
leri oluşabilir. Bu tür tahminlerin yapılması 
durumunda işletme bunları da açıklar.

SONUÇ

Sınır ötesi faaliyetlerde bulunan işletme-
ler kaçınılmaz olarak yabancı paralı işlem-
ler gerçekleştirirler. Ancak bazı işletmeler 
kendi ülkelerinde kendi ulusal para birim-
leriyle faaliyetlerine sürdürmelerine karşın 
teknoloji yatırımı, hammadde alımı, lisans, 
patent, isim hakkı gibi işlemlere girişmeleri 
sebebiyle yabancı paralı işlemlerle muhatap 
olurlar.

İşletmeler, kendi yabancı yatırımları, ortak-
larının yabancı oluşu veya kendisinin diğer 
ortaklara göre farklı para birimi kullanma-
ları sebebiyle finansal tablolarının çevrimini 
yapmak zorunda kalırlar.

Esas olarak günlük işlemlerde spot kur üze-
rinden çevrim ilkesi geçerlidir. Dönem sonu 
değerleme işlemlerinde ilgili kalemin para-
sal olup olmadığı değerlendirilir. Bu değer-
leme sonucunda oluşan kur değişim farkları 
işletmelerin kâr veya zararlarını etkilemek-
tedir.

Fonksiyonel para birimi bir takım gösterge-
ler göz önünde bulundurularak belirlenir. 
Ancak sunum para biriminin belirlenmesin-
de herhangi bir şart yoktur. İşletmeler su-
num para birimlerini istedikleri şekilde be-
lirleyebilirler. Finansal tablolar geçerli para 
biriminden farklı bir para biriminde sunulur-
ken tüm bilanço kalemleri kapanı kurundan, 
kapsamlı gelir tablosu kalemleri ise gerçek-
leştiği tarihteki kurdan çevrilir. Özkaynaklar 
için herhangi bir hüküm belirlenmemiş olsa 
da uygulamada işlemin gerçekleştiği tarih-
teki kur kullanılmaktadır.
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