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Kıymetli Okuyucu,

Muhasebe ve Denetim Dünyası dergimizin  

üçüncü sayısı ile karşınızdayız. İkinci sayımızın 

yayınlanması sonrasında gerek meslek 

personelimizin gerekse bağımsız denetim 

camiasının olumlu değerlendirmeleri 

çerçevesinde yeni sayımızın içeriğini 

oluşturduk. 

Bu sayımızda, sizler için seçtiğimiz makaleler 

yine muhasebe ve denetim alanı ile alakalı önemli 

hususlara ilişkin olarak değerli bilgiler sunuyor.  

Veysel PEKUZ



Dergide yer alan makalelerin her hakkı Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneğine aitti  r. Makaleler kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. Makalelerde yer alan görüşler yazarların kendilerine ait görüşler olup Kamu Gözeti mi 
Kurumu’nun veya Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneği’nin resmi görüşü olarak kabul edilemez. 
Makaleler dolayısı ile doğabilecek hukuki ihti lafl arda muhatap makale yazarıdır. 
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ÖZET

Denetçinin yeni müşteri kabulüyle ilgili 

kararları, denetim standartlarına uygun 

olarak uygulamak zorunda olduğu denetim 

süreçlerinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. 

Yeni müşteriler ya da mevcut müşterilerle 

yeni bir sözleşme yapılması tarafsızlığa bir 

tehdit oluşturabileceği veya denetim kuru-

luşu açısından risk yaratabileceği için, son 

derece önemli olan müşteri kabulü ile ilgili 

kararlar dikkatlice değerlendirilerek veril-

melidir.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’a göre 

yeni bir müşteri kabul edilirken, müşterinin 

dürüstlüğüne yönelik kabul edilemeyecek 

risk oluşturacak bir sorun olup olmadığını 

değerlendirmek için denetlenecek müşteri-

nin, ortaklarının ve faaliyetlerinin araştırıl-

ması gerekmektedir. 

Ayrıca, müşteri kabulü ve müşteri ilişkisinin 

devam ettirilmesine ilişkin prosedürler; etik 

mülahazalar, muhtemel çıkar çatışmaları ve 

denetim kuruluşunun denetimi yürütmek 

için yetkinliği ile zaman ve kaynaklar dâhil 

gerekli kapasiteye sahip olup olmadığına 

odaklanmalıdır.

Bu çalışma, yeni bir müşteri kabulü veya 

mevcut bir müşteriyle yeni bir sözleşme ya-

pılmadan önce bir denetim kuruluşu ya da 

denetçi tarafından takip edilmesi gereken 

prosedürleri ve dikkate alınması gereken 

hususları açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Denetimde Müşteri Ka-

bulü, Müşteri İlişkisinin Devam Ettirilmesi, 

Çıkar Çatışması, Denetim Kalitesi, Bağım-

sızlık, Etik

AUDIT CLIENT ACCEPTANCE

ABSTRACT

Auditors’ decision regarding accepting new 

clients is the first step in the auditing pro-

cess that auditors have to implement in line 

with auditing standards. Client acceptance 

decisions are crucially important, becau-

se new clients or new engagements for an 

existing client can pose threats to objectivity, 

or create risk exposure to the firm, which 

must be carefully evaluated.

According to Turkish Code of Ethics for Au-

ditors the firm should investigate the poten-

tial client, its owners and business activities 

in order to evaluate whether there are any 

questions over the integrity of the potential 

client which create unacceptable risk.

In addition, client acceptance and continu-

ance procedures should focus on indepen-

dence considerations, possible conflicts of 

interest and whether the firm is competent 

to perform the engagement, and has the ca-

pabilities, including time and resources to 

do so.

This study aims to explain matters that 

should be considered and procedures that 

should be followed by a firm or an auditor 

before accepting a new client or a new en-

gagement for an existing client.

Keywords: Audit Client Acceptance, Conti-

nuance of Client Relationships, Conflict of 

Interest, Audit Quality, Independence, Ethics
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GİRİŞ

Denetim kuruluşları ya da denetçiler1 ken-

dilerinden talep edilen her denetimi kabul 

etmek zorunda mıdır? Bu sorunun ceva-

bının “hayır” olduğunu hemen söyleyebili-

riz. Her şeyden önce denetçi, yapacağı de-

netim sonucunda bir ra por düzenleyerek, 

denetlenmesi istenen finansal tabloların 

doğruluğu hakkında bir görüş bildirecektir. 

Kişisel yatırımlardan, bir satıcının kredi aç-

masına kadar değişiklikler gösteren kişisel 

ve kurumsal kararlar denetçinin raporuna 

bağlı olacaktır. Denetim kuruluşu açısından 

bir denetimin yapılması ticari olarak kar-

lı olabilir; ancak ticari mülahazaların, ilgili 

standartlar ve mevzuat gereğince dikkate 

alınması gereken hususlardan daha önemli 

olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Eğer il-

gili standartlar ve mevzuat hükümleri açıkça 

karşılanamıyorsa, denetimin kabul edilme-

mesi gerekir.

Müşteri kabulü ve müşteri ilişkisinin devam 

ettirilmesine ilişkin hükümler Türkiye Dene-

tim Standartları’nın birer parçası olan, Ba-

ğımsız Denetçiler için Etik Kurallar ile Kalite 

Kontrol Standardı (KKS-1) ve Bağımsız De-

netim Standartları’nda (BDS) yer almakta-

dır. Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde de bazı 

hükümler bulunmaktadır.

Yeni bir müşteri kabul edilirken, müşterinin 

dürüstlüğüne yönelik kabul edilemeyecek 

risk oluşturacak bir sorun olup olmadığını 

değerlendirmek için öncelikle denetlenecek 

müşterinin, ortaklarının ve faaliyetlerinin 

araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma 

genellikle müşterinin tanınması olarak ad-

landırılmaktadır.

Müşteri kabulünde değerlendirilmesi ge-

reken bir diğer konu ise; denetim ekibinin, 

denetimin yürütülmesi için uygun yeterliğe 

sahip olup olmadığı ile zaman ve kaynaklar 

dâhil gerekli beceri ve kapasitesinin bulunup 

bulunmadığıdır. Denetim ekibi denetimi uy-

gun şekilde yürütmek için gerekli yeterliğe 

1  Bu makalede, “denetim kuruluşu”, “denetçi” ve “denetim” 

ifadeleri sırasıyla “bağımsız denetim kuruluşu”, “bağımsız 

denetçi” ve “bağımsız denetim” anlamında kullanılmıştır

sahip değilse ya da sahip olamazsa “mesleki 

yeterlik ve özen” ilkesine karşı kişisel çıkar 

tehdidi oluşur. Örneğin, bir denetim kuru-

luşundan birçok ülkede faaliyet gösteren 

büyük bir şirketler topluluğunun denetimi 

talep edilmişse, en önemli husus denetime 

ayrılacak kaynak olabileceği gibi, denetim 

ücretinin çok yüksek olması, ücrete bağlı 

olarak kişisel çıkar tehdidi de oluşturabilir. 

Şirket sahibi tarafından yönetilen küçük bir 

şirketin denetimi talep edilmesi durumunda 

ücrete bağımlılık daha az önemli bir husus 

olabilirken, yönetimle ilgili karar verirken 

denetçi açısından oluşacak muhtemel teh-

ditler önemli olabilir.

Yeni bir müşteri kabul edilirken, denetim 

kuruluşunun başta bağımsızlık ile ilgili hü-

kümler olmak üzere ilgili etik hükümlere 

uygunluk sağlanıp sağlanmadığını da de-

ğerlendirmesi gerekir. Özellikle denetimin 

kabul edilmesini engelleyecek bir çıkar ça-

tışması gibi etik tehditler veya tarafsızlığa 

yönelik tehditlerin olup olmadığı da dikkate 

alınmalıdır. Örneğin, denetim kuruluşu per-

sonelinin müşteri işletmenin hisselerine 

sahip olması veya akrabalık ilişkisi olması 

halinde muhtemel tehditler oluşabilir. An-

cak söz konusu tehditlerin tespit edilmesi, 

müşterinin reddedilmesi gerektiği anlamına 

da gelmez. Öncelikle uygun önlemlerin alı-

nıp alınamayacağı değerlendirilmelidir. Eğer 

bu tehditleri ortadan kaldıracak veya kabul 

edilebilir bir seviyeye indirebilecek önlemler 

alınırsa denetim kabul edilebilir.

Dört büyük denetim kuruluşunun müşteri 

kabul kararlarını etkileyen bazı finansal ve 

finansal olmayan etkenleri analiz etmek ve 

ölçmek üzere Fortune 500 listesinde yer alan 

100 şirket örnek alınarak yapılan bir araştır-

ma; müşteri kabul kararlarının, müşterinin 

Fortune 500 listesindeki sırasının yansıttığı 

itibar ve saygınlığı, özel faaliyet alanı ile ilgili 

denetçinin uzmanlığı ve müşterinin finansal 

performansı ve öngörülebilir bir süre için 

şirketin sürekliliğinin sağlanabilirliğinden 

önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir.2

2 Mironiuc, M., Chersan, L.C., and Robu, L.B., The Influence of 

the Client’s Background on the Auditor’s Decision in Acceptance 

the Audit Engagement, Communications of the IBIMA, Vol. 2013, 

Article ID 567289, s. 1.
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İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR 

Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 

397- 406. maddelerinde denetime ilişkin 

hükümler yer almıştır. Dolayısıyla yeni bir 

müşteri kabulünde veya mevcut müşteri ile 

ilişkilerin devam ettirilmesinde TTK hüküm-

lerinin göz önünde tutulması gerekmektedir.

TTK’nın 399. maddesinde denetçinin seçimi, 

görevden alınması ve denetim sözleşmesi-

nin feshine ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

Buna göre, denetçi şirket genel kurulunca; 

topluluk denetçisi, ana şirketin genel kuru-

lunca seçilmekte olup, denetçinin her faali-

yet dönemi ve her hâlde görevini yerine ge-

tireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi 

gerekmektedir. Seçilen denetçi ile sözleş-

meyi yönetim kurulu yapar. Denetçi seçi-

minin zamanına ilişkin hüküm emredicidir. 

Kanunun gerekçesinde, bu hükme aykırılık 

halinde altıncı fıkra hükümlerinin uygula-

nacağı belirtilmiştir. 399. maddenin altıncı 

fıkrasına göre; faaliyet döneminin dördüncü 

ayına kadar denetçi seçilememişse, denet-

çi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu 

üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin is-

temi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından 

atanır. 

TTK’nın 400. maddesinin birinci fıkrasında, 

ilgili şirkette denetçi olunamayacak durum-

lar sayılmış olup, bunlar aşağıda belirtilmiş-

tir:

• Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

• Denetlenecek şirketin yöneticisi veya ça-

lışanıysa veya denetçi olarak atanmasın-

dan önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış-

sa,

• Denetlenecek şirketle bağlantısı bulu-

nan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin 

veya bir ticari işletmenin kanuni temsil-

cisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, 

yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda 

yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut 

denetlenecek şirketin yönetim kurulu 

üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst 

soyundan biri, eşi veya üçüncü derece 

dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya 

kayın hısmıysa,

• Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde 

bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yir-

miden fazla paya sahip olan bir işletmede 

çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette 

yüzde yirmiden fazla paya sahip bir ger-

çek kişinin yanında herhangi bir şekilde 

hizmet veriyorsa,

• Denetlenecek şirketin defterlerinin tu-

tulmasında veya finansal tablolarının dü-

zenlenmesinde denetim dışında faaliyet-

te veya katkıda bulunmuşsa,

• Denetlenecek şirketin defterlerinin tu-

tulmasında veya finansal tablolarının çı-

karılmasında denetim dışında faaliyette 

veya katkıda bulunduğu için denetçi ola-

mayacak gerçek veya tüzel kişinin veya 

onun ortaklarından birinin kanuni tem-

silcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kuru-

lu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi 

olarak bizzat kendisi ise,

• Yukarda yer alan şartları taşıdığı için de-

netçi olamayan bir denetçinin nezdinde 

çalışıyorsa,

• Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mes-

lekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin 

tamamının yüzde otuzundan fazlasını 

denetlenecek şirkete veya ona yüzde yir-

miden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan 

şirketlere verilen denetim ve danışman-

lık faaliyetinden elde etmişse ve bunu 

cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa.

Diğer taraftan, aynı maddenin üçüncü fık-

rasına göre denetçi, denetim yaptığı şirkete, 

vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, 

danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir 

yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.

TTK’nın 400. maddesinin ikinci fıkrasında 

ise rotasyona ilişkin hükümler düzenlenmiş 

olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen sürele-

ri kısaltmaya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) yetkili 

kılınmıştır.
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KGK bu yetkisini kullanarak, Bağımsız De-

netim Yönetmeliği 26. maddenin 1. fıkrasının 

(ç) bendinde bir düzenleme yapmıştır. Buna 

göre; üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları 

son on yılda yedi yıl, denetim kuruluşlarında 

çalışanlar da dâhil olmak üzere denetçiler 

ise son yedi yılda beş yıl denetim çalışması 

yürüttükleri işletmelere ilişkin denetimleri 

üstlenemezler.3

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği’nin 22. maddesinin dördüncü 

fıkrasında; “Bağımsızlığı tehdit eden hu-

susların ortaya çıkması halinde bağımsızlığı 

koruyacak önlemler alınır. Alınan önlem-

lerin tehditleri bertaraf etmeye yetmediği 

anlaşıldığında bağımsızlığın zedelendiği ve 

ortadan kalktığı kabul edilir. Denetim kuru-

luşları veya denetçiler denetim faaliyetleri 

sırasında ortaya çıkan bağımsızlığa yönelik 

tehditleri, bunlara yönelik alınan önlemleri 

ve bu konuda yapılan tüm değerlendirme-

leri yazılı olarak kayda almak ve saklamak 

zorundadır. Bağımsızlığın zedelendiği veya 

ortadan kalktığı haller Kuruma bildirilir ve 

Kurumdan onay alınmak suretiyle ilgili de-

netim sözleşmesi sonlandırılır.” hükmü yer 

almaktadır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre; “De-

netim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen 

işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde 

tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi 

dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet 

veremez, bunu denetim ağında yer alan ku-

ruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer 

işletmeleri aracılığıyla yapamaz. Denetim 

kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçi-

leri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hiz-

metler de bu kapsamda değerlendirilir.”

Yönetmeliğin 24. maddesinin ikinci fıkrası 

“Denetim kuruluşu ve denetçiler, Kurum ta-

rafından izin verilen haller hariç olmak üze-

re, başka bir denetim kuruluşu ve denetçi 

ile denetim hizmeti ilişkisi devam eden bir 

denetlenen işletmenin aynı döneme ilişkin 

3 Doğan, A., Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon, Muhasebe ve 

Denetim Dünyası, Sayı:1, Nisan & Haziran 2016: s. 10.

denetim hizmet talebini kabul edemezler.” 

hükmünü getirmiştir.

Denetim kuruluşları ve denetçilerin üstle-

nemeyecekleri denetimler söz konusu yö-

netmeliğin 26. maddesinin birinci fıkrasında 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

• 6102 sayılı Kanun uyarınca üstlenemeye-

cekleri denetimler.

• Bağımsızlığı zedeleyecek denetimler.

• Denetlenen işletmenin özelliğine göre 

denetim kadrosunun sayı, nitelik veya 

tecrübe bakımından yetersiz olduğu de-

netimler.

• Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları 

son on yılda yedi yıl, denetim kuruluşla-

rında çalışanlar da dâhil olmak üzere de-

netçiler ise son yedi yılda beş yıl denetim 

çalışması yürüttükleri işletmelere ilişkin 

denetimler.

• Sözleşme kabul süreçlerine ilişkin Ku-

rum tarafından yapılan düzenlemelere 

aykırı denetimler.

• Denetim kuruluşunun veya denetçinin 

mevcut iş yükü sebebiyle sağlıklı bir şe-

kilde yürütülmesi mümkün olmayan de-

netimler.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, denet-

çilerin sadece bir denetim kuruluşu adına 

denetim yapabilecekleri, istihdam edildikleri 

denetim kuruluşuyla ilişkileri sona ermedik-

çe başka bir denetim kuruluşunda ya da tek 

başına denetim faaliyetinde bulunamaya-

cakları belirtilmektedir.

Etik Kurallar

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’ın4

 A kısmının 210’uncu bölümünde müşte-

ri kabulü, denetim işinin kabulü ve denetçi 

değişikliği açıklanmıştır. Müşteri kabulüne 

ilişkin olarak 210.1-5. paragraflarda yer alan 

hükümlere göre; denetçinin, yeni bir müşteri 

kabul etmeden önce, bu kabulün temel ilke-

lere uyumu engelleyen herhangi bir tehdit 

4 Bundan sonra kısaca “Etik Kurallar” olarak ifade edilecektir.
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oluşturup oluşturmayacağını belirlemesi 

zorunludur. Dürüstlük veya mesleğe uygun 

davranış ilkelerine yönelik potansiyel teh-

ditler, müşteriyle bağlantılı şüphe uyandıran 

konulardan (örneğin; ortakları, yönetimi veya 

faaliyetlerine ilişkin) ortaya çıkabilir. Denetçi 

her tür tehdidin ciddiyetini değerlendirir ve 

gerektiğinde bunları ortadan kaldırmak veya 

kabul edilebilir bir düzeye indirmek için ön-

lem veya önlemler alır. Tehditleri kabul edi-

lebilir bir düzeye indirmek mümkün değilse 

denetçi, müşteriyi kabul etmez.

Denetim işinin kabulüne ilişkin hükümler ise 

210.6-8. paragraflarda yer almaktadır. Buna 

göre; mesleki yeterlik ve özen ilkesi, denet-

çiye, yalnızca yerine getirmeye yeterli oldu-

ğu hizmetleri sunma yükümlülüğünü getirir. 

Denetçi belirli bir işi kabul etmeden önce, 

bu kabulün temel ilkelere uyumu engelleyen 

herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığı-

nı belirler. Örneğin, oluşturulan ekip, işi uy-

gun şekilde yürütmek için gerekli yeterliğe 

sahip değilse veya bu yeterliği elde edemi-

yorsa, mesleki yeterlik ve özen ilkesine yö-

nelik kişisel bir çıkar tehdidi oluşur. Denetçi, 

her tür tehdidin ciddiyetini değerlendirir ve 

gerektiğinde bunları ortadan kaldırmak veya 

kabul edilebilir bir düzeye indirmek için ge-

rekli önlemleri alır. Ayrıca 210.7 paragrafta 

alınacak önlemlere ilişkin örnekler de veril-

miştir.

Denetçi değişikliğine ilişkin olarak 210.9-14. 

paragraflarında yer alan hükümlere göre 

ise; diğer bir denetçinin yerine geçmesi is-

tenen denetçinin, işi kabul edip etmemek 

açısından, temel ilkelere uyumu engelle-

yen ve önlemlerin uygulanmasıyla ortadan 

kaldırılamayacak veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirilemeyecek tehditler oluşturan 

durumlar gibi, mesleki veya başka bir se-

bebin olup olmadığını belirlemesi gerekir. 

Örneğin, denetçi işle alakalı tüm durum-

ları bilmeden söz konusu işi kabul ederse, 

mesleki yeterlik ve özen ilkesine yönelik bir 

tehdit oluşabilir. Denetçinin, her tür tehdi-

din ciddiyetini değerlendirmesi gerekir. İşin 

niteliğine bağlı olarak bu değerlendirme; 

işi kabul etmenin uygun olup olmayacağına 

karar verebilmek amacıyla denetçinin, mev-

cut denetçi ile doğrudan iletişime geçmesini 

gerektirebilir. Herhangi bir tehdidi ortadan 

kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirmek için gerektiğinde alınacak önlem-

lere örnekler 210.11 paragrafında yer almış 

olup, önlemlerin uygulanmasıyla tehditlerin 

ortadan kaldırılamaması veya kabul edile-

bilir bir düzeye indirilememesi durumunda 

denetçinin, karşılanması gereken hususlara 

ilişkin başka yollarla tatmin olmadıkça, işi 

kabul etmemesi gerekir.

210.14. paragrafta ise; “Denetçinin, mevcut 

denetçiyle görüşmelere başlaması için, ter-

cihen yazılı olacak şekilde, genelde müşte-

riden izin alması gerekir. Bu izin alındıktan 

sonra mevcut denetçi, bu tür talepleri dü-

zenleyen ilgili mevzuata uyar. Mevcut denet-

çinin bilgi verdiği durumlarda, söz konusu 

bilgi dürüstçe ve açık bir şekilde verilir. Mev-

cut denetçiyle iletişime geçememesi duru-

munda işin teklif edildiği denetçi, üçüncü ta-

rafları sorgulamak veya müşterinin kıdemli 

yöneticilerinin veya üst yönetimden sorum-

lu olanlarının geçmişlerini araştırmak gibi 

başka yöntemlerle muhtemel tüm tehditlere 

ilişkin bilgileri edinmek için gerekli adımları 

atar.” hükmü yer almaktadır.

KKS-1

Finansal tabloların bağımsız denetimini ya-

pan bağımsız denetim kuruluşları ve bağım-

sız denetçiler için kalite kontrolünü düzenle-

yen KKS-1; denetim kuruluşlarının, müşteri 

ilişkisi ve denetim sözleşmesini kabul et-

meden ve mevcut müşteri ilişkisinin devam 

ettirilip ettirilmeyeceğine karar vermeden 

önce gerekli görülen bilgileri elde etmesini 

zorunlu kılmaktadır. Toplanacak bilgileri ise 

aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

• Ana ortakların, kilit yöneticilerin ve üst 

yönetimden sorumlu olanların dürüstlü-

ğü,

• Denetim ekibinin denetimin yürütülmesi 

hususunda yetkin olup olmadığı, zaman 

ve kaynaklar dâhil denetimi yürütmek 

için gerekli beceri ve kapasiteye sahip 

olup olmadığı,
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• Hem denetim kuruluşunun hem de de-

netim ekibinin Etik Kurallar’a uygunluk 

sağlayıp sağlamadığı,

• Mevcut müşteri ilişkisinin devam ettiril-

mesi için cari dönem ve önceki dönem 

denetimleri sırasında ortaya çıkan önem-

li konular ve bunlardan çıkarımlar.

Ayrıca denetim kuruluşunun; yeni veya mev-

cut bir müşteriye sunulacak bir denetimin 

kabul aşamasında muhtemel bir çıkar çatış-

masının tespiti hâlinde, söz konusu deneti-

mi kabul etmenin uygun olup olmayacağına 

karar vermesi; tespit edilmiş sorunlara rağ-

men müşteri ilişkisinin ve denetim sözleş-

mesinin kabulü veya devam ettirilmesine 

karar vermesi durumunda, sorunların nasıl 

çözüldüğünü belgelendirmesi zorunlu kılın-

maktadır.

KKS-1’de müşteri ilişkisinin ve denetim söz-

leşmesinin kabulü ve devam ettirilmesine 

ilişkin ana hükümler 26-28. paragraflarda, 

açıklayıcı hükümler ise A18-A23. paragraf-

larda yer almaktadır.

BDS-210 

Bir denetim kuruluşu müşterisi ile sözleş-

me yapmaya karar verdiğinde, “Bağımsız 

Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde 

Anlaşmaya Varılması” başlıklı BDS-210 hü-

kümlerine uyması gerekir.

BDS-210’un 6. paragrafına göre; denetçinin 

öncelikle denetimin ön şartlarının sağlanıp 

sağlanmadığının tespiti için, finansal tablo-

ların hazırlanmasında kullanılacak finansal 

raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup 

olmadığını belirlemesi gerekir. Denetçi, fi-

nansal tabloların hazırlanmasında kullanı-

lacak olan finansal raporlama çerçevesinin 

kabul edilebilir olup olmadığını belirlerken; 

İşletmenin niteliği (örneğin, işletmenin ti-

cari bir işletme mi, kamu sektörü işletmesi 

mi veya borsada işlem gören bir işletme mi 

olduğu), finansal tabloların amacı (örneğin, 

geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak finansal 

bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için mi, yoksa 

belirli kullanıcıların finansal bilgi ihtiyaçları-

nı karşılamak için mi hazırlandığı), finansal 

tabloların niteliği ve mevzuatın geçerli fi-

nansal raporlama çerçevesini belirleyip be-

lirlemediği gibi faktörleri dikkate almalıdır. 

Ancak, çoğu durumda finansal raporlama 

çerçevesi ya TFRS (Türkiye Finansal Rapor-

lama Standartları) ya da Yerel Finansal Ra-

porlama Çerçevesi olmaktadır.

Diğer taraftan denetçinin, yönetimin aşağıdaki 

sorumlulukları anladığına ve üstlendiğine iliş-

kin mutabakatını da alması gerekir:

• Finansal tabloların geçerli finansal ra-

porlama çerçevesine uygun olarak hazır-

lanması,

• Hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 

içermeyen finansal tabloların hazırlan-

masını sağlamak için gerekli görülen iç 

kontroller,

• Denetçiye; kayıtlar ve dokümanlar gibi 

finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili 

tüm bilgilere erişim imkânı, talep edeceği 

ilâve bilgiler, denetim kanıtlarının toplan-

ması için işletme içinde gerekli görülen 

kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme 

imkânı sağlama sorumluluğu.

En son belirttiğimiz sorumluluklarla ilgili 

olarak yönetim veya üst yönetimden sorum-

lu olanların, denetim sözleşmesi teklifindeki 

şartlarla denetçinin çalışma kapsamını sı-

nırlandırması ve bu sınırlandırmanın finan-

sal tablolar hakkında görüş vermekten ka-

çınmasını gerektireceğine inanması hâlinde 

denetçinin, mevzuat aksini zorunlu kılma-

dıkça, sınırlandırılmış bu denetim sözleş-

mesini kabul etmemesi gerekir. Denetimin 

ön şartlarının sağlanmaması durumunda, 

denetçi bu konuyu yönetimle görüşür. Ayrı-

ca, finansal tabloların hazırlanmasında kul-

lanılan finansal raporlama çerçevesi kabul 

edilebilir değilse ya da yönetimin yukarda 

belirttiğimiz mutabakatı vermemesi duru-

munda da, mevzuatta aksi öngörülmedikçe, 

denetimin kabul edilmemesi gerekir.

BDS-220

“Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde 

Kalite Kontrol” başlıklı BDS-220, finansal 

tabloların denetimine ilişkin kalite kontrol 
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prosedürleri açısından denetçinin özel so-

rumluluklarını ve denetimin kalitesini göz-

den geçiren kişinin sorumluluklarını düzen-

lemektedir.

BDS-220’nin 12. paragrafına göre sorumlu 

denetçi, müşteri ilişkisinin ve denetim söz-

leşmesinin kabulü ve devam ettirilmesiyle 

ilgili uygun prosedürlerin uygulandığından 

emin olmalı ve bu konuda varılan sonuçların 

uygun olduğuna karar vermelidir.

Ayrıca sorumlu denetçinin, önceden öğre-

nilmiş olması durumunda denetim kurulu-

şunun denetim sözleşmesini reddetmesine 

sebep olabilecek bir bilgiyi edinmesi duru-

munda, kendisinin ve denetim kuruluşunun 

gerekli adımları atabilmesi için durumu der-

hâl denetim kuruluşuna bildirmesi gerek-

mektedir.

Diğer taraftan, BDS-220’nin açıklayıcı hü-

kümlerinde; müşteri ilişkisinin ve denetim 

sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi 

açısından ulaşılan sonuçların uygun olup 

olmadığının belirlenmesinde, aşağıda belir-

tilen bilgilere benzer bilgilerin, sorumlu de-

netçiye yardımcı olacağı belirtilmiştir:

• İşletmenin büyük pay sahiplerinin, kilit 

yöneticilerinin ve üst yönetimden sorum-

lu olanların dürüstlüğü, 

• Denetim ekibinin, denetimin yürütülmesi 

için uygun yeterliğe sahip olup olmadığı 

ile zaman ve kaynaklar dâhil gerekli be-

ceri ve kapasitesinin bulunup bulunma-

dığı, 

• Denetim kuruluşu ve denetim ekibinin 

ilgili etik hükümlere uygunluk sağlayıp 

sağlayamadığı, 

• Mevcut veya önceki denetimler sırasında 

ortaya çıkan önemli konular ile bu konu-

ların müşteri ilişkisinin devam ettirilme-

sine etkileri.

BDS-300 

Yeni bir müşteri kabul ederken, “Finansal Tab-

loların Bağımsız Denetiminin Planlanması” 

başlıklı BDS-300’ün de göz önünde tutulma-

sı gerekir. BDS-300’ün 13. paragrafına göre, 

ilk defa yapılan bir denetime başlamadan 

önce, müşteri ilişkisinin ve denetim sözleş-

mesinin kabulüne ilişkin olarak BDS-220’nin 

zorunlu kıldığı özel denetim prosedürlerinin5

uygulanması gerekir. Denetçinin değiştiği 

durumlarda ise, ilgili etik hükümlere uygun 

olarak önceki denetçiyle iletişime geçilmesi 

gerekmektedir.

Denetim planlamasının amacı ve hedefi, 

ilk denetimlerde ve yinelenen denetimlerde 

aynıdır. Ancak denetçi, aynı işletmede yine-

lenen denetimleri planlarken o işletme için 

önceden sahip olduğu deneyime ilk defa de-

netleyeceği bir işletmede sahip olamayaca-

ğından, denetçinin ilk defa yapılan bir dene-

timde planlama çalışmalarını genişletmesi 

gerekebilir. İlk defa yapılan bir denetim için 

genel denetim stratejisini ve denetim planını 

oluştururken denetçinin göz önünde bulun-

durabileceği ilâve hususlar, BDS 300’ün A20. 

paragrafında, aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

• İlgili mevzuat tarafından yasaklanmadı-

ğı sürece, önceki denetçiyle görüşülerek 

çalışmalarından istifade edilmesi, örne-

ğin önceki denetçinin çalışma kâğıtları-

nın incelenmesi.

• Denetçi olarak seçilme esnasında işlet-

me yönetimi ile müzakere edilen (mu-

hasebe politikalarının veya raporlama 

ve denetim standartlarının uygulanması 

dâhil) önemli konular, bu konuların üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirilme-

si ve bu konuların genel denetim strateji-

sini ve denetim planını nasıl etkileyeceği.

• Açılış bakiyelerine ilişkin yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde etmek için gereken 

denetim prosedürleri.6

• Denetim şirketinin kalite kontrol siste-

minin, ilk denetimler için zorunlu kıldığı 

diğer prosedürler.

BDS-600

Topluluk finansal tablolarının bağımsız de-

5 BDS 220, 12-13 üncü paragraflar.
6 BDS 510, “İlk Bağımsız Denetimler-Açılış Bakiyeleri”
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netimine ilişkin özel hükümleri düzenleyen 

BDS-600’ün denetim sözleşmesinin kabu-

lü ve müşteri ilişkisinin devam ettirilmesi-

ne ilişkin 12. paragrafına göre, BDS-220’yi 

uygularken topluluk sorumlu denetçisinin; 

topluluk denetim görüşüne dayanak teşkil 

eden, birimlerin finansal bilgileri ile konso-

lidasyon sürecine ilişkin yeterli ve uygun de-

netim kanıtı elde edilmesinin makul ölçüde 

beklenip beklenemeyeceğine karar vermesi 

gerekir. Bu amaç doğrultusunda, topluluk 

denetim ekibi, önemli birim olma ihtimali 

bulunan birimlerin belirlenmesi amacıyla 

topluluğa, birimlere ve bunların çevrelerine 

ilişkin yeterli derecede bilgi edinir. Birim de-

netçilerinin bu tür birimlere ait finansal bil-

gilerle ilgili çalışma yapacağı durumlarda; 

topluluk sorumlu denetçisi, yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilebilmesi için gere-

ken ölçüde topluluk denetim ekibinin, birim 

denetçilerinin çalışmalarına katılıp katıla-

mayacağını değerlendirir.

YENİ MÜŞTERİ

Yukarıda da belirtildiği üzere, denetim ku-

ruluşları ve denetçiler için yeni bir müşte-

rinin kabul edilip edilmemesine, müşterinin 

dürüstlüğü, kendilerine getirebileceği risk, 

etik kurallara uyum ve denetçinin yetkinli-

ği, denetimi yürütmek için gerekli beceri ve 

kapasiteye sahip olup olmadığının değerlen-

dirilmesi sonucu karar verilmesi gerekmek-

tedir. Buna göre yeni müşteri kabul sürecini 

aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

YENİ MÜŞTERİ KABUL SÜRECİ

Gerek ilgili standartlar gerekse diğer mev-

zuat uyarınca müşteri kabulüyle ilgili sü-

reçlerde dikkate alınması gereken hususlar 

aşağıdaki başlıklar altında belirtilmiştir.

Müşterinin Dürüstlüğü

Etik Kurallar’ın müşteri kabulüne ilişkin 

210.1 paragrafına göre yeni bir müşteri ka-

bul edilirken, müşterinin dürüstlüğüne yö-

nelik kabul edilemeyecek risk oluşturacak 

bir sorun olup olmadığını değerlendirmek 

için denetlenecek müşterinin, ortaklarının 

ve faaliyetlerinin araştırılması gerekmek-

tedir. Benzer şekilde KKS-1 de müşterinin 

dürüstlüğünün değerlendirilmiş olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda,  ana or-

takların, kilit yöneticilerin ve üst yönetimden 

sorumlu olanların dürüstlüğünün araştırıl-

ması gerekmektedir.

Bu nedenle, denetim kuruluşları ve denet-

çilerin, denetleyecekleri müşterileri ile de-

netim sözleşmesi yapmadan önce, üstlene-

cekleri denetimin kendilerine getirebileceği 

risk ile denetimin kapsam ve planlamasını 

belirlemek amacıyla gerekli ön araştırmala-

rı yapmaları gerekir.

Yapılması gereken ilk iş müşteriyle bir araya 

gelerek müşteri hakkında bilgi almaktır. İlk 

görüşmede ele alınacak konular müşteriyi 

ne kadar tanıdığınıza bağlı olarak farklılık 

gösterebilir. Ancak, müşterinin ne tür hiz-

metler istediği ve sizin bunları yapıp yapa-

mayacağınız veya nasıl yapacağınız mutlaka 

ele alınmalıdır. Müşteri kabulünde doğru so-

ruların sorulması denetçi ile müşteri arasın-
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da iyi ve doğru bir ilişki kurulması açısından 

çok önemli bir ilk adımdır. Ayrıca muhtemel 

müşterinin daha önce denetlenip denetlen-

mediğinin, denetlenmişse denetimin hangi 

denetçi veya denetim kuruluşu tarafından 

yapıldığının öğrenilmesi de gereklidir.

Müşterinin dürüstlüğü değerlendirilirken 

denetim riskinde önemli bir etkisi olan müş-

terinin geçmişinin göz önünde tutulması 

gerekir. Bu nedenle, yeni bir müşteri kabul 

etmeden önce gerek müşteri gerekse üçün-

cü taraflardan müşteri ve faaliyetleri hak-

kında mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi top-

lanmalıdır. Bu bilgiler, aynı zamanda halen 

müşteri olan işletmelerin denetimine devam 

edilip edilmeyeceğine ilişkin kararların alın-

masında da denetçi ve denetim kuruluşuna 

yardımcı olur. 

Müşterinin dürüstlüğü hakkında, müşteri dı-

şında aşağıdaki kaynaklardan bilgi alınabilir:

• Etik hükümlere uygun olarak mevcut 

veya önceki muhasebe ve denetim hiz-

metlerini sağlayanlardan ve diğer üçün-

cü taraflardan alınan bilgiler.

• Bankacılar, hukuk müşavirleri ve aynı 

sektörde faaliyet gösteren diğer işletme-

ler gibi üçüncü taraflardan veya diğer de-

netim kuruluşu personelinden toplanan 

bilgiler.

• İlgili veri tabanlarında yapılacak geçmiş 

araştırmaları.

Müşteri hakkında yapılacak araştırmalar so-

nucu toplanacak bilgiler müşteri hakkında 

önemli bir fikir vererek müşteriyle anlaşma 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar alın-

masını ve genel stratejinin belirlenmesini 

kolaylaştıracaktır. Bu amaçla aşağıdaki bil-

giler toplanabilir:

• İşletmenin kuruluş ve gelişme sureci, 

hızlı ya da istikrarlı bir şekilde büyüyüp 

büyümediği, finansal durumu, başarısı,

• Piyasadaki itibarı, sektördeki yeri, vergi 

idaresi, sosyal güvenlik kurumu ve ban-

kalar ile düzenleyici ve denetleyici ku-

rumlarla ilişkilerin işletme ve ortakları 

açısından durumu,

• İşletmenin etik kuralları ve uygulamaları, 

müşteri ve satıcılarıyla ilişkileri, kamuya 

yansımış devam eden ya da sonuçlanmış 

önemli davaları,

• Eğer müşterinin menkul kıymetleri bor-

sada işlem görüyorsa, Özel Durum Bildi-

rim sayfalarından şirketin genel yapısı ve 

sorunları konusunda fikir elde edilmesi,

• Önceki denetim kuruluşu ile ilişkileri, iş-

letme ile ilgili hazırlanmış önceki dene-

tim raporları,

• İşletmenin organizasyon yapısı, faaliyet 

birimleri, yabancı ülkelerdeki faaliyetleri, 

üstlenilecek denetim işinin kapsamı, ge-

tireceği iş yükü ve denetim kuruluşunun 

kendi kapasitesi ile muhtemel iş yükü-

nün tutarlılığı.

Muhtemel müşterinin dürüstlüğü değerlen-

dirilirken bakılması gereken hususlardan 

birisi de çalışanların değişim oranıdır. Ça-

lışanların, özellikle kilit yönetici veya finans 

kadrolarındakilerin, yüksek değişim oranı, 

etik ilkelere aykırı olabilecek işle ilgili uygu-

lamada anlaşmazlıklar olduğunu gösterebi-

lir. Ayrıca, üst yönetimdekilerin kendilerine 

uygun ücret ve ikramiye ödeyip ödemedikleri 

de kontrol edilebilir.

Bir diğer konu ise, müşteri yönetiminin de-

netime karşı tutumudur. Müşteri yönetimi-

nin denetime karşı tutumu makul mudur ya 

da aşırı derecede tedirgin ve endişeli mi gö-

rünüyor? Denetimi bir külfet olarak düşün-

seler bile, gizleyecek bir şeyi olmayan çoğu 

şirketin denetime karşı tutumu oldukça ola-

ğandır.

Denetçinin ilk görevlerinden birisi finansal 

tabloların önemli bir yanlışlık içerip içerme-

diğine ilişkin makul bir güvence elde edebil-

mek için ihtiyaç duyduğu bilgileri muhtemel 

müşterinin finansal tablolarının ve raporla-

ma sistemlerinin vereceğinden emin olmak-

tır.

Bu nedenle, bir denetim kabul edilmeden 

önce müşterinin muhasebesinin yeterliliği 
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ve dürüstlüğü de değerlendirilmelidir. Müş-

terinin muhasebesinin yeterliliği ve dürüst-

lüğünde eksiklik varsa işin kabul edilmeme-

si ciddi olarak düşünülmelidir. Müşterinin 

dürüstlüğü değerlendirilirken aşağıdaki hu-

suslar dikkate alınmalıdır: 

• Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöne-

ticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu 

olanların kimlikleri ve ticari itibarları.

• İş uygulamaları da dâhil müşteri faaliyet-

lerinin niteliği.

• Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöne-

ticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu 

olanların muhasebe standartlarını yo-

rumlama ve iç kontrol çevresi gibi hu-

suslardaki tutumlarına ilişkin olumsuz 

bilgiler.

• Müşterinin, denetim ücretlerini olabile-

cek en düşük seviyede tutmaya yönelik 

ısrarlı tutumu.

• Çalışma kapsamının uygun olmayan şe-

kilde sınırlandırıldığına dair göstergeler.

• Müşterinin kara para aklama veya suç 

teşkil eden diğer faaliyetlerde bulunabi-

leceğine ilişkin göstergeler.

• Denetim kuruluşunun seçilmek isten-

mesinin ve önceki denetim kuruluşunun 

yeniden seçilmemesinin nedenleri.

• İlişkili tarafların kimlik ve ticari itibarları.

Diğer taraftan, müşterinin finansal tablola-

rının denetlenebilir olup olmadığının değer-

lendirilmesinde, finansal tabloların durumu 

da bize bazı ipuçları verir. Bazen sadece fi-

nansal tablolara bakarak bunların denetle-

nebilirliğini etkileyecek şekilde düzensiz ve 

karmaşık olduğunu görebiliriz. Örneğin, her 

ne kadar gerçeğe aykırı muhasebe kayıtları, 

gevşek nakit kontrolleri, karşılıksız çek dü-

zenlenmesi veya diğer sorunlar nedeniyle 

eksi bakiye oluşabilirse de, hiçbir zaman bi-

lançoda kasa bakiyesi eksi olmamalı, sebebi 

ne olursa olsun bu durum bir yevmiye kaydı 

ile düzeltilmelidir. Bu durum, en iyi ihtimalle 

müşterinin kontrollerinde ciddi bir aksaklık, 

en kötümser ihtimalle de hile veya yolsuzluk 

olduğunu göstermesi nedeniyle, tek başına 

bile denetimi kabul etmememizi gerektire-

bilir. Muhtemel müşteri, kendisinin herhangi 

bir kusuru ya da hatası olmadan da denetle-

nemez durumda olabilir. Örneğin, muhase-

be kayıtları ve dayanağı belgeler bir yangın-

da ya da sel baskınında yok olmuş olabilir. 

Bu nedenle, kayıtların mevcut olup olmadığı 

da mutlaka araştırılmalıdır.

Ayrıca, müşteri ile denetim sözleşmesi im-

zalanmadan önce mutlaka denetimin kap-

samı üzerinde anlaşma sağlanmalı ve mali 

tabloların düzenlenme sorumluluğu ve bu 

kapsamda iç kontrol sisteminin kurulması 

ve yürütülmesi sorumluluğunun müşteriye 

ait olduğu, denetim kuruluşunun mali tablo-

ları düzenleme gibi bir görev ve sorumluluk-

larının olmadığı müşteriye hatırlatılmalıdır.

Önceki denetçi ile görüşme

Denetim isteyen müşterinin daha önce baş-

ka bir denetim kuruluşu tarafından denet-

lenmiş olması durumunda, BDS-300’e göre, 

yeni denetçinin ilgili etik kurallara uygun 

olarak, önceki denetçiyle iletişime geçmesi 

gerekmektedir. Bu prosedür, önceki denet-

çinin vereceği bilgilerin, denetimi kabul edip 

etmeme kararını almada denetçiye yardım-

cı olması açısından önemlidir. Denetçilerin 

önemli bir yükümlülüğü de sır saklamak 

olduğundan,  denetçi, önceki denetçi ile gö-

rüşme yapması gerektiğini muhtemel müş-

teriye bildirir ve bununun için tercihen yazılı 

izin alır. Muhtemel müşteri, bu izni vermeyi 

kabul etmez veya önceki denetçinin cevap 

vermesine kısıtlamalar getirirse, denetçi 

bunun nedenlerini araştırır ve denetim işini 

kabul edip etmeme kararını buna göre verir.

Diğer taraftan, muhtemel denetçinin, önceki 

denetçiyle iletişime geçememesi durumun-

da üçüncü tarafları sorgulamak veya müş-

terinin kıdemli yöneticileri veya üst yöne-

timden sorumlu olanlar hakkında araştırma 

yapmak gibi başka yöntemlerle muhtemel 

tüm tehditlere ilişkin bilgileri edinmek için 

gerekli adımları atması gerekir.
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Muhtemel denetçi, denetim işini kabul edip 

etmeme kararını almak amacıyla kendisine 

yardımcı olacağına inandığı konulara iliş-

kin soruları önceki denetçiye sormalıdır. Bu 

kapsamda, özellikle aşağıdaki konularda 

bilgi alınabilir:

• Yöneticilerin dürüstlüğü.

• Muhasebe ilkeleri, denetim prosedürleri 

ve benzeri diğer konularda yönetim ile 

uyuşmazlığa düşülüp düşülmediği?

• Önceki denetçiye göre denetçi değişikli-

ğinin nedenleri.

Denetçinin denetimle ilgili tüm durumları 

bilmeden söz konusu denetimi kabul etmesi 

durumunda, mesleki yeterlik ve özen ilkesi-

ne yönelik bir tehdit oluşabilir.

Etik Kurallara Uyum

Müşteri kabulünde, denetim kuruluşları ve 

denetçilerin başta bağımsızlık hükümleri ol-

mak üzere Etik Kurallar’ın temel ilkelerine 

de uymaları gerekir. Hatırlamak gerekirse 

söz konusu temel ilkeler; dürüstlük, taraf-

sızlık, mesleki yeterlik ve özen, sır saklama 

(gizlilik) ve mesleğe uygun davranıştır.

Ayrıca, denetçi Etik Kurallar’da belirtilen 

tehditlere karşı dikkatli olmalı ve bu teh-

ditleri ortadan kaldırabilecek veya kabul 

edilebilir bir düzeye indirebilecek önlemleri 

almalıdır. Bu tehditler; kişisel çıkar tehdidi, 

kendi kendini denetleme tehdidi, taraf tut-

ma tehdidi, yakınlık tehdidi ve yıldırma teh-

dididir. Tehditlerin seviyesini ve önlemlerin 

etkinliği değerlendirmek ve müşteri kabul 

kararını belgelendirmek sorumlu (ortak) de-

netçinin sorumluluğundadır.

Etik Kurallar’a uyum açısından özellikle 

uyulması ve dikkate alınması gereken ba-

ğımsızlık hükümleri, çıkar çatışmaları, de-

netim ücreti ve denetim dışı diğer hizmetler 

aşağıda açıklanmıştır.

Bağımsızlık hükümleri

Müşteri kabulünde; Etik Kurallar’ın bağım-

sızlık hükümleri ve bağımsızlıkla ilgili ola-

rak diğer mevzuatta yer alan hükümler göz 

önünde tutularak, denetim kuruluşunun 

veya bağlı olduğu denetim ağının bağımsız-

lığına zarar verebilecek tüm etkenlerin de-

ğerlendirilmesi gerekir. Ayrıca hem denetim 

kuruluşları hem de denetim ekibi üyelerinin, 

bağımsızlığı sağlamaları ve sürdürmeleri 

gerekir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 22. mad-

desinin dördüncü fıkrasına göre; “Bağım-

sızlığı tehdit eden hususların ortaya çıkma-

sı halinde bağımsızlığı koruyacak önlemler 

alınır. Alınan önlemlerin tehditleri bertaraf 

etmeye yetmediği anlaşıldığında bağımsız-

lığın zedelendiği ve ortadan kalktığı kabul 

edilir. Denetim kuruluşları veya denetçiler 

denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan 

bağımsızlığa yönelik tehditleri, bunlara yö-

nelik alınan önlemleri ve bu konuda yapılan 

tüm değerlendirmeleri yazılı olarak kayda 

almak ve saklamak zorundadır. Bağımsızlı-

ğın zedelendiği veya ortadan kalktığı haller 

Kuruma bildirilir ve Kurumdan onay alınmak 

suretiyle ilgili denetim sözleşmesi sonlandı-

rılır.”

Bu nedenle, bir müşterinin kabulüne karar 

vermek için bağımsızlık ve tarafsızlığın de-

ğerlendirilmesi, bağımsızlık ve tarafsızlığın 

sağlanamadığı durumlarda müşterinin ka-

bul edilmemesi gerekir. Ayrıca, denetçinin 

ve denetim kuruluşunun hem esasta hem 

de şekilde bağımsız olması gerekir. 

Gerek Etik Kurallar gerekse diğer ilgili mev-

zuat uyarınca denetim kuruluşunun veya 

bağlı olduğu denetim ağının bağımsızlığına 

tehdit oluşturabilecek tüm etkenlerin dikka-

te alınması gerekmekte olup, bazı örnekler 

aşağıda verilmiştir:

• Önerilen ve olası hizmetler,

• Denetim kuruluşunun müşteri ile finan-

sal ve iş ilişkileri,

• Müşterinin etkili bir pozisyonunda istih-

dam edilen denetim kuruluşunun eski 

çalışanı,

• Eski müşteri çalışanlarının denetim ku-

ruluşu tarafından denetimde görevlendi-

rilmesi,
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• Müşteri tarafından istihdam edilen dene-

tim ekibindeki kişilerin akrabaları,

• Kıdemli personelin denetim müşterisiyle 

uzun süreli ilişkisi.

Elbette bu liste ayrıntılı bir liste değildir. 

Önemli olan denetçinin tarafsız olması ve 

finansal tablo kullanıcılarının denetçinin ba-

ğımsızlığını sorgulamasına neden olabile-

cek bağlantılardan kaçınmasıdır. 

Çıkar çatışmaları

Denetçi ya da denetim kuruluşunun muhte-

mel müşteride doğrudan ya da önemli do-

laylı finansal çıkarları olabilir. Örneğin, de-

netçinin, yakın akrabalarının ya da denetim 

kuruluşu ortağının denetlenecek şirkette 

hisse sahibi olması veya denetim kuruluşu-

nun muhtemel müşteriden kredi alması ya 

da vermesi gibi doğrudan çıkarlar önemli-

dir. Önemli dolaylı finansal çıkarlara örnek 

olarak ise müşteriyle ilişkili bir işletmede 

finansal çıkar olması durumu verilebilir.

Örneğin, denetim kuruluşu banka olan 

muhtemel müşterisinden kredi veya teminat 

mektubu almış olabilir. Bu durumda dene-

tim kabul edilecek midir? Eğer kredi normal 

şartlarda alınmış ve kredi tutarı hem dene-

tim kuruluşu, hem de denetlenecek şirket 

açısından önemli değilse (immaterial) dene-

tim kabul edilebilir. Ancak, söz konusu tu-

tar önemli (material) ise uygun önlemlerin 

alınması gerekir. Uygun önlemler alınarak 

denetim kabul edilebilir.

Denetçinin çıkar çatışması problemleri ol-

madığından emin olması, muhtemel müşte-

rinin taraf olabileceği üçüncü taraf işlemle-

rine bakması gerekir. Muhtemel müşterinin 

denetim kuruluşunun temsil ettiği başka bir 

müşteride önemli çıkarları varsa, söz ko-

nusu müşterinin kabul edilmemesi gerekir. 

Bununla birlikte, genellikle ilişkili taraf iş-

lemleri müşterinin reddedilmesine neden 

olmaz. Yapılması gereken, bu hususun fi-

nansal tablolarda uygun bir şekilde açıklan-

masını sağlamaktır.

Denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan 

çoğu ticari işlemler bağımsız işlemlerdir. 

Gerçek bir bağımsız işlem, piyasa şartla-

rında gerçekleşen işlem olup, akrabalık gibi 

bazı özel ilişkiler olmaksızın tarafların birbi-

rinden bağımsız olduğu durumlarda oluşur. 

Bu durum bir dergiye abone olmak gibidir. 

Biz yayıncıyı tanımayız, yayıncı da bizi tanı-

maz. Abonelik ücreti bizim için de, herhangi 

bir muhasebeci için de aynıdır.

Bununla birlikte, ilişkili taraflar arasında 

bağımsız gibi ele alınan bir işlem olması da 

mümkündür. Örneğin tanımadığımız birisi 

arabamıza 50.000 TL teklif edebilir ve aynı 

fiyata arabamızı kardeşimize satabiliriz. Bu 

durumda işlem ilişkili taraflar arasında, an-

cak ilişkili olmayan tarafın ödemeye hazır 

olduğu fiyata yapılmıştır.

İlişkili tarafın ne olduğunu ve ilişkili taraflar 

arasında ne çeşit işlemlerin olabileceğini 

iyi bilmemiz gerekir. Bunlara bazı örnekler 

aşağıda verilmiştir:

• Herhangi bir yazılı sözleşme olmaksızın, 

tutarı, faiz oranı ve şartlarının sözlü ola-

rak kararlaştırıldığı krediler.

• Piyasa faiz oranı altında bir oranla alınan 

krediler.

• Değerinden daha düşük fiyata gayrimen-

kul satışı. İlişkili taraf, gerçekten gerçek-

leştirilmeyen satışlardan tahakkuk eden 

bir zarar yaratmak için bu taktiği kullanı-

yor olabilir.

• Malzeme ve malların çok düşük fiyata 

satın alınması veya bunun aksine mal ve 

hizmetler için yüksek tutarlı ödeme ya-

pılması. (Her iki örnek de bir tarafın net 

gelirini suni olarak şişirmeye ve diğer ta-

rafın da net net gelirini azaltmaya hizmet 

eder.)

• Raporlama döneminin sonunda ya da 

sonuna doğru yapılan alışılmadık hası-

lat işlemleri. (Satışın ekonomik varlığının 

olup olmadığını ya da yılsonu hasılatını 

suni olarak şişirmek için ilişkili bir tarafa 

yapılan hayali bir satış mı olduğunu gör-

mek için bakılır.)
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Başta çıkar çatışmaları olmak üzere Etik 

Kurallar’da belirtilen tehditlere karşı gerekli 

önlemler alınmalı, önlemlerin uygulanma-

sıyla tehditlerin ortadan kaldırılamaması 

veya kabul edilebilir bir düzeye indirileme-

mesi durumunda denetçi, karşılanması ge-

reken hususlara ilişkin başka yollarla tatmin 

olmadıkça, denetim işini kabul etmemelidir.

Denetim ücreti

Bir denetim müşterisinden alınan ücretle-

rin, denetim kuruluşunun aldığı toplam üc-

retlerin önemli bir bölümünü oluşturması 

durumunda, bu müşteriye olan bağımlılık ve 

müşteriyi kaybetme endişesi; kişisel çıkar 

veya yıldırma tehdidi oluşturur. Bu durum 

ayrıca, bağımsızlığa yönelik bir tehdit olarak 

da algılanabilir.

Yeni müşteriyi kazanabilmek için bilerek ve 

isteyerek denetim ücretinin düşük tutuldu-

ğu, fiyat kırma (low-balling) uygulamasının 

denetçinin bağımsızlığını zayıflattığı düşü-

nülmektedir. Bu nedenle, denetim ücretinin 

düşük olmaması gerekir. Ayrıca, söz konusu 

fiyat kırma, aynı denetimi daha az bir sürede 

yapmak için baskı altında kalacak denetçi-

nin daha az denetim çalışması yapmasına ve 

bu nedenle de denetimin kalitesinden ödün 

vermesine neden olacaktır. Şayet gerçekçi 

olmayan ücret orta ve uzun dönemde uygu-

lamaya devam edilirse, yetiştirilecek yetkin 

denetçilerin azalmasına neden olabilecek 

denetim mesleğinin geliştirilmesine yöne-

lik yatırımların düşmesine neden olabilir. 

Özetle söylemek gerekirse, kalite pahalıya 

mal olur, ancak kalitenin olmaması uzun 

dönemde daha pahalıya mal olur.

Müşterinin yeni olması veya önceki müş-

teriye hizmete devam edilmesi ya da eski 

müşteriye yeniden hizmet verilmesi durum-

larında özellikle denetim maliyetleri farklı 

olacaktır.

Denetim Dışı hizmetler

Denetim müşterilerinin kendi denetçilerin-

den, vergi planlaması ve muhasebe kayıtla-

rının tutulmasından durum tespiti yapılma-

sı ve adli soruşturmalara kadar değişen ek 

hizmet sağlamalarını istemesi oldukça yay-

gındır. Ancak denetim kuruluşlarının dene-

tim dışı hizmetleri kabul etmeden önce söz 

konusu hizmetlerin mesleki ve etik açıdan 

kabul edilebilir olup olmadığını dikkatlice 

değerlendirmeleri gerekir.

Denetim kuruluşları genel olarak denetim 

müşterilerine, kendi beceri ve uzmanlıkla-

rıyla tutarlılık gösteren birçok denetim dışı 

hizmet sunmaktadır. Ancak denetim dışı hiz-

metlerin sunulması, denetim kuruluşunun 

veya denetim ekibi üyelerinin bağımsızlığına 

yönelik tehditler oluşturabilir. Oluşan tehdit-

ler genellikle kendi kendini denetleme, kişi-

sel çıkar ve taraf tutma tehditleridir. Oluşan 

tehdit önlemlerin alınmasıyla kabul edilebi-

lir bir düzeye indirilemeyecek ise söz konusu 

denetim dışı hizmetler verilmemelidir.

Diğer taraftan, Etik Kurallar7 bir denetim 

müşterisine denetim dışı bir hizmet verirken 

denetim kuruluşunun, yönetim sorumlulu-

ğunu üstlenme riskinden kaçınması gerek-

tiğini belirtmektedir. Bu nedenle denetim 

kuruluşu, denetim müşterisi adına yönetim 

sorumluluğu üstlenmemelidir. Yönetimin 

sorumluluğunda olan faaliyetlere örnek-

ler Etik Kurallar 290.160’da yer almaktadır. 

Örneğin, denetim kuruluşunun verdiği öne-

rilerden hangilerinin uygulanacağına karar 

vermesi, kendi kendini denetleme ve kişisel 

çıkar tehditlerini oluşturur. Ayrıca bir yöne-

tim sorumluluğunun üstlenilmesi; denetim 

kuruluşunun yönetimin görüş ve çıkarlarına 

fazlaca yaklaşması nedeniyle yakınlık tehdi-

di oluşturur. 

Denetim kuruluşu; denetim müşterisine de-

netim dışı bir hizmet sunmaya yönelik bir işi 

kabul etmeden önce, bu hizmeti sunmanın 

bağımsızlığa yönelik bir tehdit oluşturup 

oluşturmayacağına karar vermesi gerekir. 

Belirli bir denetim dışı hizmet dolayısıyla 

oluşan herhangi bir tehdidin ciddiyetinin de-

ğerlendirilmesi sırasında denetim ekibi, de-

netim dışı hizmetlerin sunulmasından dolayı 

herhangi bir tehdidin oluştuğuna inanmasını 

7  KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu), Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar, Kamu Gözetimi 

Kurumu Uzmanları Derneği, Ankara, 2015, 290.161.
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gerektirecek hususları göz önünde bulun-

durur.  Oluşan tehdit önlemlerin alınmasıyla 

kabul edilebilir bir düzeye indirilemeyecek 

ise söz konusu denetim dışı hizmet verile-

mez. Önlemlere örnek olarak; müşteriye 

değişik hizmetleri vermek üzere ayrı ekiple-

rin kullanılması ve denetimin kalite kontrolü 

için ikinci bir sorumlu denetçinin görevlen-

dirilmesini sayabiliriz. 

Diğer taraftan, TTK’nın 400. maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre denetçi, denetim yap-

tığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi de-

netimi dışında, danışmanlık veya hizmet ve-

remeyeceğinden, TTK kapsamında yapılacak 

zorunlu denetimlerde bu hususun özellikle 

göz önünde bulundurulması gerekir.

Yetkinlik, Yeterli Kaynak ve Uzmanlık 

bilgisi 

Yeni bir müşteri kabul edilirken, gerekli be-

ceri ve kapasiteye sahip, yetkin denetim eki-

bi elemanlarının olup olmadığı, denetimin 

gerçekleştirilmesi için yeterli zaman ve kay-

nağın ayrılıp ayrılmadığının da değerlendi-

rilmesi gerekir.

Mesleki yeterlik ve özen ilkesi, denetçiye, 

yalnızca yerine getirmeye yeterli olduğu 

hizmetleri sunma yükümlülüğünü getirir. 

Denetçi belirli bir denetimi kabul etmeden 

önce, bu kabulün temel ilkelere uyumu en-

gelleyen herhangi bir tehdit oluşturup oluş-

turmadığını belirler. Örneğin, denetim için 

oluşturulan ekip, denetimi uygun şekilde 

yürütmek için gerekli yeterliğe sahip değilse 

veya bu yeterliği elde edemiyorsa, mesleki 

yeterlik ve özen ilkesine yönelik kişisel bir 

çıkar tehdidi oluşur. Denetçi, her tür tehdi-

din ciddiyetini değerlendirir ve gerektiğinde 

bunları ortadan kaldırmak veya kabul edile-

bilir bir düzeye indirmek için önlem alır.

KKS-1’in A18’nci paragrafına göre, yeni bir 

müşteri kabul edilmeden önce, denetçi ta-

rafından yeterlik, beceri, kapasite ve kay-

naklarla ilgili değerlendirme yapılması ge-

rektiğinden, aşağıdaki hususlar göz önünde 

tutulmalıdır:

• Verilecek hizmet, denetim kuruluşunun 

tecrübe ve uzmanlığı kapsamında mıdır?

• Verilecek hizmet, sektör uzmanlığı ya da 

özel beceriler gerektiriyor mu?

• Denetim kuruluşunun ilgili mevzuat ve 

raporlama gerekliliklerine uygun, dene-

yimli veya gerekli bilgi ve becerileri etkin 

bir şekilde edinebilme imkânı olan ele-

manlarının olup olmadığı?

• Denetim kuruluşunun gerekli yetkinlik ve 

kapasiteye sahip yeterli elemanı var mı-

dır?

• Denetim kuruluşunun kaynakları deneti-

min gerçekleştirilmesi için yeterli midir, 

gerekmesi durumunda uzmanları var 

mıdır?

• Denetim kuruluşunun, gerekmesi duru-

munda kalite kontrol incelemesi yapabi-

lecek nitelik ve kıstaslara sahip eleman-

larının olup olmadığı?

• Denetim kuruluşunun raporlama yapıl-

ması gereken tarihe kadar denetimi ta-

mamlayıp tamamlayamayacağı?

Denetim kuruluşunun gerekli yeterlik, be-

ceri ve kapasiteye sahip elemanları olmakla 

birlikte, gerektiğinde uzman kullanımını dü-

şünmesi de gerekebilir. Örneğin, bazı sanat 

eserleri veya kıymetli madenleri değerlen-

dirmek için uzman kullanma ihtiyacı olabilir. 

Bu durumda; uzmanın yeterliği, kabiliyeti ve 

tarafsızlığını düzenleyen “Uzman Çalışma-

larının Kullanılması” başlıklı BDS-620 hü-

kümleri göz önünde tutulmalıdır.

Yeni müşteri kabul edilmeden önce, denetim 

ekibinin zaman ve uzmanlık açısından ge-

rekli teknik bilgiye sahip olduğundan emin 

olmak gerekir. Gittikçe artan karmaşıklık 

ve denetim mevzuatı, denetimin yetkinliğini 

sağlamak için, kaynaklara önemli yatırım-

ların yapılmasını gerektirir. İç ve dış gözden 

geçirmeler, denetçilerin denetim yapmak 

için gerekli niteliklere sahip olup olmadıkla-

rına karar verilmesine yardımcı olmak açı-

sından önemli bir yöntemdir.

Uluslararası Muhasebe Eğitim Standart-
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ları Kurulu (IAESB) tarafından yeniden dü-

zenlenen “Finansal Tabloların Denetiminde 

Sorumlu Denetçiler için Mesleki Yeterlilik” 

başlıklı (IES) 8 nolu Uluslararası Eğitim 

Standardı 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlü-

ğe girmiştir. Buna göre, denetçi mesleğinde 

ilerlerken, gerekli mesleki yeterlilik derinliği 

ve genişliğini koruyan ve daha da geliştiren 

uygulamalı tecrübe de giderek önemli hale 

gelmektedir.

Belgelendirme 

Gerek KKS-1 ve gerekse BDS-220 hükümle-

ri gereğince, denetim kuruluşlarının, kalite 

kontrol sisteminin her bir unsurunun işle-

yişine dair kanıt sağlamak amacıyla uygun 

belgelendirme yapılmasını zorunlu kılan 

politika ve prosedürler oluşturmaları gerek-

mektedir. Tüm denetim prosedürlerinde ol-

duğu gibi, müşteri kabul süreci de belgelen-

dirilmeli ve tüm yazışmalar denetim kanıtı 

olarak saklanmalıdır. 

Genellikle denetim kuruluşunun büyük-

lüğüne göre değişiklik gösteren müşte-

ri kabulüne ilişkin prosedürlerin denetim 

kuruluşunun kalite kontrol rehberinde yer 

alması gerekir. Söz konusu müşteri kabul 

prosedürlerinin, hem denetlenecek işletme-

nin ilgili standart ve etik hükümlere uygun-

luk sağlayıp sağlamadığını, hem de denetim 

kuruluşunun kaliteli bir denetim yapabilmek 

için kapasitesinin olup olmadığını değerlen-

direbilmesi için denetim kuruluşuna rehber-

lik sağlaması gerekir.

Diğer taraftan, kalite kontrol sisteminin her 

unsurunun işlediğini kanıtlayan belgelerin 

biçim ve içeriği, denetim kuruluşunun bü-

yüklüğü, ofis sayısı, faaliyetleri ile kurumsal 

yapısının niteliği ve karmaşıklığı gibi husus-

lar göz önünde tutularak belirlenebilir. Ayrı-

ca, büyük denetim kuruluşları, bazı husus-

ların belgelendirilmesinde elektronik veri 

tabanlarını kullanabileceği gibi, küçük dene-

tim kuruluşları, kendi kalite kontrol sistem-

lerinin belgelendirilmesinde elle tutulmuş 

notlar, kontrol listeleri ve formlar gibi şekil 

olarak daha basit yöntemler kullanabilir. 

Müşteri kabulü ve müşteri ilişkisinin devam 

ettirilmesinin belgelendirilmesine yönelik 

olarak düzenlenecek belge ve formlar dene-

tim kuruluşları arasında gerek isim ve şekil 

gerekse içerik açısından farklılıklar göste-

rebilmekle birlikte uygulamada en çok kar-

şılaştığımız “yeni müşteri kontrol listesi” ve 

“müşteri kabul bilgi formu”dur.

• Yeni müşteri kontrol listesi: Bu kontrol 

listesinde müşteri kabul süreci ile ilgili 

tüm unsurlar belirtilir. Listede yer alan 

tüm hususlar işaretlenmeden ve yetkili 

ortak imzalamadan hizmet verilmemesi 

gerekir. (Ekte bir örneği verilmiştir.)

• Müşteri Kabul bilgi formu: Yetkililerin, 

müdürlerin ve kilit personelin isimleri, 

daha önceki denetçilerin isimleri ile re-

feransların bir listesi dâhil müşteriyle il-

gili temel bilgileri kapsayan kanıt olacak 

olan bir formdur.

İyi bir müşteri kabul bilgi formu aşağıdaki 

bilgileri içermelidir:

• Temel organizasyon bilgileri: Şirketin 

tam ismi, MERSİS8 no, ortakları, bağlı 

kuruluşları, yöneticileri, yönetim kurulu 

üyelerinin isimleri ile avukatları ve çalış-

tığı bankalara ilişkin bilgiler.

• Temel işletme bilgileri: İşletmenin yeri, 

gelir kaynakları ve kayıt esasları, finans 

kaynakları, ücret esasları ve sosyal yar-

dım planları, işletmenin tabi olduğu mev-

zuat.

• Finansal tablo düzeyinde “önemli yanlış-

lık” riskini etkileyecek bilgiler, yönetimin 

dürüstlüğü, finansal tabloların kullanımı, 

işletmenin devamlılığına ilişkin sorunlar.

Diğer taraftan, müşteri kabulünde kullanı-

lan belge ve formlar, kanıt olarak sürekli de-

netim dosyasında (permanent file) saklan-

malı ve müşteri ilişkisinin devam ettirilmesi 

halinde her yıl yeniden gözden geçirilerek 

güncellenmelidir.

8  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi.
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MEVCUT MÜŞTERİ

Etik Kurallar’da, müşteri kabul kararlarının 

tek seferlik bir husus olarak düşünülmeme-

si gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Etik 

Kurallar’ın müşteri kabulüne ilişkin 210.5. 

paragrafında “Denetçilere, tekrar eden iş-

ler için kabul kararlarını periyodik olarak 

gözden geçirmeleri önerilir.” hükmü yer al-

maktadır. Hem denetim kuruluşu hem de 

müşterinin durumundaki değişiklikler, de-

netimden etik olarak veya mesleki olarak 

vazgeçilmesini gerektirebilir veya yüksek 

seviyede risk ortaya çıkarabilir. Bu nedenle 

müşteri ilişkisinin devam ettirilmesine yö-

nelik değerlendirmeler önemlidir.

KKS-1’in A21’nci paragrafına göre; bir müş-

teri ilişkisinin devam ettirilmesine karar 

verilirken mevcut veya önceki denetimler 

sırasında ortaya çıkan önemli konular ve bu 

konuların ilişkinin devam etmesine olan et-

kileri dikkate alınır. Örneğin bir müşteri, de-

netim kuruluşunun gerekli uzmanlığa sahip 

olmadığı bir alanda ticari faaliyete başlamış 

olabilir.

Yukarda yeni müşteri kabulüyle ilgili olarak 

yapılan değerlendirmeler, uygulanabildiği 

ölçüde ilgili mevzuat ve standartlar da göz 

önünde tutularak, mevcut müşteriler için de 

geçerlidir. Mevcut müşteri ilişkisinin devam 

ettirilmesine karar vermek için her yıl müş-

teri yeniden değerlendirilmeli ve verilen ka-

rar belgelendirilmelidir.

Kabul edilebilir denetim riskinin belirlen-

mesi acısından, mevcut müşteriye hizmet 

vermeye devam edilecek olması durumun-

da, ön araştırmaların yapılması ve değişen 

koşul ve gelişmeler ile sözleşmenin feshini 

veya değiştirilmesini gerektirebilecek du-

rumların varlığı değerlendirilmelidir.

Denetçi, mevcut müşterinin denetimine de-

vam edip etmeme kararını almadan önce, 

müşteri işletmenin yöneticileri ile daha ön-

ceki deneyimlerini göz önüne almalıdır. Ör-

neğin, denetçi önceki denetimlerde, bulunan 

önemli hata ve hileler ile yasadışı eylemleri 

dikkate almalıdır. Denetim sırasında, denet-

çi şarta bağlı borçların ve zararların mevcut 

olup olmadığını, yönetim kurulu kararları-

nın tamamının karar defterinde kayıtlı olup 

olmadığını, mevzuata uygunluğun sağlanıp 

sağlanmadığını ve bu gibi konuları yönetici-

lere sorar. Önceki denetimlerde bu sorulara 

yöneticilerin verdiği yanıtların doğruluk de-

recesi, yöneticilerin dürüstlüğünü değerle-

mede dikkate alınmalıdır.
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SONUÇ

Bağımsız denetimde son derece önemli ve 

ilk aşama olan yeni müşteri kabulüyle ilgi-

li hususlar esas itibariyle Türkiye Denetim 

Standartları’nın birer parçası olan KKS-1, 

BDS-210, BDS-220, BDS-300 ve Etik Kural-

lar’ın değişik maddelerinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde de konu-

ya ilişkin bazı hükümler bulunmaktadır.

Yeni müşteri kabulüne karar vermek için, 

müşterinin dürüstlüğünün, etik kurallara 

uyumun ve denetim ekibinin yetkinliği, de-

netimi yürütmek için zaman ve kaynaklar 

dâhil gerekli beceri ve kapasiteye sahip olup 

olmadığının değerlendirilmesi gerekmekte-

dir.

Yeni bir müşteri kabul edilirken ilk olarak, 

müşterinin dürüstlüğüne yönelik kabul edi-

lemeyecek risk oluşturacak bir sorun olup 

olmadığını değerlendirmek için denetlene-

cek müşterinin, ortaklarının, yöneticilerinin 

ve faaliyetlerinin araştırılması gerekmekte-

dir. Ayrıca denetçinin öncelikle denetimin ön 

şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespi-

ti için, finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılacak finansal raporlama çerçevesi-

nin kabul edilebilir olup olmadığını belirle-

mesi gerekir. 

İkinci olarak Etik Kurallar’ın, özellikle de 

bağımsızlık ve çıkar çatışmaları ile ilgili hü-

kümlerinin hem denetim kuruluşu hem de 

denetim ekibi açısından göz önünde tutul-

ması ve değerlendirilmesi gerekir. Denetim 

kuruluşu ve denetim ekibinin ilgili etik hü-

kümlere uygunluk sağlayıp sağlayamadı-

ğı araştırılmalıdır. Bu kapsamda, denetim 

müşterisine verilecek denetim dışı hizmetler 

ve denetim ücreti de değerlendirilmelidir.

Üçüncü olarak denetim ekibinin, deneti-

min yürütülmesi için uygun yeterliğe sahip 

olup olmadığı ile zaman ve kaynaklar dâ-

hil gerekli beceri ve kapasitesinin bulunup 

bulunmadığı değerlendirilmeli ve denetim 

kuruluşları, sahip oldukları organizasyon, 

personel ve mesleki uzmanlıkları ile sonuç-

landıramayacakları bir denetim hizmetini 

üstlenmemelidirler.

Ayrıca, denetim isteğinde bulunan müşteri-

nin daha önce başka bir denetim kuruluşu 

tarafından denetlenmiş olması durumunda, 

yeni denetçi ilgili etik kurallara uygun olarak, 

müşteriden tercihen yazılı olarak izin alarak 

önceki denetçiyle iletişime geçmelidir.

Diğer taraftan mevcut müşteri ilişkisinin de-

vam ettirilmesi için, yeni müşteri kabulüyle 

ilgili olarak yapılan değerlendirmeler, her yıl 

yeniden yapılmalı, ayrıca mevcut veya önce-

ki denetimler sırasında ortaya çıkan önemli 

konular ile bu konuların müşteri ilişkisinin 

devam ettirilmesine etkileri değerlendiril-

melidir.
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ÖZET

Hile farklı şartlar altında, farklı kişilere, 

değişik anlamlar ifade etmektedir. Hile 

genellikle doğru, gerçek, adil, haklılık kav-

ramlarının zıddı olan  kasti eylemler (yalan 

söylemek ve kandırmak gibi) olarak algılan-

maktadır. Bağımsız Denetim Standardı 240 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Ba-

ğımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukla-

rı (BDS 240) hileyi; yönetim, üst yönetimden 

sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü 

taraflardan bir veya birden fazla kişinin, 

haksız veya yasalara aykırı bir menfaat 

elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren 

kasıtlı eylemler şeklinde tanımlamaktadır.

Bu çalışmada BDS 240 ve denetimin yürütül-

mesine ilişkin ilgili diğer denetim standart-

ları çerçevesinde finansal tabloların bağım-

sız denetimi sırasında bağımsız denetçinin 

hileye ilişkin sorumluluklarına değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hile, hileli finansal ra-

porlama, varlıkların kötüye kullanılması, 

hile incelemecileri, adli muhasebecilik, ba-

ğımsız denetim, bağımsız denetçi

ABSTRACT

Fraud means different things to different pe-

ople under different circumstances. Fraud is 

often perceived as intentional act (including 

lying and cheating) which is the opposite of 

truth, justice, fairness, and equity. Accor-

ding to International Standard on Auditing 

240 The Auditor’s Responsibilities Relating To 

Fraud In An Audit Of Financial Statements (ISA 

240), fraud is an intentional act by one or 

more individuals among management, tho-

se charged with governance, employees, or 

third parties, involving the use of deception 

to obtain an unjust or illegal advantage. 

In this study, auditor’s responsibilities rela-

ting to fraud in an audit was addressed wit-

hin the scope of ISA 240 and other auditing 

standards related to conduct of an audit. 

Keywords: Fraud, fradulent financial repor-

ting, misappropriation of assets, fraud exa-

miners, forensic accounting, audit, auditor.

GİRİŞ

Dünya ekonomisinde yaşanan kriz dönemle-

ri giderek uzamakta ve sıklaşmaktadır. Kriz 

dönemlerinde büyüme eğiliminin kararlı 

olarak yavaşlamasıyla birlikte, bir yandan 

yaratılan gelir küçülmekte, diğer yandan 

yaratılan gelirin bölüşümünde büyük den-

gesizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede 

bloklar, ülkeler, bölgeler, sınıflar ve işletme-

ler arasında yaşanan rekâbette yasalardan, 

kurallardan, ilkelerden ve etikten sapmalar 

artmaktadır. Yasalara, kurallara ya da etik 

ilkelere şeklen uygun olsa da, özünde uygun 

olmayan iktisadî ve ticarî işlemler ve ilişkiler 

yoluyla gerçekleştirilen hile ve usûlsüzlük-

ler ulusal ve küresel ölçeklerde çeşitli eko-

nomik suçlar oluşturmakta, finansal tablo 

kullanıcılarının iktisadi kararlar alırken fay-

dalandıkları en önemli araç olan finansal 

tabloların doğru ve gerçeğe uygun sunum 

sağlamasını önlemektedir.

Bu çalışmanın amacı, Bağımsız Denetim 

Standardı 240 Finansal Tabloların Bağımsız 

RİSK BAZLI DENETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN FİNANSAL 
TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN 
HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
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Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İliş-

kin Sorumluklukları (BDS 240) ve denetimin 

yürütülmesine ilişkin ilgili diğer denetim 

standartları çerçevesinde finansal tablola-

rın bağımsız denetimi sırasında bağımsız 

denetçinin hileye ilişkin sorumluluklarının 

incelenmesidir. Denetçinin hileye ilişkin so-

rumluluklarının denetimin aşamalarına göre 

sınıflandırılmak suretiyle anlatılmasının 

bu sorumlulukların anlaşılmasında faydalı 

olacağı düşünüldüğünden sorumluluklar; 

müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin 

kabulü ve devam ettirilmesine ilişkin 

sorumluluklar, denetimin planlanması ve 

yürütülmesine ilişkin sorumluluklar ve 

görüş oluşturulmasına ilişkin sorumluluklar 

şeklinde sınıflandırılmak suretiyle açıklana-

caktır.

1. Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 

İlişkin Sorumlukları Standardı (BDS 240) 

“Finansal Tabloların Bağımsız Denetimin-

de Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin So-

rumlulukları - BDS 240”, 2001 yılında ya-

yımlanmıştır. Daha sonra, AICPA’nın teknik 

komitesi olan Denetim Standartları Kurulu 

(Auditing Standards Board – ASB) ile yapılan 

görüşmeler doğrultusunda, BDS 240’ın SAS 

99’la uyumlaştırılması kararı alınmıştır. Bu 

çerçevede, denetim riski modeli standarda 

dâhil edilmiş olup; esas, ilke ve prosedürler 

açısından SAS 99’la uyumluluk sağlanmıştır. 

Standardın güncellenmiş hali Şubat 2004’te 

yürürlüğe girmiştir.1

BDS 240, denetçinin finansal tablolarda-

ki hileye ilişkin sorumluluklarını düzenler 

ve özellikle hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerine ilişkin olarak “İşletme ve Çevre-

sini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” 

Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendiril-

mesi - BDS 315” ile “Bağımsız Denetçinin 

Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı 

İşler - BDS 330”un  nasıl uygulanacağını ay-

rıntılı olarak ele alır. (BDS 240, 1 inci paragraf)

1 International Federation of Accountants (IFAC), Auditor’s Respon-

sibility to Consider Fraud In Audit of Financial Statements, https://

www.iaasb.org/projects/auditors-responsibility-consider-fra-

ud-audit-financial-statements erişim tarihi 09.06.2016

Standartta denetçinin amaç ve sorumluluk-

ları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

• Finansal tablolardaki hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerini belirlemek 

ve değerlendirmek,

• Finansal tablo düzeyinde ve yönetim 

beyanı düzeyinde hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini belirlemek ve değer-

lendirilmek ve bu yanlışlıklara ilişkin ola-

rak ilgili kontrol faaliyetleri dâhil olmak 

üzere işletmenin ilgili kontrollerini ve bu 

kontrollerin uygulanıp uygulanmadığını 

değerlendirmek,

• Finansal tablo düzeyinde değerlendiril-

miş risklere karşı yapılacak genel işleri 

belirlemek ve gerekli personeli görevlen-

dirmek, işletmenin muhasebe politikala-

rını göz önünde bulundurarak denetim 

prosedürlerinin niteliği, zamanlaması, 

kapsamına karar verirken öngörülemez-

lik unsurunun dâhil edilip edilmeyeceği-

ne karar vermek,

• Yönetimin kontrolleri ihlal etme riskine 

karşılık verecek denetim prosedürlerini 

tasarlamak ve uygulamak,

• Belirlenmiş bir yanlışlığın hile riski gös-

tergesi olup olmadığını değerlendirmek,

• Yönetimden hileye ilişkin yazılı açıklama-

lar almak,

• Yönetim ve üst yönetimden sorumlu 

olanlarla iletişim kurmak.

Denetçinin hileye ilişkin sorumluluklarının 

denetimin aşamalarına göre sınıflandırılmak 

suretiyle anlatılmasının bu sorumlulukların 

anlaşılmasında faydalı olacağı düşünüldü-

ğünden sorumluluklar; müşteri ilişkisinin ve 

denetim sözleşmesinin kabulü ve devam et-

tirilmesine ilişkin sorumluluklar, denetimin 

planlanması ve yürütülmesine ilişkin so-

rumluluklar ve görüş oluşturulmasına iliş-

kin sorumluluklar şeklinde sınıflandırılmak 

suretiyle açıklanacaktır.
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2. Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 

İlişkin Sorumlulukları Standardına İlişkin 

Genel Esaslar

Finansal tabloların bağımsız denetiminde 

bağımsız denetçinin hileye ilişkin sorum-

lulukları standardına ilişkin genel esaslar, 

müşteri kabulden denetimin planlanması ve 

yürütülmesi aşamasına, görüşün oluşturul-

masından raporun yazılmasına kadar dene-

timin geneline hakim olan kural ve ilkelerdir.

2.1. Hilenin Tespit Edilmesi ve 

Önlenmesine İlişkin Sorumluluk

2.1.1. Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanların Sorumluluğu

Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin 

esas sorumluluk, yönetime ve üst yönetim-

den sorumlu olanlara aittir. Yönetim, işletme 

defterlerinin ve muhasebe kayıtlarının doğru 

tutulmasından ve finansal raporlamaya iliş-

kin etkili bir iç kontrolün oluşturularak uy-

gulanmasından sorumludur. Ayrıca, finansal 

raporlamayla ilgili iş hayatına ilişkin riskle-

rin değerlendirilmesi ve bu risklerin kabul 

edilebilir bir düzeye indirilmesi için gerekli 

adımların atılması da yönetimin sorumlu-

lukları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla 

yönetimin hilenin tespit edilmesinde büyük 

bir sorumluluğu vardır.2 Üst yönetimden so-

rumlu olanların gözetiminde yönetimin, hi-

leye imkân veren fırsatları azaltarak hileyi 

önleme ve tespit ve cezalandırılma ihtimali 

sebebiyle kişileri hileye teşebbüsten caydır-

ma konusunda güçlü bir tutum sergilemesi 

önemlidir. Bu tutum, üst yönetimden sorum-

lu olanların aktif gözetimiyle güçlendirilecek 

bir dürüstlük ve etik davranış kültürü oluş-

turma taahhüdünü içerir. Üst yönetimden 

sorumlu olanlar tarafından gerçekleştirilen 

gözetim faaliyetleri, kontrollerin işletme yö-

netimi tarafından ihlal edilebileceği veya fi-

nansal raporlama sürecine uygun olmayan 

şekilde müdahale edilebileceği hususlarının 

2 Center for Audit Quality; Deterring and Detecting Financial Re-

porting Fraud – A Platform For Action, http://www.thecaq.org/

docs/reports-and-publications/deterring-and-detecting-finan-

cial-reporting-fraud-a-platform-for-action.pdf?sfvrsn=0 erişim 

tarihi 09.06.2016

dikkate alınmasını kapsar. (BDS 240, 4 üncü 

paragraf)

2.1.2. Denetçinin Sorumlulukları

Bir denetimi BDS’lere uygun olarak yürüten 

bir denetçi, bir bütün olarak finansal tablo-

larda hata veya hile kaynaklı önemli yanlış-

lıkların bulunmadığına dair makul güvence 

elde etmekle sorumludur. Makul güvence, 

denetçinin, denetim riskini (finansal tablola-

rın önemli bir yanlışlık içermesine rağmen 

denetçinin duruma uygun olmayan bir gö-

rüş vermesi riski) kabul edilebilir düşük bir 

seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde ettiğinde sağlamış olduğu güven-

cedir. Denetçinin ulaştığı sonuçları ve gö-

rüşünü dayandırdığı çoğu denetim kanıtının 

kesin olmasından çok ikna edici olmasına 

sebep olan denetimin yapısal kısıtlamaları 

sebebiyle, makul güvence mutlak bir güven-

ce seviyesi değildir. Özellikle hile kaynaklı 

önemli bir yanlışlığın tespit edilememe ris-

ki, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığın tespit 

edilememesi riskinden daha yüksektir. Çün-

kü; hile, işlemlerin kasıtlı olarak kayda geçi-

rilmemesi, sahtekarlık veya denetçiye kas-

ten gerçeğe aykırı açıklamalar yapılması gibi 

dikkatlice tasarlanmış ve karmaşık planlar 

içerebilmektedir. Muvazaalı işlemlerle des-

teklendiği takdirde hileyi gizlemeye yönelik 

bu girişimlerin tespiti daha da zorlaşabilir. 

Denetçinin bir hileyi tespit edebilmesi; suç 

işleyenin becerisi, manipülâsyonun sıklığı ve 

kapsamı, içerdiği muvazaalı işlemin niteliği, 

manipüle edilen her bir tutarın nispî büyük-

lüğü ve olaya karışan kişilerin kıdemleri gibi 

faktörlere bağlıdır. (BDS 240, 6 ncı paragraf)

Bununla birlikte, yönetimin genellikle doğ-

rudan veya dolaylı olarak muhasebe kayıt-

larını manipüle edebilecek, hileli finansal 

bilgi sunabilecek veya diğer çalışanların 

yapabileceği benzer hileleri önlemek üze-

re tasarlanmış kontrol prosedürlerini ihlal 

edebilecek bir pozisyonda olması sebebiyle, 

yönetim tarafından yapılan bir hileyi tespit 

etmek; çalışanların yapmış olduğu bir hileyi 

tespit etmekten daha güçtür. Makul güven-

ce elde ederken denetçi, yönetim tarafından 

kontrollerin ihlal edilmesi ihtimalini ve ha-
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taların ortaya çıkarılmasında etkin olan de-

netim prosedürlerinin hilenin ortaya çıkarıl-

masında etkin olmayabileceğini göz önünde 

bulundurarak, tüm denetim boyunca mes-

leki şüpheciliğini sürdürmekle sorumludur. 

(BDS 240, 7 nci paragraf)

2.2. Hata ve Hile Ayrımı ve Finansal 

Tablolardaki Hile Türleri

Finansal tablolardaki yanlışlıkların hata veya 

hileden kaynaklı olup olmadığı; yanlışlığa 

sebep olan eylemin kasıtlı olup olmamasına 

bakılarak ayırt edilir. BDS 240’a göre hata ve 

hileyi birbirinden ayıran unsur, finansal tab-

lolarda yanlışlığa sebep olan eylemin kasıtlı 

olarak yapılıp yapılmadığıdır. (BDS 240, 2 nci 

paragraf)

BDS’lerin amaçları açısından denetçi, finan-

sal tablolarda önemli yanlışlığa neden olabi-

lecek hilelerle ilgilenir ve bu hilelerin iki türü 

bulunmaktadır:

• Hileli finansal raporlama ve

• Varlıkların kötüye kullanımı.

2.2.1. Hileli Finansal Raporlama

Hileli finansal raporlama, finansal tablo kul-

lanıcılarını yanıltmak amacıyla, bazı tutar 

veya açıklamalara finansal tablolarda yer 

verilmemesi de dâhil olmak üzere, kasıt-

lı olarak yapılan yanlışlıkları içerir. İşletme 

yönetimi genellikle finansal kuruluşlardan 

kredi almak veya hisse senedi değerini aşı-

rı derecede arttırmak, işletmenin gerçek 

performansını gizleyerek olduğundan daha 

iyi veya kötü göstermek, kişisel statülerini 

ve maaş, ikramiye, hisse senedi veya hisse 

senedi opsiyonlarından sağladıkları kişisel 

servetlerini korumak amacıyla hileli finansal 

raporlamaya başvurabilmektedir.

Hileli finansal raporlama genellikle, etkin 

şekilde işliyor görünen kontrolleri yönetim 

tarafından ihlal edilmesini içerir. Hileli fi-

nansal raporlama;

• Finansal tabloların hazırlanmasında kul-

lanılan muhasebe kayıtlarının veya bu 

kayıtları destekleyen belgelerin manipü-

le edilmesi, tahrif edilmesi (evrakta sah-

tecilik dâhil) veya değiştirilmesi, 

• Finansal tablolara yansıtılması gereken 

olay, işlem veya diğer önemli bilgilere ka-

sıtlı olarak yer verilmemesi veya bunların 

yanlış yansıtılması, 

• Tutar, sınıflandırma, sunum biçimi veya 

açıklamaya ilişkin muhasebe ilkelerinin 

kasıtlı olarak yanlış uygulanması gibi 

yollarla gerçekleştirilebilir. (BDS 240, A3 

paragrafı)

2.2.2. Varlıkların Kötüye Kullanılması

Varlıkların kötüye kullanılması, işletme var-

lıklarının çalınması eylemini içerir ve çoğun-

lukla çalışanlar nadiren de bu işlemi daha 

kolay gizleyebilecek olan işletme yönetimi 

tarafından gerçekleştirilir. Varlıkların kötüye 

kullanılması aşağıda örnekleri verilen çeşitli 

yollarla gerçekleştirilmektedir:  

• Tahsilatların zimmete geçirilmesi. Örne-

ğin, alacak hesaplarındaki tahsilatın kö-

tüye kullanılması veya kayıtlardan silin-

miş alacaklardan gelen tahsilatın kişisel 

banka hesaplarına aktarılması. 

• Fiziki varlıkların veya fikri hakların ça-

lınması. Örneğin, kişisel kullanım veya 

satış amacıyla stokların çalınması, satış 

amacıyla hurdaların çalınması, işletmeye 

ait teknolojik verilerin rakip işletmelerle 

gizli anlaşmalar yapılarak menfaat karşı-

lığı verilmesi. 

• İşletmenin teslim almadığı mal ve hiz-

metler için ödeme yapmasına sebep 

olunması. Örneğin, hayali satıcılara öde-

me yapılması, fiyatları olduğundan yük-

sek göstermeleri karşılığında işletmenin 

satın alma birimi çalışanlarına tedarik-

çiler tarafından ödeme yapılması, hayali 

çalışanlara ödeme yapılması.

• İşletme varlıklarının kişisel amaçlar için 

kullanılması. Örneğin, işletme varlıkları-

nın kişisel kredi veya ilişkili taraf kredisi 

için teminat olarak kullanılması örnek 

olarak verilebilir.
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2.3. Hile Şartları (Hile Riski Faktörleri)

Hile riski faktörleri; hile yapmaya teşvik eden, hile için baskı oluşturan veya hile yapma fırsatı 

sağlayan olay ve durumlardır. (BDS 240, 11(b) paragrafı). Hem hileli finansal raporlamada 

hem de varlıkların kötüye kullanılmasında hilenin teşvik/baskı, fırsat ve rasyonelleştirme un-

surları bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolarda hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye 

kullanılmasına ilişkin hile riski faktörlerine yer verilmiştir.

Tablo 1: Hileli Finansal Raporlamaya İlişkin Hile Riski Faktörleri Örnekleri

Hileli Finansal Raporlamaya İlişkin Hile Riski Faktörleri

Teşvikler/Baskılar Fırsatlar Tutumlar/Rasyonelleştirmeler

Finansal istikrarın 
veya kârlılığın; genel 
ekonomik durum, sektörün 
durumu veya işletmenin 
faaliyet şartlarıyla ilgili 
aşağıda örnekleri verilen 
sebeplerden dolayı tehdit 
altında olması:

Sektörün veya işletme 
faaliyetlerinin niteliklerinin, 
aşağıda yer alan hususlar 
sebebiyle hileli finansal 
raporlama için elverişli bir 
ortam oluşturması:

Muhasebe politikalarının 
seçiminde veya önemli 
tahminlerin belirlenmesinde, 
finansal işlerden sorumlu 
olmayan yöneticilerin çok 
fazla rol alması.

Müşteri taleplerinin önemli 
derecede azalması ve genel 
ekonomide veya işletmenin 
faaliyet gösterdiği sektörde 
artan şirket başarısızlıkları.

İşletmenin olağan iş akışı 
dışında gerçekleşmiş 
veya denetlenmeyen ya da 
başka bir denetim şirketi 
tarafından denetlenen ilişkili 
işletmelerle yapılan önemli 
ilişkili taraf işlemleri.

Hisse fiyatlarının artırılması 
veya fiyat artış trendinin 
sürdürülmesi konusunda 
yönetimin aşırı menfaatinin 
olması.

Teknolojideki değişimler, 
ürünlerin modasının 
geçmesi veya faiz oranları 
gibi hızlı değişimlere karşı 
yüksek hassasiyet.

Özellikle dönem sonuna 
yakın gerçekleşen ve “özün 
önceliği” çerçevesinde 
sorgulanması gereken 
önemli, olağan dışı veya 
oldukça karmaşık işlemler.

Yönetimin vergisel amaçlarla, 
raporlanan kazançları 
asgari seviyeye indirmek için 
uygun olmayan yöntemler 
kullanması yönünde 
menfaatinin olması.

İcra, iflas veya devralınma 
tehditleri oluşturan faaliyet 
zararları.

Farklı iş ortam ve 
kültürlerinin bulunduğu 
ülkelerle veya ülkelerde 
gerçekleştirilen önemli 
faaliyetler.

Yönetimin önemlilik 
kavramına dayanarak, 
marjinal veya uygun olmayan 
muhasebeleştirmeyi haklı 
çıkarmaya yönelik tekrar 
eden girişimlerde bulunması.

Kaynak: BDS 240, Ek 1
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Tablo 2: Varlıkların Kötüye Kullanılmasına İlişkin Hile Riski Faktörleri Örnekleri

Varlıkların Kötüye Kullanılmasına İlişkin Hile Riski Faktörleri

Teşvikler/Baskılar Fırsatlar Tutumlar/Rasyonelleştirmeler

Nakit veya çalınmaya 
müsait diğer varlıklara 
erişimi olan çalışanlar 
ile işletme arasındaki 
anlaşmazlıklar da 
söz konusu çalışanlar 
üzerinde varlıkların kötüye 
kullanılması yönünde 
baskı oluşturabilir. 
Bu tür anlaşmazlıklar 
aşağıdakilerden 
kaynaklanabilir:

Varlıklar üzerinde yetersiz 
iç kontrolün bulunması, 
söz konusu varlıkların 
kötüye kullanıma 
açıklığını arttırır. Örneğin, 
varlıkların kötüye 
kullanılması aşağıdaki 
hususların varlığından 
kaynaklanabilir:

Varlıkların kötüye 
kullanılmasına ilişkin 
risklerin izlenmesine veya 
azaltılmasına olan ihtiyacın 
göz ardı edilmesi.

Bilinen veya öngörülen 
işten çıkarmalar.

Görevlerin ayrılığı ilkesinin 
yetersiz uygulanması veya 
bağımsız kontrollerin 
yetersizliği.

Varlıkların kötüye 
kullanıldığına işaret 
edebilecek tarzda yaşam 
biçiminde veya davranışlarda 
meydana gelen değişiklikler.

Çalışanların ücret ve 
sair haklarında veya 
fayda planlarında yakın 
geçmişte yapılan veya yakın 
bir gelecekte yapılması 
öngörülen değişiklikler.

Kıdemli yöneticilerin 
seyahat ve diğer geri 
ödenebilir giderleri gibi 
harcamalarının yetersiz 
gözetimi.

İşletmeden veya çalışanlara 
yapılan muameleden 
duyulan hoşnutsuzluğa veya 
tatminsizliğe işaret eden 
davranışlar.

Beklentilerle tutarlı 
olmayan terfiler, ücret 
ve sair haklar veya diğer 
ödüllendirmeler.

Varlıklara ilişkin 
mutabakatların tam ve 
zamanında yapılmaması.

Küçük hırsızlıklara 
gösterilen müsamaha.

Kaynak: BDS 240, Ek 1
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2.4. Mesleki Şüphecilik

Mesleki şüphecilik, sorgulayıcı bir yaklaşım-

la hareket ederek, hata veya hile kaynaklı 

yanlışlığa işaret eden durumlara karşı dik-

katli olmayı ve denetim kanıtlarını titiz bir 

biçimde değerlendirmeyi içeren tutumdur. 

(BDS 200, 13 (g) paragrafı) Bu çerçevede 

mesleki şüphecilik incelemeyi, kanıtların 

ciddi bir şekilde değerlendirilmesini ve kır-

mızı bayraklara (red flags) veya tutarsızlıkla-

ra karşı dikkatli olunmasını içerir. Bu açıdan 

bakıldığında mesleki şüphecilik güvensizlik-

ten ziyade, karşılaşılan bilgilerin doğrulan-

masıdır.3

Hilenin özellikleri sebebiyle, hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesin-

de BDS 240, ulaşılan bilgilerin ve elde edilen 

denetim kanıtlarının hile kaynaklı önemli bir 

yanlışlık içerip içermediğinin sorgulanma-

sını ve denetim boyunca denetçinin yöne-

tim ve üst yönetimden sorumlu olanların 

dürüstlükleriyle ilgili geçmiş tecrübelerine 

bakmaksızın mesleki şüpheciliği sürdürme-

lerini gerektirmektedir. Burada denetçiden 

yönetim ve üst yönetimden sorumlu olan-

larla olan geçmişini göz ardı etmesi beklen-

memekle birlikte, içinde bulunulan şartlar 

değişebileceğinden, hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini değerlendirirken denet-

çinin, mesleki şüpheciliğini devam ettirmesi 

önemlidir. (BDS 240, A8 paragrafı)

3. Müşteri İlişkisinin ve Denetim 

Sözleşmesinin Kabulü ve Devam 

Ettirilmesi Aşamasında Denetçinin 

Yapacağı İşler

Denetçiler; yeni bir müşteriyle denetim iliş-

kisi kurmadan önce, mevcut bir müşteriye 

denetim hizmeti vermeye devam edip etme-

me kararı verirken ve mevcut bir müşteriden 

yeni bir denetim işini kabul edip etmemeyi 

değerlendirirken işletme ve çevresini tanı-

malı ve şartlara göre gerekli gördüğü her 

türlü bilgiyi elde etmelidir. (KKS 1, 27 nci pa-

ragraf) 

3 Center for Audit Quality; Deterring and Detecting Financial Re-

porting Fraud – A Platform For Action, http://www.thecaq.org/

docs/reports-and-publications/deterring-and-detecting-finan-

cial-reporting-fraud-a-platform-for-action.pdf?sfvrsn=0 erişim 

tarihi 10.06.2016

Denetçi işletmeyi ve çevresini tanırken; ge-

çerli finansal raporlama çerçevesi dahil, il-

gili sektör, mevzuat ve diğer dış faktörlere 

dikkat etmelidir. Yönetimin veya -uygun hâl-

lerde- üst yönetimden sorumlu olanların, 

işletmenin ilgili mevzuata uygun hareket et-

tiğine ilişkin yeterli bilgi sunmamaları hâlin-

de denetçi, hile ihtimali dâhil olmak üzere, 

ilgili mevzuatın bu şartlarda uygulanması ve 

finansal tablolar üzerindeki muhtemel etki-

leri konusunda, işletme içindeki veya dışın-

daki bir hukuk müşavirine danışmayı uygun 

görebilir. (BDS 250, A16 paragrafı)

İşletme yönetiminin hata veya hile kaynaklı 

önemli yanlışlık içermeyen finansal tablo-

ların hazırlanmasını sağlamak için gerekli 

gördüğü iç kontrolün kurulması ve sürdü-

rülmesine ilişkin sorumlulukları bulunmak-

tadır. (BDS 210, 6 ncı paragraf) Bu sorum-

luluğun yönetim tarafından anlaşıldığına ve 

üstlenildiğine ilişkin denetçiler işletme yö-

netiminden mutabakat alır ve bu mutabakat 

BDS 210 uyarınca denetimin ön şartlarından 

olduğundan denetçi tarafından kontrol edilir. 

Bu açıdan bakıldığında denetçilerin, müşte-

rinin dürüstlüğünü ve denetleyeceği işletme-

nin hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine 

açıklığını değerlendirmesi gerekmektedir. 

Müşterinin dürüstlüğünü değerlendirirken 

dikkate alınacak hususlara aşağıdakiler ör-

nek verilebilir: (KKS 1, A19 paragrafı)

• Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöne-

ticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu 

olanların kimlikleri ve ticari itibarları.

• İş uygulamaları da dâhil müşteri faaliyet-

lerinin niteliği.

• Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöne-

ticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu 

olanların muhasebe standartlarını yo-

rumlama ve iç kontrol çevresi gibi hu-

suslardaki tutumlarına ilişkin olumsuz 

bilgiler.

• Müşterinin, denetim ücretlerini olabile-

cek en düşük seviyede tutmaya yönelik 

ısrarlı tutumu.

• Çalışma kapsamının uygun olmayan şe-

kilde sınırlandırıldığına dair göstergeler.
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• Müşterinin kara para aklama veya suç 

teşkil eden diğer faaliyetlerde bulunabi-

leceğine ilişkin göstergeler.

•  Denetim şirketinin seçilmek istenmesi-

nin ve önceki denetim şirketinin yeniden 

seçilmemesinin nedenleri.

•  İlişkili tarafların kimlik ve ticari itibarları.

Genel olarak denetçinin müşterinin dü-

rüstlüğü ve işletmenin hata ve hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerine açıklığına yöne-

lik bilgisi müşteriyle ilişkisini devam ettirdi-

ği süreyle paralel olarak artacaktır. Ancak 

bu durum, denetçinin mesleki şüpheciliğini 

sürdürmesine bir engel teşkil etmemelidir.

4. Denetimin Planlanması ve Yürütülmesi 

Aşamalarında Denetçinin Yapacağı İşler

Denetçi, denetçi denetimi planlarken ve yü-

rütürken finansal tabloların hata ve hile kay-

naklı “önemli yanlışlık” risklerine açıklığını 

göz önünde bulundurur ve denetim planında 

bu hususlara yer verir. Denetçi denetim pla-

nında:

•  Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri-

ne yönelik olarak BDS 315’de belirlen-

miş olan planlanan risk değerlendirme 

prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve 

kapsamına,

• Değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerine yönelik olarak BDS 

330’da belirlenmiş olan, yönetim beyanı 

düzeyinde planlanan müteakip denetim 

prosedürlerinin (risk değerlendirmesi 

sonrası uygulanan denetim prosedürleri-

nin) niteliği, zamanlaması ve kapsamına,

• Denetimin BDS’lere uygunluğunun sağ-

lanması amacıyla uygulanması gereken 

planlanmış diğer denetim prosedürlerine 

yer verir.

4.1. Denetim Ekibi İçinde Hileye İlişkin 

Müzakere Yapılması

BDS 315 uyarınca, sorumlu denetçi ve de-

netim ekibinin diğer kilit üyeleri, işletmenin 

finansal tablolarının önemli yanlışlıklara 

olan açıklığı ve geçerli finansal raporlama 

çerçevesinin işletmenin şart ve durumlarına 

uygulanması konusunda müzakerede bulu-

nur.  Bu müzakereler, işletme ve çevresinin 

daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmasının 

yanı sıra, denetim ekibine yüksek risk alan-

larında uygulanabilecek denetim prosedür-

leri hakkında görüşülmesi açısından fırsat 

sağlar. (Collings, 2011:49) Bu müzakereler-

de ayrıca hilenin nasıl meydana gelebileceği 

dâhil, finansal tabloların nasıl ve nerede hile 

kaynaklı önemli yanlışlıklara açık olabile-

ceği hususları görüşülür. (BDS 240, 15 inci 

paragraf)

İşletmenin finansal tablolarının, hile kay-

naklı “önemli yanlışlık” risklerine açıklığının 

denetim ekibi içinde müzakere edilmesi; de-

netim ekininde yer alan daha kıdemli dene-

tim ekibi üyelerine, finansal tabloların nasıl 

ve nerede hile kaynaklı önemli bir yanlışlığa 

açık olabileceği hakkındaki görüşlerini pay-

laşma fırsatı verir. Bu müzakereler denet-

çinin, finansal tabloların hileye açık olma 

durumuna karşı yapılacak uygun işleri belir-

lemesine ve belirli denetim prosedürlerinin 

hangi denetim ekibi üyesi tarafından uygu-

lanacağına karar vermesine imkan sağlar 

ve denetim prosedürlerinin sonuçlarının de-

netim ekibi arasında nasıl paylaşılacağını ve 

dikkat çeken her türlü hile iddiasını nasıl ele 

alacağını belirlemesine imkan sağlar. Ayrıca 

denetim ekibi üyelerinin görevlendirildikleri 

özel alanlarda, finansal tablolardaki muh-

temel yanlışlıkları daha iyi anlamalarına ve 

uyguladıkları denetim prosedürlerinin so-

nuçlarının müteakip denetim prosedürleri-

nin nitelik, zamanlama ve kapsamına ilişkin 

kararlar dâhil, denetimin diğer yönlerini na-

sıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı 

olur.  (BDS 315, A21 paragrafı)

Denetim ekibi içinde hile kaynaklı riskler 

hakkında yapılacak müzakerede, ele alına-

bilecek hususların örnekleri aşağıda yer al-

maktadır: (BDS 240, A11 paragrafı) 

• İşletmenin finansal tablolarının nasıl ve 

nerede hile kaynaklı önemli yanlışlığa 

açık olabileceği, yönetimin nasıl hileli fi-
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nansal raporlama yapabileceği ve bunu 

nasıl gizleyebileceği ile işletme varlıkla-

rının nasıl kötüye kullanılabileceği hak-

kında denetim ekibi üyeleri arasında gö-

rüş alışverişinin yapılması.

•  Kazanç yönetiminin göstergesi olabile-

cek durumlar ile yönetim tarafından ka-

zançların hileli finansal raporlamaya yol 

açabilecek şekilde yönetilmesi amacıyla 

uygulanabilecek yöntemlerin değerlen-

dirilmesi.

•  İşletmeyi etkileyen ve yönetim veya di-

ğer taraflar üzerinde hile yapmaları ko-

nusunda teşvik veya baskı oluşturabilen, 

yapılacak hile için fırsat yaratabilen ve 

yönetimin veya diğer tarafların yapılan 

hileyi rasyonelleştirmesini sağlayıcı bir 

kültür veya ortama işaret edebilen bili-

nen iç ve dış faktörlerin değerlendirilme-

si.

• Nakit veya kötüye kullanıma açık diğer 

varlıklara erişimi olan çalışanların göze-

timine yönetimin katılımının değerlendi-

rilmesi.

• Yönetim veya çalışanların davranış ya da 

yaşam biçimlerindeki olağan dışı veya 

açıklanamayan ve denetim ekibinin dik-

katini çeken değişikliklerin değerlendiril-

mesi.

• Hile kaynaklı önemli yanlışlık ihtimalinin 

denetim süresince akılda tutulması ge-

rektiğinin vurgulanması.

• Karşılaşılması hâlinde hile ihtimalinin 

göstergesi olabilecek durumların göz 

önünde bulundurulması.

•  Uygulanacak denetim prosedürlerinin 

nitelik, zamanlama ve kapsamına öngö-

rülemezlik unsurunun nasıl dâhil edile-

bileceğinin değerlendirilmesi.

• Belirli türdeki denetim prosedürlerinin 

diğerlerinden daha etkin olup olmadı-

ğının ve işletmenin finansal tablolarının 

hile kaynaklı önemli yanlışlığa olan açık-

lığına karşılık vermek üzere seçilebile-

cek denetim prosedürlerinin değerlendi-

rilmesi.

•  Denetçinin haberdar olduğu her türlü 

hile iddiasının dikkate alınması.

•  Kontrollerin yönetim tarafından ihlal 

edilmesi riskinin dikkate alınması.

4.2. Risk Değerlendirme Prosedürleri

4.2.1. Risk Değerlendirme Prosedürleri ve 

İlgili Çalışmalar

Risk değerlendirme prosedürleri, finansal 

tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde, hata 

veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskle-

rini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla 

işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çev-

resini tanımak için uygulanan denetim pro-

sedürleridir. (BDS 315, 4 (ç) paragrafı)

Denetçi finansal tablo ve yönetim beyanı 

düzeylerinde “önemli yanlışlık” risklerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesine bir da-

yanak oluşturmak amacıyla risk değerlen-

dirme prosedürlerini uygular. Denetçinin 

değerlendirmesi gereken riskler, hata ve 

hile kaynaklı risklerdir. Ancak, hilenin önemi 

çok fazla olduğundan, hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerinin belirlenmesi için kul-

lanılan bilgileri sağlayan risk değerlendir-

me prosedürleri ve ilgili faaliyetlere ilişkin 

ilâve hüküm ve açıklamalar BDS 240’ta yer 

almaktadır. Bu kapsamda, denetçinin hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belir-

lenmesi için kullanacağı risk değerlendirme 

ve prosedürleri ve ilgili faaliyetler aşağıda 

yer almaktadır:

• Yönetimin, -varsa- iç denetim fonksiyo-

nundaki uygun kişilerin ve denetçinin 

muhakemesine göre hata veya hile kay-

naklı “önemli yanlışlık” risklerinin belir-

lenmesinde yardımcı olabilecek bilgiye 

sahip olan işletme içindeki diğer kişilerin 

sorgulanması.

• Analitik prosedürler.

• Gözlem ve tetkik.

• Diğer bilgilerin dikkat alınması.

• Hile riski faktörlerinin değerlendirilmesi.
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4.2.1.1. Yönetimin, İşletmedeki Diğer 

Kişilerin, İç Denetim Fonksiyonunun 

ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların 

Sorgulanması

4.2.1.1.1. Yönetimin Sorgulanması

Hile kaynaklı risklerin belirlenmesinde kul-

lanacağı bilgileri elde etmek amacıyla de-

netçi, finansal tabloların hile kaynaklı önem-

li bir yanlışlık içerebileceği riskine ilişkin 

olarak yönetim tarafından yapılan değerlen-

dirmelere, yönetimin işletmedeki hile risk-

lerinin belirlenmesine ve bu risklere karşılık 

verilmesine yönelik olarak izlediği süreç ko-

nusunda yönetimi sorgular. (BDS 240, 17 inci 

paragraf)

Yönetim, işletmenin iç kontrolüne ve finansal 

tablolarının hazırlanmasına ilişkin sorumlu-

luğunu kabul eder. Bu sebeple denetçinin, 

hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine yöne-

lik kontrollere ve hile kaynaklı risklere iliş-

kin olarak yönetimin kendi değerlendirmesi 

hakkında yönetimi sorgulaması uygundur.

4.2.1.1.2. Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanların Sorgulanması

Üst yönetimden sorumlu olanlar, işletmenin 

stratejik yönetimi ve hesap verebilirliğine 

ilişkin yükümlülüklerin gözetiminden so-

rumlu kişi, kişiler veya yapılardır (örneğin, 

şirketin mütevelli heyeti üyeleri). Üst yöne-

timden sorumlu olanların sorumluluğu fi-

nansal raporlama sürecinin gözetimini de 

içerir. (BDS 260, 10 (a) paragrafı)

Üst yönetimden sorumlu olanların tama-

mının işletme yönetiminde görev almadığı 

durumlarda denetçi, işletmedeki hile risk-

lerinin belirlenmesi ve bu risklere karşılık 

verilmesiyle ilgili olarak yönetim tarafından 

izlenen süreçler ile bu risklerin azaltılması 

için yönetimin oluşturduğu iç kontroller üze-

rinde üst yönetimden sorumlu olanların na-

sıl bir gözetim gerçekleştirdiğini anlar.

Üst yönetimden sorumlu olanlar işletme-

nin; riskin izlenmesine, finansal kontrole ve 

mevzuata uygunluğun sağlanmasına yönelik 

sistemlerinin gözetimini yapar. Gelişmiş ku-

rumsal yönetim uygulamalarına sahip birçok 

işletmede üst yönetimden sorumlu olanlar, 

hile risklerine ve ilgili iç kontrole ilişkin iş-

letme tarafından yapılan değerlendirmenin 

gözetiminde aktif bir rol oynar. Üst yönetim-

den sorumlu olanlar ile yönetimin sorumlu-

lukları işletmeden işletmeye farklılık göste-

rebileceğinden, denetçinin yapılan gözetim 

faaliyetlerini anlayabilmesi için bu kişilerin 

sorumluluklarını anlaması önemlidir.

4.2.1.1.3. İç Denetim Fonksiyonunun 

Sorgulanması

İç denetim fonksiyonu, işletmenin kurumsal 

yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçle-

rinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştir-

mek amacıyla tasarlanan güvence ve danış-

manlık faaliyetlerini yürüten fonksiyondur. 

(BDS 610, 14 (b) paragrafı)

BDS 315, hile kaynaklı “önemli” yanlışlık 

risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilme-

sinde bilgi sağlaması amacıyla iç denetim 

fonksiyonunda yer alan uygun kişilerin sor-

gulanmasını zorunlu tutmuştur. İşletmenin 

iç denetim fonksiyonunun bulunması hâlin-

de fonksiyon içindeki uygun kişilerin sorgu-

lanması, işletme ve çevresini tanımasında, 

finansal tablo ve yönetim beyanı düzeyinde 

“önemli yanlışlık” risklerini belirlemesin-

de ve değerlendirmesinde denetçiye yararlı 

bilgiler sağlayabilir. İç denetim fonksiyonu 

çalışmalarını yürütürken denetçi işletmenin 

faaliyetleri ve iş hayatına ilişkin riskler hak-

kında bir fikir edinebilir ve çalışmaları sonu-

cunda, belirlenmiş kontrol eksiklikleri veya 

riskleri gibi bulgular elde edebilir. Edinilen 

bu fikir ve bulgular, denetçinin işletmeyi ta-

nıması, risk değerlendirmesi veya denetimin 

diğer yönleri açısından değerli girdiler sağ-

layabilir. Bu sebeple, uygulanacak denetim 

prosedürlerinin nitelik veya zamanlamasını 

değiştirmek veya kapsamını daraltmak için 

denetçi tarafından iç denetim fonksiyonunun 

çalışmalarının kullanılıp kullanılmayacağına 

bakılmaksızın sorgulama yapılır. 
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4.2.1.1.4. İşletmedeki Diğer Kişilerin 

Sorgulanması

Yönetim, genellikle hile yapmaya en elverişli 

konumdadır. Bu sebeple denetçi, yönetimin 

sorgulamalar sırasında verdiği cevapları 

mesleki şüphecilik içinde değerlendirirken, 

bu cevapları başka bilgilerle doğrulamayı 

gerekli görebilir. Bu bağlamda denetçi, mev-

cut ya da şüphelenilen hileye ilişkin olarak,

•  Finansal raporlama sürecinde doğrudan 

yer almamış, işletme faaliyetlerini yürü-

tün kişileri,

•  Farklı yetki düzeyine sahip çalışanları,

•  Karmaşık veya olağan dışı işlemleri baş-

latan, sürdüren veya kaydeden çalışanlar 

ile bu çalışanları yönlendiren, gözetimini 

yapan veya izleyen kişileri,

•  İşletmede istihdam edilen hukuk müşa-

virini,

•  Baş etik sorumlusu veya eş değer kişiyi,

•  Hile iddialarının ele alınmasından so-

rumlu kişi veya kişileri sorgulayabilir. 

(BDS 240, A16 paragrafı)  

4.2.1.2. Analitik Prosedürler

BDS’lerin amaçlarına uygun olarak, “anali-

tik prosedürler” terimi, finansal ve finansal 

olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkile-

rin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgile-

rin değerlendirilmesini ifade eder. Analitik 

prosedürler ayrıca, beklenen değerlerden 

ciddi ölçüde farklılık gösteren veya diğer il-

gili bilgilerle tutarsızlık gösteren belirlenmiş 

dalgalanmaların veya ilişkilerin gerektiğinde 

araştırılmasını da kapsar. (BDS 520, 4 üncü 

paragraf) 

Risk değerlendirme prosedürleri kapsamın-

da uygulanan analitik prosedürler işletme-

nin, denetçinin farkında olmadığı farklı yön-

lerini ortaya çıkarabilir ve değerlendirilmiş 

risklere karşı yapılacak işlerin tasarlanması 

ve uygulanmasına dayanak sağlamak ama-

cıyla “önemli yanlışlık” risklerinin değer-

lendirilmesine yardımcı olabilir. (BDS 315, 

A14 paragrafı)  Analitik prosedürler, ayrıca 

denetim açısından önemli olabilecek olağan 

dışı işlem, olay veya tutarların belirlenmesi-

ne yardımcı olabilir. Bu durum özellikle hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belir-

lenmesinde denetçiye yardımcı olabilir. BDS 

240’ın 22 nci paragrafı uyarınca denetçi, ha-

sılat hesaplarıyla ilgili olanlar dahil olmak 

üzere, analitik prosedürlerin uygulanması 

sırasında belirlediği olağan dışı veya bek-

lenmeyen ilişkilerin, hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerine işaret edip etmediğini 

değerlendirir.

Analitik prosedürlerin uygulanması esnasın-

da, trend analizleri, dikey analiz,  karşılaştır-

malı tablolar analizi, oran analizleri, ussallık 

testleri, zaman serisi analizleri,  regresyon 

analizi, Benford Kanunu ve yapay sinir ağla-

rı gibi tekniklerden faydalanabilir. (Dönmez, 

Ersoy, 2011:126) 

4.2.1.3. Gözlem ve Tetkik

Gözlem, başkaları tarafından uygulanan bir 

süreç veya prosedürün izlenmesidir (örne-

ğin, işletme personeli tarafından yapılan 

stok sayımının veya kontrol faaliyetlerinin 

denetçi tarafından gözlemlenmesi). Gözlem, 

bir süreç veya prosedürün işleyişiyle ilgili 

denetim kanıtı sağlar fakat yapıldığı zaman-

la sınırlıdır. Süreç veya prosedürün gözlem-

leniyor olması, bunların uygulanma şeklini 

etkileyebilir. (BDS 500, A17 paragrafı)

Tetkik; işletme içinden veya dışından elde 

edilen, basılı veya elektronik ortamda ya 

da başka bir depolama ortamında bulunan 

kayıt veya belgelerin incelenmesini ya da 

varlıkların fiziki olarak incelenmesini içerir. 

Kayıt ve belgelerin tetkiki; bu kayıt ve bel-

gelerin nitelik ve kaynağına ve (bu kayıt ve 

belgelerin işletme içi kayıt ve belgeler ol-

ması durumunda) bunların oluşturulmasına 

ilişkin kontrollerin etkinliğine bağlı olarak, 

farklı güvenilirlik derecelerinde denetim ka-

nıtı sağlar. (BDS 500, A14 paragrafı)

4.2.1.4. Diğer Bilgilerin Dikkate Alınması

Analitik prosedürlerinin uygulanmasıyla 
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elde edilen bilgilere ek olarak, işletme ve 

çevresi hakkında elde edilen diğer bilgiler 

de hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri-

nin belirlenmesinde faydalı olabilir. Denetim 

ekibi üyeleri arasında yapılan müzakereler, 

bu tür risklerin belirlenmesine yardımcı 

olan bilgiler sağlayabilir. Ayrıca,  denetçi ta-

rafından müşteri ilişkisinin kabulü ve devam 

ettirilmesi süreçlerinden elde edilen bilgiler 

ile işletmede yapılan diğer denetimlerden, 

örneğin ara dönem finansal bilgilerin sınırlı 

bağımsız denetiminden, elde edilen dene-

yim, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskle-

rinin belirlenmesinde faydalı olabilir. (BDS 

240, A22 paragrafı)

4.2.1.5. Hile Riski Faktörlerinin 

Değerlendirilmesi

Hile riski faktörleri, hilenin varlığına ilişkin 

kesin bir gösterge olmamakla birlikte, ge-

nellikle hilenin meydana geldiği durumlarda 

bulunur ve bu sebeple hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerine işaret edebilir. (BDS 240, 

24 üncü paragraf) 

Hile riski faktörleri önemine göre kolaylıkla 

sıralanamaz. Hile riski faktörlerinin önemi, 

büyük ölçüde farklılık gösterir. İşletmeye 

özgü şartlardan dolayı bu faktörlerden bazı-

larının “önemli yanlışlık” riski oluşturmadığı 

işletmeler de mevcut olabilir. Bu sebeple, 

hile riski faktörünün bulunup bulunmadığı-

nın ve bu faktörün finansal tablolardaki hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin de-

ğerlendirilmesinde dikkate alınıp alınmaya-

cağının belirlenmesi, mesleki muhakeme-

nin kullanılmasını gerektirir. (BDS 240, A24 

paragrafı)

4.3. Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık” 

Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi

BDS 315 uyarınca denetçi finansal tablo dü-

zeyinde ve yönetim beyanı düzeyindeki hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirler 

ve değerlendirir. (BDS 315, 25 inci paragraf)

Finansal Tablo Düzeyindeki “Önemli Yanlışlık” 

Riskleri: Finansal tablo düzeyindeki “önemli 

yanlışlık” riskleri, bir bütün olarak finansal 

tablolarla yaygın bir şekilde ilgili olan ve çok 

sayıda yönetim beyanını etkileme potansiyeli 

bulunan riskleri ifade eder. Bu tür riskler iş-

lem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalar 

düzeyinde yönetim beyanlarıyla ilişkilendiri-

lebilir zorunda olmamakla birlikte, daha çok 

yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yan-

lışlık” risklerini artırır niteliktedir. Finansal 

tablo düzeyindeki “önemli yanlışlık” riskle-

ri, denetçinin “önemli yanlışlık” riskleri de-

ğerlendirmesiyle, bozulan ekonomik şartlar 

veya yönetimin eksikliği gibi faktörlerle ilgili 

olabilir. (BDS 315, A118-A199 paragrafları) 

Yönetim Beyanı Düzeyindeki “Önemli Yanlış-

lık” Riskleri: Finansal tabloların, geçerli fi-

nansal raporlama çerçevesine uygun olarak 

sunulmasında yönetim, alenen veya zımnen, 

finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve il-

gili açıklamaların muhasebeleştirilmesine, 

ölçülmesine, sunulmasına ve açıklanmasına 

ilişkin beyanlarda bulunur. Bu beyanlar yö-

netim beyanlarını ifade eder. Denetçi, farklı 

türdeki muhtemel yanlışlıkların değerlen-

dirmesinde yönetimin beyanlarını dikkate 

alır. Farklı türdeki yanlışlıkların değerlendi-

rilmesinde denetçi tarafından kullanılan yö-

netim beyanları; denetlenen döneme ilişkin 

işlem sınıfları ve olaylar hakkındaki yönetim 

beyanları, dönem sonundaki hesap bakiye-

lerine ilişkin yönetim beyanları ve sunum 

ve açıklamalara ilişkin yönetim beyanları 

olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. (BDS 

315, A123-A124 paragrafları)

4.3.1. Hasılatın Muhasebeleştirilmesine 

İlişkin Hile Riskleri

Hasılatın muhasebeleştirilmesinde büyük 

ölçüde hileye başvurulması sebebiyle, hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini be-

lirlerken ve değerlendirirken denetçi, BDS 

240’ın 26 ncı paragrafına uygun olarak hası-

latın muhasebeleştirilmesinde hile riskleri-

nin olduğu varsayımına dayanır. Bu sebeple, 

hangi tür hasılatın, hasılat işleminin ve yö-

netim beyanının bu tür risklere sebep olabi-

leceğini değerlendirir.

Hasılatın muhasebeleştirilmesinde hileye 
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başvurulmasının birçok sebebi bulunmak-

tadır. Bu sebeplerden en önemlisi, hasılatın 

gelir tablosundaki en büyük hesap olması 

ve hasılattaki küçük tutardaki bir yanlışlığın, 

gelirler üzerinde büyük etkiye sahip olması-

dır. Bir başka sebep ise, çoğu durumda ha-

sılatın muhasebeleştirilmesi için uygun za-

manın belirlenmesindeki zorluktur. (Arens, 

Elder, Beasley, 2010:371)

BDS 240,  hâsılatın muhasebeleştirilmesine 

ilişkin hileli finansal raporlamadan kaynak-

lanan önemli yanlışlıkların genellikle iki ge-

nel kategoride toplandığını belirtmiştir:

• Gerçek olmayan hâsılatın kaydedilmesi.

• Hâsılatın gerçekleşmeden muhasebe-

leştirilmesi.

Bununla birlikte bu yanlışlıkların, hasılatın 

doğru olmayan bir şekilde daha sonraki bir 

döneme kaydırılması suretiyle, olduğundan 

az gösterilmesinden kaynaklanabileceği be-

lirtilmiştir.

4.3.2. Yönetimin İlgili Kontrollerinin 

Anlaşılması

İç kontrol; finansal raporlamanın güvenilir-

liği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile il-

gili mevzuata uygunluk açısından işletmenin 

amaçlarına ulaştığına dair makul güvence 

sağlamak amacıyla üst yönetimden sorum-

lu olanlar, yönetim ve diğer personel tara-

fından tasarlanan, uygulanan ve sürekliliği 

sağlanan süreçtir. (BDS 315, 4 (b) paragrafı) 

İç kontrol; kontrol çevresi, işletmenin risk 

değerlendirme süreci, ilgili iş süreçleri dahil 

finansal raporlamayla ilgili bilgi sistemleri 

ve iletişim, denetimle ilgili kontrol faaliyet-

leri ve kontrollerin izlenmesinden oluşmak-

tadır.

BDS 240 uyarınca denetçi değerlendirilmiş 

hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri-

ni “önemli (ciddi) riskler” olarak ele alır ve 

bu yüzden işletmenin bu tür risklere yöne-

lik kontrol faaliyetleri hakkında anlayış elde 

eder. Yönetim, hileyi önlemek ve tespit et-

mek için hangi kontrolleri uygulayacağına 

karar verirken, finansal tabloların hile kay-

naklı önemli bir yanlışlık içerebileceğine 

ilişkin riskleri değerlendirir. Bu sebeple de-

netçinin, yönetimin hilenin önlenmesinde ve 

tespit edilmesinde uyguladığı kontrolleri an-

laması önemlidir. (BDS 240, 27 ve A31-A32 

paragrafları)

Denetçi ilgili kontroller hakkında bir anla-

yış elde ederken, bu kontrollerin tasarımını 

değerlendirir. Bu doğrultuda denetçi, ilgi-

li kontrollerin tasarımını değerlendirirken, 

söz konusu kontrolün tek başına veya diğer 

kontrollerle birlikte önemli yanlışlıkları etkin 

bir şekilde önleme ve tespit edip düzeltme 

kapasitesinin olup olmadığını dikkate alır. İl-

gili kontrollerin tasarım ve uygulanmasında 

yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ederken 

denetçi işletme personelinin sorgulanması-

na ek olarak aşağıdaki risk değerlendirme 

prosedürlerini uygular: (BDS 315, A73-A74 

paragrafları)

•  Belirli kontrollerin uygulanmasının göz-

lemlenmesi. 

•  Belge ve raporların tetkik edilmesi. 

•  Finansal raporlamaya ilişkin bilgi sistemi 

üzerinden işlemlerin takip edilmesi. 

4.4. Değerlendirilmiş Hile Kaynaklı 

“Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı 

Yapılacak İşler

BDS 330’a uygun olarak denetçi, finansal 

tablolar düzeyinde değerlendirilmiş hile kay-

naklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapı-

lacak genel işleri belirler ve yönetim beyanı 

düzeyinde değerlendirilmiş risklere karşı 

müteakip denetim prosedürlerini tasarlar ve 

uygular. (BDS 240, 8 ve 10 uncu paragraflar)

Müteakip denetim prosedürleri amacına 

göre kontrol testleri ve maddi doğrulama 

prosedürleri, türüne göre ise tetkik, gözlem, 

sorgulama, teyit etme, yeniden hesaplama, 

yeniden uygulama veya analitik prosedürler 

olarak sınıflandırılır. (BDS 330, A5 paragrafı)
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Maddi Doğrulama Prosedürleri 

Yönetim beyanı düzeyindeki önemli yanlış-

lıkları tespit etmek üzere tasarlanan dene-

tim prosedürleridir. Maddi doğrulama pro-

sedürleri, detay testleri ve analitik maddi 

doğrulama prosedürlerinden oluşmaktadır. 

Detay testleri, genellikle hesap bakiyele-

rine ilişkin yönetimin doğruluk ve değerle-

me beyanı gibi belirli beyanlarla ilgili kanıt 

elde edilmesinde uygunken; analitik maddi 

doğrulama prosedürleri, öngörülebilir olan 

büyük hacimli işlemlerin test edilmesinde 

uygundur. (Puncel, 2007:617)

BDS 330’un 18 inci paragrafı uyarınca de-

netçinin, değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” 

risklerinden bağımsız olarak, her bir önemli 

işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için 

maddi doğrulama prosedürleri tasarlaması 

ve uygulamasını gerekir. Bu gereklilik, de-

netçinin yapacağı risk değerlendirmesi de-

netçinin muhakemesine dayandığından ve 

bu sebeple de denetçi tüm “önemli yanlış-

lık” risklerini tespit edemeyebileceğinden 

ve yönetimin iç kontrolü ihlal etmesi dâhil 

olmak üzere, iç kontrole ilişkin yapısal kı-

sıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Şartlara 

bağlı olarak denetçi, yalnızca analitik maddi 

doğrulama prosedürlerini uygulamayı, yal-

nızca detay testlerini uygulamayı veya ana-

litik maddi doğrulama prosedürleri ile detay 

testlerini birlikte uygulamayı tercih edebilir. 

(BDS 330, A42-A43 paragrafı)

Kontrol Testleri

Kontrol testleri,  yönetim beyanı düzeyinde 

önemli yanlışlıkları önleme veya tespit edip 

düzeltmede kontrollerin işleyiş etkinliğini 

değerlendirmek üzere tasarlanmış dene-

tim prosedürüdür. (BDS 330, 4 (a) paragrafı)  

Kontrol testleri, denetçinin yönetim beya-

nı düzeyinde ortaya çıkan “önemli yanlış-

lık” risklerine ilişkin yaptığı değerlendirme, 

kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine dair 

bir beklenti içeriyorsa (denetçi, maddi doğ-

rulama prosedürlerinin niteliğini, zamanla-

masını ve kapsamını belirlerken kontrollerin 

etkin bir şekilde işlediğine güvenmek isti-

yorsa) veya maddi doğrulama prosedürleri, 

tek başlarına, yönetim beyanlarına ilişkin 

yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlayamı-

yorsa kullanılır. Kontrollerin işleyiş etkinliği-

nin test edilmesi, kontrollerin tasarlanıp, uy-

gulandığına ilişkin kanıt elde edilmesinden 

farklıdır. Bu prosedürün uygulanma amacı, 

kontrollerin denetlenen dönem boyunca et-

kili ve tutarlı olup olmadığı hakkında kanıt 

elde edilmesidir. Kontrol testini uygularken 

denetçi genellikle; uygun işletme personeli-

ni sorgulayabilir, bir kontrolün uygulanması-

nı gözlemleyebilir, kontrolün uygulanmasını 

gösteren belgeleri tetkik edebilir. (Puncel, 

2007:611-612)

4.4.1. Yapılacak Genel İşler

Değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yan-

lışlık” risklerine karşı yapılacak genel işlerin 

belirlenmesi genellikle, artırılmış mesleki 

şüpheciliğin denetimin tamamına nasıl yan-

sıtılacağının değerlendirilmesini içerir. Mes-

leki şüpheciliğin denetimin tamamına yan-

sıtılması, önemli işlemleri doğrulamak için 

incelenecek olan belgelerin nitelik ve kap-

samlarının seçimindeki hassasiyetin artı-

rılması ve yönetimin önemli konulara ilişkin 

açıklamalarını veya beyanlarını doğrulama 

ihtiyacına yönelik farkındalığın artırılma-

sı gibi yollarla yapılabilmektedir. (BDS 240, 

A33 paragrafı)

Denetçi yapılacak genel işleri tasarlarken, 

aşağıdaki işlemleri yapar: (BDS 240, 29 uncu 

paragraf)

• Yapılacak denetimle ilgili hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerine ilişkin yap-

tığı değerlendirmeyi ve önemli denetim 

sorumluluklarının verileceği kişilerin bil-

gi, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alarak 

personeli görevlendirir, yönlendirir ve 

gözetir. Örneğin denetçi, hukuk veya bilgi 

teknolojileri alanında uzman olan kişile-

ri veya denetim ekibinde daha deneyimli 

olan üyeleri görevlendirebilir. (BDS 240, 

A34-A35 paragrafları)

• Başta subjektif ölçümler ve karmaşık iş-

lemlerle ilgili olanlar gelmek üzere, iş-

letmenin muhasebe politikaları seçimi ve 

uygulamasının, yönetimin kazanç yöneti-
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mi yapma çabasından kaynaklanan hile-

li finansal raporlamanın bir göstergesi 

olup olmadığını değerlendirir.

• Denetim prosedürlerinin niteliği, zaman-

laması ve kapsamının seçimine, öngörü-

lemezlik unsurunu dâhil eder. İşletmeler-

de, normal denetim süresince uygulanan 

prosedürlere aşina olanlar hileyi daha iyi 

gizleyebilirler. Bu yüzden denetim prose-

dürlerinin zamanlamasını beklenenden 

farklı bir zamana kaydırarak, farklı ör-

nekleme yöntemleri kullanarak, denetim 

prosedürlerini normal yerlerinden farklı 

yerlerde ve haber vermeden uygulayarak 

veya önemlilik veya risk düzeyi nedeniy-

le test edilemeyecek yönetim beyanları 

ile seçilen hesap bakiyeleri için maddi 

doğrulama prosedürlerinin uygulanması 

yoluyla öngörülemezlik unsuru denetim 

prosedürlerine dâhil edilebilir. (BDS 240, 

A36 paragrafı)  

Finansal tablo düzeyinde “önemli yanlışlık” 

risklerinin değerlendirilmesi ve dolayısıyla 

da denetçinin risklere karşı yapacağı genel 

işler, denetçinin kontrol çevresi hakkında 

edindiği bilgilerden etkilenir. Etkin bir kont-

rol çevresi, denetçinin iç kontrole ve işlet-

me içinde oluşturulan denetim kanıtlarının 

güvenilirliğine daha fazla itimat etmesine; 

böylelikle, örneğin denetçinin bazı denetim 

prosedürlerini dönem sonu yerine ara dö-

nemde uygulamasına imkân sağlayabilir. 

Ancak kontrol çevresindeki eksiklikler bu-

nun tersi bir etki yaratacaktır. Denetçi, etkin 

olmayan bir kontrol çevresine ilişkin olarak 

ara dönem yerine dönem sonu itibarıyla 

daha fazla denetim prosedürü uygulayabilir, 

maddi doğrulama prosedürleriyle daha kap-

samlı denetim kanıtları elde edebilir veya 

denetim kapsamına dâhil edilecek yerlerin 

ve birimlerin sayısını arttırabilir. (BDS 330, 

A2 paragrafı)

4.4.2. Yönetim Beyanı Düzeyinde 

Değerlendirilmiş Hile Kaynaklı “Önemli 

Yanlışlık” Risklerine Karşı Uygulanacak 

Denetim Prosedürleri

Yönetim beyanı düzeyinde değerlendirilmiş 

hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri-

ne karşı denetçinin yapacağı işler, denetim 

prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının 

ve kapsamının değiştirilmesini gerektirebi-

lir. Daha güvenilir, ihtiyaca uygun ve yeterli 

denetim kanıtı elde etmek amacıyla denet-

çi, uygulanacak denetim prosedürlerinin 

niteliğinin değiştirilmesine karar verebilir. 

Örneğin, belirli varlıkların tetkiki veya fizik-

sel olarak gözlemlenmesi daha önemli hâle 

gelebilir ya da denetçi önemli hesaplarda 

veya elektronik işlem dosyalarında yer alan 

bilgiler hakkında daha fazla kanıt toplamak 

amacıyla bilgisayar destekli denetim tek-

niklerini kullanmayı tercih edebilir. Buna ek 

olarak denetçi, doğrulayıcı bilgiler elde et-

mek amacıyla prosedürler tasarlayabilir. Ör-

neğin, denetçinin, yönetimin kazanç beklen-

tilerini karşılama baskısı altında olduğunu 

tespit etmesi halinde, yönetimin, hâsılatın 

muhasebeleştirilmesini engelleyen şartlar 

içeren satış sözleşmeleri yapmak veya sa-

tışları teslimattan önce fatura etmek sure-

tiyle satışları olduğundan fazla göstermesi 

riskine karşılık olarak mevcut tutarların ya-

nında söz konusu sözleşme tarih, teslimat 

şartları gibi hususları doğrulamaya yönelik 

dış teyit prosedürleri tasarlayabilir. Aynı şe-

kilde denetçi, stok miktarlarını etkileyen hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” riski belirleyebi-

lir. Bu tür durumlarda işletmenin stok ka-

yıtlarının incelenmesi, stokların fiziki sayımı 

sırasında veya sonrasında özel olarak dikkat 

edilmesi gereken stokların bulunduğu yer-

lerin veya stok kalemlerinin belirlenmesinde 

yardımcı olabilir. Böyle bir inceleme, belirli 

yerlerdeki stok sayımlarının önceden haber 

verilmeden gözlemlenmesi veya aynı tarihte 

tüm yerlerde stok sayımı yapılması kararının 

alınmasına yol açabilir. (BDS 240, A37-A38 

paragrafları)  

Denetçi, denetim prosedürlerinin zamanla-

masında değişiklik yapmanın uygun olacağı-

nı düşünebilir. Denetçi bu tür bir durumda 
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dönem sonunda uygulayacağı denetim prosedürünü, ara dönemde uygulamayı tercih edebi-

lir. Örneğin, hâsılatın uygun olmayan bir şekilde muhasebeleştirilmesi gibi kasıtlı bir yanlış-

lık ara dönemde başlatılmış olabilir. Bu durumda denetçi, maddi doğrulama prosedürlerini, 

raporlama döneminin başlarında veya raporlama dönemi boyunca meydana gelen işlemlere 

uygulamayı seçebilir. 

Tablo 3: Değerlendirilmiş Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı 

Uygulanabilecek Denetim Prosedürlerine İlişkin Örnekler

Değerlendirilmiş Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık” Risklerine Karşı
Uygulanabilecek Denetim Prosedürlerine İlişkin Örnekler

Yönetim Beyanı Düzeyinde Dikkate 
Alınacaklar

Haber vermeksizin veya bildirimsiz olarak 
belirli yerlerin ziyaret edilmesi veya belirli 
testlerin yapılması. Örneğin, önceden 
denetçinin katılımının bildirilmediği yerlerde 
denetçinin haber vermeksizin stok sayımını 
gözlemlemesi veya belirli bir tarihte haber 
vermeksizin kasa sayımı yapması.

Yapılacak Belirli İşler – Hileli Finansal Raporlamadan Kaynaklanan Yanlışlıklar

Hasılatın Muhasebeleştirilmesi Dönem sonuna doğru yapılan satışlar veya 
sevkiyatla ilgili olarak ve bu işlemlerle 
bağlantılı herhangi bir olağan dışı şart veya 
durum hakkında bilgilerinin olup olmadığı 
konusunda işletmenin satış ve pazarlama 
personelinin veya işletme bünyesinde 
çalışan hukuk müşavirinin sorgulanması.

Stok Miktarları Stok sayım tarihi ile raporlama dönemi sonu 
arasındaki sürede rakamların manipüle 
edilmesi riskini asgari seviyeye indirmek 
amacıyla stok sayımlarının raporlama 
dönemi sonunda veya dönem sonuna yakın 
bir tarihte yapılması.

Yönetim Tahminleri Yönetimin, ilgili tahminin oluşturulmasıyla 
ilgili planları uygulama kabiliyeti ve niyetinin 
doğrulanması amacıyla, sorgulamaların 
kapsamının yönetim ve muhasebe 
departmanı dışındaki kişileri içerecek 
şekilde genişletilmesi.

Yapılacak Belirli İşler – Varlıkların Kötüye Kullanılmasından 
Kaynaklanan Yanlışlıklar

Kasa veya menkul kıymetlerin yılsonunda veya yılsonuna yakın bir tarihte sayılması.

Değer düşüklüğüne uğramış (veya karşılık ayrılmış) hesaplardaki geri kazanımların analiz 
edilmesi.

Olağan dışı eğilimlerin veya hareket kalıplarının tespiti için satış indirimlerinin veya satış 
iadelerinin analiz edilmesi.

Kaynak: BDS 240, Ek 2.
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4.4.3. Kontrollerin Yönetim Tarafından 

İhlal Edilmesi Riskine Karşı Uygulanacak 

Denetim Prosedürleri

Kontrollerin yönetim tarafından ihlal edil-

mesi; kişisel kazanç elde etme veya işlet-

menin gerek finansal durumunu gerek mev-

zuata uygunluğunu olduğundan iyi gösterme 

gibi yasa dışı amaçlarla belirlenmiş politika 

ve prosedürlerin yönetim tarafından ihlal 

edilmesi olarak tanımlanabilir.4

Yönetim, yetkileri ve sorumlulukları itibarıy-

la muhasebe kayıtlarını manipüle etme ve 

hileli finansal tablolar hazırlama imkanına 

sahip olması sebebiyle özel bir konumdadır. 

Yönetimin kontrolleri ihlal etme riski her iş-

letmede mevcuttur ancak bu riskin düzeyi 

işletmeden işletmeye değişir. Bu tür hilele-

rin ortaya çıkarılması öngörülebilir değildir. 

Bu sebeple kontrollerin yönetim tarafından 

ihlal edilmesi riski hile kaynaklı bir risktir ve 

denetçi tarafından ciddi bir risk olarak ele 

alınır. (BDS 240, 31 inci paragraf)

BDS 240 uyarınca denetçi, kontrollerin yöne-

tim tarafından ihlal edilme riskinden bağım-

sız olarak defteri kebire aktarılan yevmiye 

kayıtlarının ve finansal tabloların hazırlan-

masında yapılan diğer düzeltmelerin uy-

gunluğunu test eder. Ayrıca muhasebe tah-

minlerini taraflılık açısından gözden geçirir 

ve taraflılığın mevcut olması durumunda 

taraflılık oluşturan durumların, hile kaynak-

lı önemli bir yanlışlık riskini yansıtıp yan-

sıtmadığını değerlendirir. Bu prosedürlere 

ek olarak işletmenin olağan iş akışı dışında 

gerçekleştirilen veya gerek işletme ve çev-

resini tanımak için edinilen bilgiler gerekse 

denetim sırasında elde edilen diğer bilgiler 

ışığında olağan dışı görünen işlemlerin söz 

konusu olması durumunda denetçi, bu iş-

lemlerin hileli finansal raporlamanın veya 

varlıkların kötüye kullanımının gizlenmesi 

amacıyla yapılmış olabileceğine işaret edip 

etmediğinin değerlendirir. (BDS 240, 32 nci 

paragraf)

4 Price Waterhouse Coopers (PWC), “Is Management Out Of Count-

rol?” https://www.pwc.com/jm/en/research-publications/pdf/

ismngmtoutofcntrl.pdf, erişim tarihi 12.06.2016

4.4.3.1. Yevmiye Kayıtlarının ve Diğer 

Düzeltmelerin Uygunluğunun Test 

Edilmesi

Finansal tablolardaki hile kaynaklı önemli 

yanlışlıklar, genellikle yevmiye kayıtlarının 

uygun olmayan veya yetkisiz şekilde yapıl-

ması suretiyle finansal raporlama sürecinin 

manipülâsyonu şeklinde ortaya çıkar. Bu 

durum, dönem içinde veya dönem sonunda 

ortaya çıkabilir veya yeniden sınıflandırma-

lar ve konsolidasyon düzeltmeleri gibi, yev-

miye kayıtlarında yer almayan ancak yöne-

tim tarafından yapılan ve finansal tablolarda 

raporlanan tutarlar üzerindeki düzeltmeler-

den kaynaklanabilir.

Denetçi, defteri kebire aktarılan yevmiye ka-

yıtlarının ve finansal tabloların hazırlanma-

sında yapılan diğer düzeltmelerin uygunlu-

ğunu test etmek amacıyla, BDS 240’a uygun 

olarak yevmiye kayıtlarına ve diğer düzelt-

melere ilişkin uygun olmayan veya olağan 

dışı işlemler hakkında finansal raporlama 

sürecinde yer alan kişileri sorgular. Ayrı-

ca bir raporlama dönemi sonunda yapılan 

yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeleri se-

çer ve dönem boyunca yapılan yevmiye ka-

yıtlarını ve diğer düzeltmeleri test etmenin 

gerekli olup olmadığını mütalaa eder. Bu 

kayıt veya düzeltmelerin uygun olmayan ve 

yetkisiz bir biçimde yapılmaları finansal tab-

lolarda önemli yanlışlıklara yol açmaktadır. 

Bu durum, genellikle dönem sonunda or-

taya çıkabilir veya yeniden sınıflandırmalar 

ve konsolidasyon düzeltmeleri gibi, yevmi-

ye kayıtlarında yer almayan ancak yönetim 

tarafından yapılan ve finansal tablolarda 

raporlanan tutarlar üzerindeki düzeltmeler-

den kaynaklanabilir.  Bu sebeple denetçinin 

bu tarihte yapılan yevmiye kayıtlarını ve di-

ğer düzeltmeleri seçmesi zorunludur. Ayrı-

ca hile kaynaklı önemli yanlışlıklar dönem 

boyunca meydana gelebilir ve bu durumun 

gizlenmesi yoğun bir çabayı gerektirir. Bu 

çerçevede denetçinin yevmiye kayıtlarının 

ve diğer düzeltmelerin dönem boyunca test 

edilmesinin gerekli olup olmadığını dikkate 

almasını gerekmektedir. (BDS 240, 32 (a) ve 

A41 paragrafları)
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4.4.3.2. Muhasebe Tahminlerinin Taraflılık 

Açısından Gözden Geçirilmesi ve Taraflılık 

Oluşturan Durumların, Hile Kaynaklı 

Önemli Bir Yanlışlık Riskini Yansıtıp 

Yansıtmadığının Değerlendirilmesi

Birçok finansal tablo kalemi, işletmelerdeki 

mevcut belirsizlikler nedeniyle tam olarak 

ölçülemediğinden, en güncel ve güvenilir bil-

gilere dayanarak tahmin edilmektedir. Şüp-

heli alacaklar, kullanımdan kalkmış stoklar, 

finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe 

uygun değerleri hakkında tahmin yapılması 

gerekmektedir. (TMS 8, 32 nci paragraf)   

Finansal raporlama çerçeveleri genelde 

yanlı olmama anlamına gelen tarafsızlığı ge-

rektirir. Ancak, muhasebe tahminleri kesin 

olmayan tahminlerdir ve yönetimin yargıla-

rından etkilenebilir. Bu tip yargılar yönetimin 

kasıtlı veya kasıtsız taraflılığını içerebilir. Bir 

muhasebe tahmininin yönetimin taraflılığına 

açıklığı, tahminin oluşturulmasındaki sub-

jektiflikle artar. Doğası gereği subjektif ka-

rarlarda, yönetim taraflılığının bazı şekilleri 

olmasına rağmen, yönetimin bu tip yargılar-

da bulunurken finansal tablo kullanıcılarını 

yanıltmak gibi bir kastı olmayabilir. Ancak, 

yanıltma kastı varsa, yönetimin taraflılığı 

yapısal olarak hilelidir. (BDS 540, A9-A10 

paragrafları) Bu yüzden denetçi, yönetimin 

finansal tablolarda yer alan muhasebe tah-

minlerini oluştururken yaptığı muhakeme-

lerin ve vardığı kararların, münferit olarak 

makul olsalar bile, hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” riskini yansıtan, işletme yöneti-

minin muhtemel bir taraflılığına işaret edip 

etmediğini değerlendirir. Böyle bir ihtimalin 

bulunması durumunda denetçi, bir bütün 

olarak muhasebe tahminlerini yeniden de-

ğerlendirir. (BDS 240, 32 (b) (i))

Muhasebe tahminlerinin taraflılıkla ilgili bir 

hile kaynaklı “önemli yanlışlık”  riski içerip 

içermediğine ilişkin yapılan gözden geçirme 

gereğince denetçi, yönetimin önceki yılın fi-

nansal tablolarında yer alan önemli muha-

sebe tahminleriyle ilgili yargı ve varsayım-

larını da gözden geçirir. Denetçi bu tür bir 

prosedür uygulayarak, yönetimin bir önceki 

döneme ait tahmin sürecinin etkinliği hak-

kında bilgi edinmeyi amaçlar. Buna ek ola-

rak, denetçi mevcut dönemdeki muhasebe 

tahminlerinin oluşturulmasında katkıda bu-

lunan önceki dönem muhasebe tahminleri-

nin sonuçları hakkında veya yeniden oluştu-

rulmuş olmaları durumunda önceki dönem 

muhasebe tahminleri hakkında ve tahmin 

belirsizliği gibi finansal tablo dipnotlarında 

açıklanması gereken hususlarla ilgili dene-

tim kanıtı elde edebilir. (BDS 240, A47 pa-

ragrafı)

4.4.3.3. Önemli İşlemlerin İş Mantığının 

Değerlendirilmesi

İşletmenin olağan iş akışı dışında gerçek-

leştirilen veya denetçinin, gerek işletme ve 

çevresini tanımak suretiyle edindiği bilgiler 

gerekse denetim sırasında elde ettiği diğer 

bilgiler ışığında olağan dışı görünen işlem-

ler söz konusu olduğunda denetçi, bu işlem-

lerdeki iş mantığının veya iş mantığından 

yoksunluğun, bu işlemlerin hileli finansal 

raporlama yapılması veya varlıkların kötüye 

kullanımının gizlenmesi amacıyla yapılmış 

olabileceğine işaret edip etmediğini değer-

lendirir. (BDS 240, 32 (c) paragrafı)

Bu tarz işlemlerin aşırı derecede karmaşık 

görünmesi, yönetimin bu tarz işlemleri üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirmemesi 

veya bu konuda yetersiz belgelendirme yap-

ması, bu işlemlerin hileli finansal raporlama 

yapılmasının veya varlıkların kötüye kullanı-

mının gizlenmesi amacıyla yapılmış olabile-

ceğine ilişkin göstergelerdendir.

4.5. Yazılı Açıklamalar

Yazılı açıklama, belirli konuları teyit etmek 

veya diğer denetim kanıtlarını desteklemek 

için yönetim tarafından denetçiye sunulan 

yazılı bildirimdir. (BDS 580, 7 (a) paragrafı) 

Yazılı açıklamalar, işletmenin finansal tab-

lolarının denetimiyle ilgili olarak denetçinin 

talep ettiği gerekli bilgilerdir. Dolayısıyla, 

sorgulamalara verilen yanıtlar gibi, yazılı 

açıklamalar da denetim kanıtı niteliğindedir. 

Ancak gerekli olan denetim kanıtını sağla-

malarına rağmen, ele aldıkları konularla 

ilgili tek başlarına yeterli ve uygun denetim 

kanıtı sağlamazlar. (BDS 580, 3-4 üncü pa-

ragraflar)
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Denetçi, yönetimden ve –uygun hallerde- üst 

yönetimden sorumlu olanlardan;

•  Hilenin önlenmesine ve tespit edilmesi-

ne yönelik iç kontrolün tasarlanmasına, 

uygulanmasına ve işleyişinin sürdürül-

mesine ilişkin sorumluluklarını kabul et-

tiklerine,

•  Finansal tabloların hile kaynaklı önemli 

bir yanlışlık içerebileceği riskine ilişkin 

olarak yönetim tarafından yapılan değer-

lendirmenin sonuçlarını denetçiye açık-

ladıklarına,

• İşletmeyi etkileyen ve 

   Yönetimin,

   İç kontrolde önemli görevleri bulunan 

çalışanların veya

   Finansal tablolarda önemli etki oluş-

turan bir hile yapabilecek konumdaki 

diğer kişilerin dâhil olduğu, gerçek-

leşmiş veya şüphelenilen hileler hak-

kında sahip oldukları bilgileri denet-

çiye açıkladıklarına,

• Çalışanlar, eski çalışanlar, analistler, 

düzenleyici kurumlar veya başkaları ta-

rafından bildirilen ve işletmenin finansal 

tablolarını etkileyen hile iddiaları veya 

hile şüpheleri hakkında bildiklerini de-

netçiye açıkladıklarına

dair yazılı açıklama alır. (BDS 240, 39 uncu 

paragraf)

Hilenin niteliği ve finansal tablolardaki hile 

kaynaklı önemli yanlışlıkların tespit edil-

mesinde denetçilerin karşılaştıkları zorluk-

lar sebebiyle denetçilerin, yönetimden ve 

-uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu 

olanlardan finansal tabloların hile kaynaklı 

önemli bir yanlışlık içerebileceği riskine iliş-

kin olarak yönetim tarafından yapılan değer-

lendirmelerin sonuçlarını ve işletmeyi etki-

leyen gerçekleşmiş, şüphelenilen veya iddia 

edilen hile hakkında sahip oldukları bilgileri 

kendisiyle paylaştıklarını teyit eden bir yazı-

lı açıklama alması önemlidir. (BDS 240, A59 

paragrafları)

4.6. Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanlarla Kurulacak İletişim

Bir hileyi tespit etmesi veya hilenin olabile-

ceğini gösteren bir bilgi elde etmesi duru-

munda denetçi, bu konuyu yönetimin uygun 

kademesindeki kişilere zamanında bildirir. 

Bu bildirimin amacı, hilenin önlenmesi ve 

tespit edilmesindeki esas sorumluluğu bu-

lunan kişileri bilgilendirmektir.

Bazı işletmelerde üst yönetimden sorum-

lu olanların tamamı işletme yönetiminde 

yer almamaktadır. Yönetimin, iç kontrolde 

önemli görevleri bulunan çalışanların ya da 

finansal tablolarda önemli etki oluşturan bir 

hile yapabilecek diğer kişilerin hileye dâhil 

olduğunun tespit edilmesi veya bir hile va-

kasından şüphelenilmesi halinde denetçi bu 

durumu üst yönetimden sorumlu olanlara 

zamanında bildirir. Özellikle yönetimin dâ-

hil olduğu bir hileden şüphelenmesi halinde 

denetçi, bu durumu üst yönetimden sorum-

lu olanlara bildirir ve uygulanması gereken 

denetim prosedürlerinin niteliği, kapsamı 

ve zamanlamasını üst yönetimden sorumlu 

olanlarla müzakere eder. (BDS 240, 40-41 

inci paragraflar)

4.6.1. Yönetimle Kurulacak İletişim

Denetçinin hilenin var olduğuna veya var 

olma ihtimaline dair kanıt elde etmesi hâlin-

de, konunun en kısa sürede yönetimin uygun 

bir kademesinin dikkatine sunulması önem-

lidir. İşletmenin organizasyon yapısında alt 

kademede bulunan bir çalışanla ilgili küçük 

bir zimmete geçirme vakası gibi önemsiz 

olarak görülen konular için bile bu işlemin 

yapılması gereklidir. Yönetimin hangi kade-

mesinin uygun olduğuna karar vermek ise 

bir mesleki muhakeme konusudur ve bu 

konu muvazaalı işlem ihtimali ile şüphele-

nilen hilenin büyüklüğü ve niteliği gibi fak-

törlerden etkilenir.  (BDS 240, A60 paragrafı)
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4.6.2. Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla 

Kurulacak İletişim

Denetçi, niteliği ve hassasiyeti sebebiyle kı-

demli yöneticilerin dâhil olduğu ve finansal 

tablolarda önemli yanlışlığa yol açan bir hi-

leyi zamanında bildirir ve ayrıca bunları ya-

zılı olarak raporlamayı da gerekli görebilir. 

Bazı durumlarda ise, yönetim kademesinde 

bulunmayan çalışanların dâhil olduğu ve 

önemli bir yanlışlığa sebep olmayan bir hile-

den haberdar olması hâlinde denetçi, bu tür 

bir durumu üst yönetimden sorumlu olan-

lara bildirmeyi uygun görebilir. Ayrıca, üst 

yönetimden sorumlu olanlar da bu tür du-

rumlar hakkında bilgilendirilmek isteyebilir. 

(BDS 240, A62 paragrafı)

Hileye ilişkin olarak üst yönetimden sorumlu 

olanlarla müzakere edilecek diğer hususla-

ra örnek olarak aşağıdakiler verilebilir. (BDS 

240, A64 paragrafları)

• Yönetimin, hileyi önlemeye ve tespit et-

meye yönelik uygulanan kontrollerle ve 

finansal tablolarda yanlışlık olabileceği 

riskiyle ilgili değerlendirmelerinin nite-

liği, kapsamı ve sıklığı hakkındaki endi-

şeler.

•  Yönetimin, tespit edilen önemli iç kontrol 

eksikliklerini uygun biçimde ele alama-

ması veya tespit edilen bir hileye uygun 

karşılığı verememesi.

•  Yönetimin yeterlik ve dürüstlüğü hakkın-

daki soru işaretleri dâhil, denetçinin iş-

letmenin kontrol çevresine ilişkin değer-

lendirmesi.

•  Yönetimin, finansal tablo kullanıcılarının 

işletmenin performansı ve kârlılığıyla il-

gili algılarını etkileyerek bu kişileri aldat-

mak amacıyla kazanç yönetimi yaptığına 

işaret eden muhasebe politikalarının yö-

netim tarafından seçimi ve uygulanması 

gibi, yönetimin hileli finansal raporlama 

yaptığına işaret edebilecek eylemleri.

•  Olağan iş akışı dışında görünen işlem-

lerle ilgili yetkilendirmelerin yeterlilik ve 

tamlığına ilişkin endişeler.

Yönetimin veya üst yönetimden sorumlu 

olanların dürüstlük ve güvenilirlikleri hak-

kında şüphe duyduğu istisnai durumlarda 

denetçi, atacağı uygun adımlara karar ver-

mesine yardımcı olması için hukuki danış-

manlık almayı uygun görebilir.

4.7. Mevzuatı Uygulayan ve Düzenleyici 

Kurumlarla Kurulacak İletişim

Denetçi, bir hileyi tespit etmesi veya hileden 

şüphelenmesi hâlinde, hile veya hile şüphe-

sini işletme dışındaki bir tarafa raporlama 

sorumluluğunun bulunup bulunmadığına 

karar verir. Denetçinin müşteri bilgilerinin 

gizliliğinin korunmasına ilişkin mesleki yü-

kümlülüğü, bir hileyi müşteri dışındaki bir 

tarafa rapor edilmesini engelleyebilir. Ancak 

denetçinin yasal sorumlulukları durumdan 

duruma farklılık gösterir ve belirli durum-

larda sır saklama yükümlülüğü mevzuat 

veya mahkeme kararlarıyla ortadan kaldırı-

labilir. (BDS 240, 43 ve A65-A66 paragrafları)

5. Görüş Oluşturma Aşamasında 

Denetçinin Yapacağı İşler

5.1. Denetim Kanıtlarının 

Değerlendirilmesi

Finansal tabloların denetimi kümülatif ve 

yinelenen bir süreçtir. Planlanan denetim 

prosedürlerini uygularken elde edilen de-

netim kanıtı, denetçinin diğer planlanan 

denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanla-

masını ve kapsamını değiştirmesine neden 

olabilir. Denetçi, risk değerlendirmesine 

dayanak oluşturan bilgilerden önemli ölçü-

de farklılık gösteren yeni bilgiler elde ede-

bilir. Örneğin denetçinin uyguladığı maddi 

doğrulama prosedürleri sonucunda tespit 

ettiği yanlışlıkların kapsamı, denetçinin risk 

değerlendirmesi hakkındaki fikrini değişti-

rebilir ve bu durum iç kontrolde önemli bir 

eksiklik olduğunu gösterebilir. Aynı şekilde 

denetçi muhasebe kayıtlarındaki çelişkilerin 

veya eksik kanıtların farkına varabilir ya da 

denetimin genel gözden geçirilmesi sırasın-

da uygulanan analitik prosedürler, “önemli 

yanlışlık” riskini gösterebilir.  Bu sebeple 

BDS 330 uyarınca denetçinin uygulanan de-
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netim prosedürleri ve elde edilen kanıtlar çerçevesinde, yönetim beyanı düzeyindeki “önemli 

yanlışlık” risklerine ilişkin yaptığı değerlendirmenin hala uygun olup olmadığını gözden ge-

çirmesi zorunludur.  (BDS 330, A60 paragrafı)

Yönetim beyanı düzeyindeki “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin denetçi değerlendirmelerinin 

uygunluğunun devam edip etmediğinin gözden geçirilmesi ilâve veya farklı denetim prose-

dürlerine ihtiyaç olup olmadığı konusunda ve hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri hakkın-

da daha fazla bir anlayış sağlar. Aşağıdaki tabloda hile ihtimalini gösteren durumlara ilişkin 

örnekler yer almaktadır.

Tablo 4: Hile İhtimalini Gösteren Durumlara İlişkin Örnekler

Hile İhtimalini Gösteren Durumlara İlişkin Örnekler

Muhasebe Kayıtlarındaki Tutarsızlıklar

Tam veya zamanında kaydedilmeyen işlemler veya tutar, muhasebe dönemi, sınıflandırma 
veya işletme politikası açısından uygun olmayan biçimde kaydedilen işlemler.

Belgelere dayandırılmayan veya onaylanmamış bakiye veya işlemler.

Finansal sonuçları önemli derecede etkileyen son dakika düzeltmeleri.

Çelişkili veya Eksik Kayıtlar

Mutabakat işlemlerinde ortaya çıkan açıklanamayan önemli farklar.

İşletme kayıtları ile teyitlere verilen cevaplar arasında olağan dışı tutarsızlıkların 
bulunması.

Normal olarak banka hesap özetiyle birlikte işletmeye geri gönderilen iptal edilmiş çekler 
arasında kayıp ya da eksiklerin bulunması.

Denetçi ile Yönetim Arasındaki Problemli veya Olağan Dışı İlişkiler

Kayıtlara, tesislere, belirli çalışanlara, müşterilere, satıcılara veya denetim kanıtı elde 
edilebilecek diğer kişi ve kaynaklara denetçinin erişimine izin verilmemesi.

Yönetimin denetimin yürütülmesine ilişkin şikâyetlerinin bulunması veya yönetimin 
denetim ekibi üyelerini sindirmesi (özellikle denetçinin denetim kanıtlarını 
değerlendirmesiyle bağlantılı olarak veya yönetimle olan muhtemel anlaşmazlıkların 
çözümüyle ilgili olarak).

Denetçinin, güvenlik, işletme ve sistem geliştirme personeli dâhil, kilit BT personeline ve 
tesislerine erişimine izni verilmemesi.

Diğer Durumlar

Denetçinin, üst yönetimden sorumlu olanlarla özel olarak görüşme yapmasına izin 
verilmesi konusunda yönetimin isteksizliği.

Muhasebe tahminlerinde, değişen durumlarla açıklanamayan sıkça yapılan değişiklikler.

Sektör normlarına göre farklılık arz ettiği görülen muhasebe politikaları.
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5.2. Genel Sonuç Oluşturulurken 

Denetimin Sonuna Doğru Uygulanan 

Analitik Prosedürler

BDS 520 uyarınca denetçi, finansal tablola-

rın, denetçinin işletme hakkındaki anlayışı 

(işletmeyi tanıması) ile tutarlı olup olmadığı-

na dair genel bir sonuç oluştururken, dene-

timin sonuna doğru, kendisine yardımcı olan 

analitik prosedürleri tasarlar ve uygular. 

(BDS 520, 6 ncı paragraf)

Analitik prosedürlerin, denetimin tamam-

lanması aşamasında finansal tabloların ve 

çalışma kağıtlarının nihai gözden geçirilme-

si sırasında kullanılması en yaygın kullanış 

şeklidir. Örneğin, raporlama döneminin son 

birkaç haftasında raporlanan, olağan kabul 

edilemeyecek kadar büyük tutardaki gelir 

veya olağan dışı işlemler ya da faaliyetlerden 

elde edilen nakit akışı trendleriyle tutarlı ol-

mayan gelirler, bu kapsamda değerlendirilir. 

(BDS 240, A50 paragrafı)

5.3. Belirlenen Yanlışlıkların 

Değerlendirilmesi

Denetçinin, önemli ya da önemsiz bir yanlış-

lık belirlemesi ve bunun hileden kaynaklan-

dığına veya kaynaklanabileceğine ve bu hileye 

yönetimin de (özellikle üst düzey yöneticile-

rin) dâhil olduğuna inanmasını gerektirecek 

bir gerekçesinin bulunması durumunda de-

netçi; hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskle-

rine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi ve bunun 

değerlendirilmiş risklere karşılık veren de-

netim prosedürlerine (prosedürlerin nite-

liğine, zamanlamasına ve kapsamına) olan 

etkilerini yeniden değerlendirir. Belirlenen 

hilenin etkileri şartlara bağlıdır. Örneğin, 

üst yönetimden sorumlu olanların normalde 

önemsiz olan bir hileye dâhil olması bu hileyi 

önemli hale getirir. Bununla birlikte denet-

çi, daha önce elde edilen kanıtların güveni-

lirliğini yeniden değerlendirirken, durum ve 

şartların; çalışanların, yönetimin veya üçün-

cü tarafların dâhil oldukları muhtemel bir 

muvazaalı işleme işaret edip etmediğini de 

mütalaa eder. Yapılan açıklamaların tamlığı 

ve doğruluğu ile muhasebe kayıtlarının ve 

belgelerin gerçekliği hakkında şüpheler or-

taya çıkabilmesi sebebiyle böyle durumlarda 

önceden elde edilen kanıtların güvenilirliği 

hakkında soru işaretleri oluşabilir. Çalışan-

ların, yönetimin veya üçüncü tarafların dâhil 

olduğu bir muvazaalı işlem ihtimali de bulu-

nabilir. (BDS 240, A52 paragrafı) 

Denetçi, düzeltilmemiş yanlışlıkların tek ba-

şına veya toplu olarak önemli olup olmadı-

ğına karar verir. Denetçi bu kararı verirken, 

yanlışlıkların belirli işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri veya açıklamalar ile bir bütün 

olarak finansal tablolar açısından büyüklü-

ğü ve niteliğini ve söz konusu yanlışlıkların 

meydana geldiği belirli şartları ve önceki 

dönemlere ilişkin düzeltilmemiş yanlışlık-

ların ilgili işlem sınıfları, hesap bakiyeleri 

veya açıklamalar ile bir bütün olarak finan-

sal tablolar üzerindeki etkisini mütalaa eder 

ve tüm önemli yönleriyle geçerli finansal ra-

porlama çerçevesine uygun olarak hazırla-

nıp hazırlanmadığına ilişkin görüş oluşturur. 

(BDS 450, 11 inci paragraf)

BDS 700 uyarınca  denetçi, finansal tablola-

rın, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal 

raporlama çerçevesine uygun olarak hazır-

landığı sonucuna varırsa olumlu görüş verir.

Ancak  denetçi elde edilen denetim kanıt-

larına dayanarak, bir bütün olarak finansal 

tabloların önemli yanlışlık içerdiği sonucuna 

varırsa veya bir bütün olarak finansal tablo-

ların önemli yanlışlık içermediği sonucuna 

varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtını 

elde edemezse BDS 705 uyarınca raporunda 

olumlu görüş dışında bir görüş verir. (BDS 

700, 17 inci paragraf)

Denetçi, finansal tablolara ilişkin önemli yö-

netim beyanlarına dair yeterli ve uygun de-

netim kanıtı elde edememiş ise, daha fazla 

denetim kanıtı elde etmeye çalışır. Denet-

çi finansal tabloların hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” içerdiğini ve bu hususun finansal 

tabloların geneline yaygın olduğunu düşü-

nüyorsa olumsuz görüş verir. Diğer yandan 

finansal tablolar hile kaynaklı “önemli yan-

lışlık” içeriyor fakat bu yanlışlığın etkisi fi-

nansal tablo geneline yaygın değil ise veya 

denetçi hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risk-

lerine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanı-
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tı elde edemiyor, bu husus finansal tablolar 

için önemli ancak finansal tablo geneline ya-

yın değilse sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) 

yeterli verir. Denetçinin yeterli ve uygun de-

netim kanıtı elde edememe durumu finansal 

tablolar için önemli ise ve finansal tablo ge-

neline yaygınsa denetçi söz konusu finansal 

tablolar hakkında görüş vermekten kaçınır.  

5.4. Denetçinin Denetime Devam 

Edememesi

İçinde bulunulan şartlarda denetçinin hileye 

ilişkin olarak gerekli gördüğü uygun adım-

ların (hilenin finansal tablolar açısından 

önem arz etmediği durumlarda dahi) işlet-

me tarafından atılmaması, denetim testleri-

nin sonuçlarının ve denetçinin hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değer-

lendirmesinin, ciddi bir önemli ve yaygın hile 

riskine işaret etmesi veya denetçinin, yöne-

tim veya üst yönetimden sorumlu olanların 

yeterlik veya dürüstlükleri konusunda ciddi 

endişeler taşıması gibi istisnai durumlarda, 

denetçi, denetime devam edip etmeyeceği 

imkânını sorgular. (BDS 240, A54 paragrafı)

Bu tür istisnai durumlarla karşılaşması ha-

linde denetçi, içinde bulunulan şartlarda ge-

çerli olan yasal ve mesleki sorumluluklarını 

belirler. Denetçinin, seçimini yapan kişi ya 

da kişilere veya bazı durumlarda düzenleyici 

kurumlara durumu rapor etme zorunluluğu 

bulunabilir. Ayrıca, yürürlükteki mevzuata 

göre mümkün olması halinde denetimden 

çekilmenin uygun olup olmadığını değer-

lendirir. Denetçi, denetimden çekilmeye 

karar vermesi halinde, uygun kademede-

ki yöneticilerle ve üst yönetimden sorumlu 

olanlarla denetimden çekilmesini ve bunun 

gerekçelerini müzakere eder ve denetçinin 

seçimini yapan kişi ya da kişilere veya bazı 

durumlarda düzenleyici kurumlara dene-

timden çekildiğini ve çekilme gerekçelerini 

rapor etmesini gerektiren mesleki ve yasal 

bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı-

na karar verir. Denetçinin mesleki ve yasal 

sorumlulukları dikkate alındığında, denet-

çi denetimden çekilip çekilmemeye karar 

verirken hukuki danışmanlık alabilir. (BDS 

240, 38 ve A57 paragrafı)

5.5. Denetim Sürecinin Belgelendirilmesi

BDS 230 uyarınca denetçi çalışma kâğıtla-

rını, söz konusu denetimle daha önceden 

hiçbir bağlantısı bulunmayan tecrübeli bir 

denetçinin aşağıda belirtilen hususları an-

layabilmesine olanak sağlayacak şekilde 

hazırlar. Bu doğrultuda, çalışma kağıtlarına; 

BDS’lere ve yürürlükteki mevzuata uygunluk 

sağlamak amacıyla uygulanan prosedürle-

rin niteliği, zamanlaması ve kapsamı; uygu-

lanan denetim prosedürleri sonucunda elde 

edilen denetim kanıtları; denetim sırasında 

ortaya çıkan önemli hususlar, bu hususlarla 

ilgili varılan önemli sonuçlar ve bu sonuçla-

ra varılırken yapılan önemli muhakemeler 

dâhil edilir.  BDS 240 uyarınca çalışma ka-

ğıtlarına dahil edilecek hususlar aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.
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Tablo 5: BDS 240 Uyarınca Çalışma Kağıtlarına Dahil Edilecek Hususlar

BDS 240 Uyarınca Çalışma Kağıtlarına Dahil Edilecek Hususlar

BDS 315 Kapsamındaki Çalışma Kağıtları

İşletmenin finansal tablolarının hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine açıklığı 
konusunda denetim ekibi içinde yapılan müzakereler sırasında alınan önemli kararlar.

Finansal tablo düzeyinde ve yönetim beyanı düzeyinde, belirlenmiş ve değerlendirilmiş 
hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri.

BDS 330 Kapsamındaki Çalışma Kağıtları

Finansal tablo düzeyinde, değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı 
yapılacak genel işler ile denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamı ile bu 
prosedürlerin, yönetim beyanı düzeyinde, değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 
riskleriyle olan bağlantısı.

Kontrollerin yönetim tarafından ihlal edilmesi riskini ele almak üzere tasarlananlar dâhil 
olmak üzere, uygulanan denetim prosedürlerinin sonuçları.

BDS 240 Kapsamındaki Çalışma Kağıtları

Hileyle ilgili olarak yönetime, üst yönetimden sorumlu olanlara, düzenleyici kurumlara ve 
diğer taraflara yaptığı bildirimler.

Hâsılatın muhasebeleştirilmesiyle ilgili hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskinin bulunduğu 
varsayımının yürütülen denetimde geçerli olmadığı sonucuna ulaşılması hâlinde bunun 
gerekçelerini.
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SONUÇ

Hile terimi bir kişiyi kandırmak veya aldat-

mak üzere gerçekleştirilen kasıtlı davranış 

için kullanılan genel bir ifadedir. Bağımsız 

Denetim Standardı 240 Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçi-

nin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) 

ise hileyi; yönetim, üst yönetimden sorumlu 

olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan 

bir veya daha fazla kişinin, haksız veya yasa-

lara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla 

yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemler ola-

rak tanımlamaktadır.

Bu tez çalışmasında BDS 240 çerçevesinde 

bağımsız denetçinin bağımsız denetimin yü-

rütülmesi sırasında hilenin belirlenmesi ve 

tespit edilmesindeki sorumluluğunun ele 

alınması amaçlanmıştır. BDS 240 uyarınca, 

hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin 

esas sorumluluk, yönetime ve üst yönetim-

den sorumlu olanlara aittir. Üst yönetimden 

sorumlu olanların gözetiminde yönetimin, 

hileye imkân veren fırsatları azaltarak hileyi 

önleme ve tespit ve cezalandırılma ihtimali 

sebebiyle kişileri hileye teşebbüsten caydır-

ma konusunda güçlü bir tutum sergilemesi 

önemlidir. Bu tutum, üst yönetimden sorum-

lu olanların aktif gözetimiyle güçlendirilecek 

bir dürüstlük ve etik davranış kültürü oluş-

turma taahhüdünü içerir. Bağımsız denetimi 

yürütürken denetçinin sorumluluğu ise; bir 

bütün olarak finansal tabloların hata veya 

hile kaynaklı önemli yanlışlık içermediğine 

dair makul güvence elde etmektir. Bunun 

için denetçi; finansal tablolardaki hile kay-

naklı “önemli yanlışlık” risklerini belirler ve 

değerlendirir, işletmenin ilgili kontrollerini 

ve bu kontrollerin uygulanıp uygulanmadı-

ğını değerlendirir, finansal tablo düzeyinde 

değerlendirilmiş risklere karşı yapılacak 

genel işleri belirler ve yönetimin kontrolleri 

ihlal etme riskine karşılık vereceği denetim 

prosedürleri tasarlar ve uygular, belirlenmiş 

bir yanlışlığın hile göstergesi olup olmadığını 

değerlendirir, yönetimden hileye ilişkin yazılı 

açıklama talep eder ve yönetim ve üst yöne-

timden sorumlu olanlarla iletişim kurar.

Bağımsız denetim her ne kadar işletme yö-

netimleri tarafından hilelerin tespit edilmesi 

amacıyla en sık kullanılan yöntem olsa da 

hilenin tespit edilmesi açısından bağımsız 

denetimin etkinliği denetimin yapısal kısıt-

lamaları sebebiyle oldukça düşüktür. Hile-

nin tespit edilmesi ve önlenmesindeki asıl 

sorumluluğun yönetim ve üst yönetimden 

sorumlu olanlarda olduğu düşünüldüğünde 

gerçeğe uygun sunumdan uzaklaşılmasına 

yol açan hilelerin hem önlenmesi hem de 

tespit edilmesinde izlenecek asıl yol finan-

sal raporlamaya yönelik sistemleri, işletme 

içi kontrolleri ve iç kontrolü etkin kılmak ola-

caktır.
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ÖZET

Günümüzde bilgisayar destekli muhasebe 

ve bilgi teknolojilerinin yaygın biçimde 

kullanılması, kuruluşların altyapılarını bilgi 

sistemleri üzerinde bina etmesi ve bilgi sis-

temlerinin işleyişlerindeki artan karmaşıklık 

finansal denetimin yanında bilgi teknolojileri 

(BT) denetiminin önemini arttırmıştır. 

ISACA, bilgi teknolojileri alanında faaliyet 

gösteren veya bilgi teknolojilerini kullanan 

kuruluşlar için fayda gerçekleştirimi, kay-

nak optimizasyonu ve risk optimizasyonu 

amacıyla, COBIT adı verilen uluslararası ge-

nel kabul görmüş bilgi teknolojileri kontrol 

amaçları geliştirmekte ve yayımlamaktadır. 

Dolayısıyla, kuruluşlar COBIT sayesinde yö-

netim ve yönetişim modeli geliştirerek işlet-

me varlıklarını korumak için gerekli kontrolü 

ve güvenlik seviyesini oluşturabilmektedir-

ler.

Anahtar Kelimeler: BT Denetim Metodolo-

jisi, COBIT İle İlgili Temel Bilgiler, COBIT 5, 

COBIT 5 İlkeleri, COBIT 5 Sertifikaları

ABSTRACT

Currently information technology audit 

imortance increased besides financial au-

dit due to the widespread useage of com-

puter assisted accounting and information 

systems, building organization’s infrastruc-

ture on information technology(IT) and inc-

reasing complexity of information systems’ 

operations.

ISACA develops and publishes the internati-

onally general accepted information techno-

logy control objectives which is called COBIT 

for organizations that are operating in the 

field of information technology or using in-

formation technology to realize benefit, op-

timize resource and risk. Therefore, organi-

zations can create required level of control 

and security by developing management and 

governance model by COBIT to protect as-

sets of their company. 

Keywords: IT Audit Methodology, Basics of 

COBIT, COBIT 5, COBIT 5 Principles, COBIT 

5 Certificates 

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE
COBIT STANDARDININ YERİ, SERTİFİKALAR VE SÜREÇLER
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GİRİŞ

Bilgi teknolojileri(BT); verileri girdi olarak 

kabul eden, işleyen, kontrol eden, sakla-

yan, ileten ve bilgi çıktısı olarak erişilmesini 

sağlayan teknolojilerdir. Bilgi teknolojileri 

yönetimi ise kurumun amaçlarına ulaşma-

sına destek olmak ve kuruma değer katmak 

amacıyla bilgi sistemleri kaynaklarının et-

kin kullanılması ve verimli bir şekilde yöne-

tilmesidir. Bilgi teknolojileri denetimi bilgi 

istemlerinin yeterliliği hakkında makul gü-

vence sağlamak amacıyla bilgi sistemlerinin 

incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlan-

ması ve izlenmesi sürecidir.

BT denetimi, denetim fonksiyonunun bir 

parçasıdır çünkü iş için gerekli olan bilgiler 

bilgi sistemleri üzerinde saklanmakta ve de-

netim sürecinde denetçiler bilgisayarlar ta-

rafından üretilen verileri kullanmaktadırlar.

Bilgisayar teknolojisi muhasebe sistemle-

rinde ilk olarak 1954 yılında “General Elect-

ric” tarafından kullanıldığı kabul edilmekte-

dir. 1954-1960 ortalarına kadar BT denetimi 

bilgisayar etrafında yapılan meslek halin-

deydi. Bilgisayar etrafında yapılan denetim 

diğer adıyla kara kutu denetim denilmesinin 

nedeni bu dönemde denetim yapılırken yal-

nızca bilgisayara verilen girdiler ile bilgisa-

yarın ürettiği çıktılar karşılaştırılmaktaydı, 

arada gerçekleşen süreçlerin denetimi bu 

dönemde bilgisayarlar hakkında yeterli bil-

giye sahip kişi sayısının az olması ve mali-

yetinin yüksek olması nedeni ile yapılama-

maktaydı. 1960 ortalarına sonra yeni, daha 

ucuz ve daha küçük bilgisayarların yapılması 

ile beraber bilgisayar kullanımı iş hayatında 

daha çok yaygınlaşmaya başlamış ve bera-

berinde farklı muhasebe sistemlerinin orta-

ya çıkmasında neden olmuştur.

•  Muhasebe sistemlerinin yaygınlaşması,

•  Denetçilerin, tam tasdik işlevi gerçekleş-

tirirken bilgisayarın kabiliyetlerini etkile-

diğini fark etmeleri,

•  Bilgisayarın rekabette kilit öneme sahip 

olduğunun farkına varılması ve bu ne-

denle kontrolün ve denetimin önem ka-

zanması,

• Profesyonel kuruluş ve organizasyonla-

rın, devlet kurumlarının BT kontrol ve de-

netimine olan ihtiyacın farkına varmaları,

•  Son yıllarda gerçekleşen skandallar ve 

gelişmeler (İnternetin ve e-ticaretin yay-

gınlaşması, 11 Eylül saldırısı, AT&T şir-

keti BT altyapısının hizmet verememesi, 

Enron & Arthur Andersen, Worldcom, 

İmarbankası skandalı vb.) sonucunda BT 

alanında denetim ihtiyacı ortaya çıkmış-

tır. 

BT denetimi ilk olarak EDP  (Elektronik Veri 

İşleme - Electronic Data Process) olarak 

başlamış ve daha sonra gelişme göstermiş-

tir.

Hem bilgisayarların hem de bilgisayarlı 

muhasebenin kullanımının ve denetim ihti-

yacının artması sonucu 1968 yılında AICPA 

(American Institute of Certified Public Ac-

countants- Amerika Yeminli Mali Müşavirleri 

Enstitüsü) o dönemde “Big Eight” şimdi ise 

“Big Four” olarak bilinen muhasebe firmala-

rının EDP’ nin geliştirilmesinde yer alması-

nı sağlamıştır. 1969 yılında EDP denetçileri, 

amacı EDP denetçileri için rehber ve stan-

dart oluşturmak olan EDPAA (Elektronik 

Veri İşleme Denetçileri Birliği – Electronic 

Data Process Auditors Association) birliğini 

oluşturmuştur. Bu oluşum sonucunda ED-

PAA, denetimlerin nasıl belgelendirileceğini 

ve iç kontrolün nasıl yürütüleceğini içeren 

“Auditing & EDP” kitabını oluşturmuştur. 

Zaman içerisinde, BT denetim faaliyetinin 

sistematik bir şekilde yürütülmesi, yatırım-

cıların bilgilendirilmesi ve toplum-kamu 

çıkarlarının korunması açısından denetim 

mesleği ve uygulamaları ile ilgili olarak stan-

dartların oluşturulması ve yasal düzenleme-

lere gidilmesi ihtiyacını ortaya çıkmıştır. Bu 

ihtiyacın karşılanması amacıyla ilk olarak 

EDPAA, 1977 yılında günümüzdeki karşılığı 

COBIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol 

Hedefleri- Control Objectives for Informa-

tion and Related Technology) olan “Kontrol 

Hedefleri’ ni”  yayımlamıştır.
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BT DENETİM METODOLOJİSİ

Günümüzde kamu ve özel sektör kuruluşları 

faaliyetlerinin büyük bir kısmını bilgisayar-

lardan faydalanarak gerçekleştirmektedir-

ler. Bu nedenle, bu kuruluşların finansal ra-

porlarını oluştururken kullandıkları verilerin 

anlamlı olabilmesi için bu verileri oluşturan 

bilgi sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde-

ki işlem ve uygulamaların düzgün ve güveni-

lir bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu 

güvenceyi sağlamak için kuruluşların bilgi 

sistemleri BT denetiminden geçmesi gerek-

mektedir.

Risk odaklı bir yaklaşıma sahip olan BT de-

netimi, uluslararası BT denetim standart-

ları ve rehberleri ile belirlenmiş olan me-

todoloji çerçevesinde planlama, uygulama/

saha çalışması, raporlama ve izleme 

aşamalarından oluşmaktadır. Planlama; 

denetimin hedeflerinin anlaşılması, BT orta-

mının anlaşılması, risk değerlendirmesinin 

yapılması, kapsamın belirlenmesi, denetim 

stratejisinin oluşturulması ve çalışma pla-

nının hazırlanması alt aşamalarını içermek-

tedir. Uygulama; kontrollerin uygulanması 

ve bulguların değerlendirmesi alt aşama-

larından; raporlama ve izleme aşaması ise 

taslak raporun hazırlanması, nihai raporun 

hazırlanması ve sunumu ile kalite kontrol ve 

denetim sonuçlarının izlenmesi alt aşama-

larından oluşmaktadır.

ISACA

Elektronik veri süreçlerini denetleyen ve 

kontrol eden bir grup tarafından 1969 yılında 

EDPAA (Electronic Data Processing Auditors 

Association) adı altında kurulmuştur 1994 

yılında bu isim ISACA (Bilgi Sistemleri Dene-

tim ve Kontrol Birliği - Information Systems 

Audit and Control Association) olarak de-

ğiştirilmiştir. ISACA, 187 ülkede 140.000 uz-

mandan ve dünya genelinde farklı şehirler-

de kurulan 213 bölümden(chapter) oluşan 

kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Birliğin 

görevi, kurumsal ve sistem kontrollerini de-

netleyen denetçilerin mesleki yeterliliklerini 

geliştirmek ve desteklemektir. İşletmelere 

bilgi teknolojilerinin yönetimi konusunda 

liderlik sağlamak ve örgütsel yapıların ve 

süreçlerin oluşturulmasına yardımcı olmak 

amacıyla ISACA tarafından 1998 yılında Bilgi 

Teknolojileri Yönetim Enstitüsü (ITGI) kurul-

muştur. ISACA ve ITGI birlikte bilgi teknolo-

jileri yönetim ilkelerini, Bilgi ve İlgili Tekno-

lojiler için Kontrol Amaçları (COBIT) olarak 

yayımlamıştır.

COBIT

Bilişim teknolojileri süreçlerinin yönetimin-

de kullanılan modellerden biri olan ve iş 

yöneticileri için geliştirilen COBIT, organi-

zasyonda iş hedeflerinin bilgi işlem hedef-

lerine dönüşümünü, bu hedef ve stratejilere 

ulaşmak için gerekli kaynakları ve gerçek-

leştirilen süreçleri bir araya getirirken aynı 

zamanda bilgi teknolojileri kaynaklarının 

etkin olarak kullanılmasını sağlayan yöneti-

şim çerçevesidir. COBIT bir rehber değildir, 

şirketlerin neler yapması gerektiği ile ilgile-

nir ancak bunları nasıl yapmaları gerektiği 

ile ilgilenmez. Yönetim kademesi COBIT’ i 

BT politikaları, standartları ve prosedürleri 

oluşturmak için kullanır. 

COBIT, ISACA tarafından ilk etapta 1996 yı-

lında bir denetim kontrol listesi olarak geliş-

tirilmiş olan bilgi teknolojileri yönetimi için 

kapsamlı uygulamalar kümesidir. Günü-

müzdeki başlıca yayımcısı ISACA tarafından 

1998 yılında kurulan ITGI’ dır.

Misyonu, işletme yöneticileri ve denetçiler 

tarafından günlük kullanılan, yeterli, geçer-

li, modern, uluslararası genel kabul görmüş 

bilgi teknolojisi kontrol amaçlarını araştır-

mak, geliştirmek, tanıtmak ve ilerletmektir. 

Yöneticiler, denetçiler ve kullanıcılar COBIT 

gelişmelerinden yararlanırlar, çünkü COBIT 

onlara BT sistemlerini anlamada, şirketlerin 

varlıklarını korumak için BT yönetişim mo-

deline göre gerekli olan güvenlik ve kontrol 

seviyelerine karar vermede yardımcı olur. 

COBIT aynı zamanda bilgi teknolojilerinin 

maruz kaldığı riskleri, bu risklerin değer-

lemesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik 

kontrolleri ve bu kontrollerin denetlenme 

yöntemlerini de ele alan bakış açısı ile oluş-

turulmuş bir mimariye sahiptir.
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ITGI, COBIT’ in oluşturulmasında en iyi uy-

gulamaların ve standartların (COSO, ISO/

IEC 385000, ISO/IEC 31000,PRINCE, TOGAF, 

CMMI, ITIL, ISO/IEC 2700 vb.) tümünü refe-

rans olarak ele almış, dünya çapında akade-

misyen, uzman, danışman ve analistler ile 

ortak bir çalışma yürütmüştür.

COBIT TARİHÇESİ

COBIT ilk etapta 1996 yılında bir denetim 

kontrol listesi olarak ortaya çıkmıştır. De-

netlenecek süreçlerde bilginin yönetimi 

açısından; “etkinliğini, verimliliğini, gizlilik 

-bütünlük ve erişilebilirliğini, güvenilirliğini 

ve düzenlemelere uyumluluğunu” dikka-

te alan yedi ölçütü sorgulanır. 1998 yılında 

ikinci sürümü çıkmıştır. Bu sürümde COBIT; 

denetimin, olay gerçekleştikten sonra olan 

bir aktivite olması nedeniyle, denetimden 

önce gerekli standartları ve yapılması ge-

reken işleri belirlemek amacı taşıdığı için 

daha anlamlı bir “kontrol standardı” haline 

dönüşmüştür. “Bir şey kontrol edilebiliyorsa, 

yönetilebilir. Peki, daha iyi nasıl yönetilebi-

lir?” bakış açısından yola çıkılarak, COBIT’ in 

aynı zamanda bir yönetim çerçevesi olduğu 

yönünde bir yaklaşım gelişmiştir ve bir set 

halinde 3. sürümü çıkmıştır. COBIT gelişi-

mini sürdürdükçe ve yaygınlaştıkça, sadece 

BT yönetimi değil, BT ile iş dünyasının da 

etkileşimini iyileştirmeye çalışan bir yöntem 

halini almıştır. 2005 yılından itibaren artık 

Bilgi Teknolojilerinin Kurumsal Yönetişimi 

(IT Governance) yöntemi olarak dönüşüme 

uğramıştır. Günümüzde ise güncel sürümü 

2012 yılında yayımlanan COBT 5 tir. 

COBIT’ İN TEMEL İLKESİ

COBIT’ in temel ilkesi, BT kaynaklarını kul-

lanan süreçler yardımı ile etkililik, verimlilik, 

gizlilik, bütünlük, süreklilik, uygunluk ve gü-

venirlik gibi bilgi kriterlerine uygun kurum-

sal bilgiyi üretmek ve bu bilgi ile işletme ge-

reksinimlerine cevap vermektir.  

Gerek BT denetimi gerekse diğer denetim 

türlerinde denetçinin, denetim görüşü-

nü oluşturmak ve bulgularını desteklemek 

amacıyla ortaya koyduğu kanıtlara esas teş-

kil eden her türlü bilginin bilgi kriterlerini 

karşılaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 

denetlenen kurumun bilişim sistemlerine 

yetkisiz erişim, hatalı veri girişleri veya ka-

sıtlı olarak mevcut verilerin bozulması gibi 

tehditler nedeniyle verinin güvenilirliğine 

ilişkin sorunların var olup olmadığı tespit 

edilemeyecektir, dolayısıyla denetçinin mali 

analiz ya da farklı istatistiki yöntemlerle elde 

edeceği kanıtların geçerliliği de olumsuz et-

kilenecektir.

COBIT 5

Günümüzde neredeyse iş süreçlerinin ta-

mamının BT’ ye bağımlı hale geldiği göz 

önüne alındığında, iş stratejilerinin ortaya 

konulması ve yönetilmesi aşamalarında BT 

bağımlılığı nedeniyle yönetişim kaçınılmaz 

olmuştur. COBIT 5, ISACA’ nın var olan bü-

tün rehberlerini (COBIT 4.1, Val IT1, Risk IT2, 

BMIS3) birleştiren ve aynı zamanda ilgili di-

ğer standart ve çerçeveler (ISO4, ITIL5, CMMI6 

vb.) ile uyumlu ve onları kapsayıcı bir çerçe-

vedir. COBIT 5 kurumsal BT nin yönetişimi 

için uçtan uca bakış açısı sunmakta, iş için 

değer yaratmak amacıyla bilgi ve teknoloji 

arasında merkezi bir rol oynamaktadır. 

Dünya genelinde kurumlar çok büyük mik-

tarda bilgiyi ve hızla gelişen teknolojiyi yö-

netmek, yönetişimini sağlamak ve bunla-

ra ilişkin güvence oluşturmak konularında 

rehberliğe ihtiyaç duymaktadır ve COBIT 5 

bu rehberliği sunmaktadır. Arıca COBIT 5, 

kurumların paydaş ihtiyaçlarını ön planda 

tutarak etkili kararlar almalarına yardımcı 

olmaktadır. COBIT 5 çerçevesi beş ilke ve 

yedi sağlayıcı ile yönetişimin zorluklarını ko-

lay hale getirmektedir.

COBIT 5 ÜRÜN AİLESİ

COBIT 5 ürün ailesi COBIT 5 çerçevesi, ger-

1  Oluşturulan değerin yönetilmesi
2  Bilgi teknoloji risklerinin yönetilmesi 
3  Business Model for Information Security
4  International Organization for Standardization (Uluslararası 

Standartlar Organizasyonu )
5  Information Technology Infrastructure Library (Bilişim

Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)
6  Capability Maturity Model Integration (Bütünleşik Yetenek 

Olgunluk Modeli)
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çekleştirici rehberleri, profesyonel rehberler 

ve çevrimiçi işbirliği ortamı olmak üzere dört 

bölümden oluşmaktadır. COBIT 5 çerçevesi 

özet bir şekilde COBIT 5’ in neleri kapsadı-

ğını anlatmaktadır. Gerçekleştirici rehberle-

ri ise, süreçler ve bilgi gibi gerçekleştirici-

lerin ne anlama geldiğini ve bunların nasıl 

kullanıldığını anlatan gerçekleştiriciye özgü 

rehberlerdir. Profesyonel rehberler ise CO-

BIT’ in nasıl uygulanacağını, bilgi güvenli-

ğinin nasıl sağlanacağını, güvencenin nasıl 

verileceğini, riskin yönetiminin nasıl yapıla-

cağı gibi profesyonel alanlarda rehberlikleri 

içermektedir. Çevrimiçi ortam ise yukarıda 

bahsedilen çerçeve ve rehberlerin internet 

ortamında erişilmesini sağlamak amacıyla 

oluşturulan ortamdır.

COBIT 5 İLKELERİ

Daha önce de bahsettiğim gibi COBIT 5 beş 

temel ilke ve yedi gerçekleştirici ile paydaş 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurumsal 

BT’ nin yönetişimini ve yönetimini kolaylaş-

tırmaktadır. 

İlke 1: Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması

Ticari olan veya olmayan bütün kuruluşlar, 

paydaşlarına değer yaratmak için vardır. De-

ğer yaratmak, riskleri optimize ederken en 

uygun kaynak maliyeti ile faydaları gerçek-

leştirmek anlamına gelmektedir. Faydalar 

çeşitli formlarda olabilir. Örneğin; ticari ku-

ruluşlar için finansal veya devlet kurumları 

için kamu hizmeti birer faydadır.

COBIT 5 paydaş ihtiyaçlarını amaçlar ba-

samağı (goals cascade) yardımı ile gerçek-

leştirici amaçlarına dönüştürerek karşı-

lamaktadır. Burada bahsi geçen amaçlar 

basamağının en tepesinde paydaşları et-

kileyen itici etkenler (strateji değişiklikleri, 

değişen iş veya yasa ortamı, yeni teknoloji-

ler vb.) vardır ve bu itici etkenler paydaş (iç 

ve dış paydaşlar) ihtiyaçlarının oluşmasına 

etki ederler. Bu paydaş ihtiyaçları öncelik-

le kurumsal amaçlara, kurumsal amaçlar 

BT-ilişkili amaçlara ve BT-ilişkili amaçlar 

da gerçekleştirici (süreçler, bilgi vb.) amaç-

larına dönüşür. Bu şekilde yukarıdan aşağı 

doğru basamak halinde dönüşümler yardımı 

ile paydaş ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi 

sağlanır. Basamaklar arası dönüşümler dö-

nüşüm tabloları yardımı ile gerçekleştirilir. 

COBIT 5, basamaklar arası dönüşümler için 

birtakım dönüşüm tabloları sunmaktadır. 

Ancak bu dönüşüm tabloları her kurumun 

ihtiyacını karşılamayabilir. Çünkü COBIT 5 

bu tabloları oluştururken şirket büyüklüğü, 

iş ortamı vb. iç ve dış etkenleri dikkate alma-

dan genel kabul görmüş şekilde rehberlik 

etmesi amacıyla oluşturmuştur. Kurumların 

öncelikleri, iş ve yasa ortamı vb. etkenleri 

farklı olması nedeni ile kurumlar, COBIT 5 

dönüşüm tablolarını referans alarak kendi-

lerine özgü dönüşüm tabloları oluşturmalı-

dırlar.  

İlke 2: Kurumun Uçtan Uca Kapsanması

COBIT 5, kurumsal BT yönetişimini kurum-

sal yönetişimle birleştirir ve bir kuruluşta yer 

alan tüm fonksiyonları ve süreçleri kapsar. 

COBIT 5, sadece BT fonksiyonuna odaklan-

maz; kuruluştaki herkesin, bilgi ve bilgi bağ-

lantılı teknolojilere kuruluşun sahip olduğu 

diğer varlıklarla ilgilendiği gibi ilgilenilmesi 

gerektiği yaklaşımına sahiptir. Tüm BT-iliş-

kili yönetişim ve yönetim gerçekleştiricilerini 

kuruluş çapında ve uçtan uca değerlendirir.

Yönetişimin amacı değer yaratmaktır. Bu de-

ğer riskleri optimize ederken en uygun kay-

nak maliyetinde faydaları gerçekleştirmek 

anlamına gelmektedir. Değer yaratmak; sü-

reçler, insanlar beceriler ve yeterlikler, ilke-

ler politikalar ve çerçeveler, organizasyonel 

yapılar gibi yönetişim gerçekleştiricileri yar-

dımı ile belli bir kapsama yönetişim uygula-

narak hayata geçirilir. Ayrıca değer yaratır-

ken yönetişimle ilişkili olan birtakım roller, 

faaliyetler ve ilişkiler bulunmaktadır. Roller, 

faaliyetler ve ilişkiler yönetişimle ilişkili ki-

şileri ve nasıl etkileşim içinde olduklarını 

içermektedir. Örneğin sahipler ve paydaşlar 

yönetişim birimine7 yetki verirler, yönetişim 

birimi yönetime8 yön verir, yönetim birimi ise 

operasyon ve uygulamaları9 hizalar10 ve bil-

gilendirir. Daha sonra operasyon ve uygula-

7  Örneğin yönetim kurulu 
8  Örneğin icra kurulu
9  Örneğin alt yönetim kademeleri ve uygulamaları 
10 Uyumlu hale getirmek
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malar yönetim birimine rapor verir, yönetim 

birimi yönetişim birimi tarafından izlenir ve 

yönetişim birimi sahipler ve paydaşlara he-

sap verir.    Bu şekilde COBIT 5 kurumu uç-

tan uca iç ve dış olarak kapsamaktadır.

İlke 3: Tek Bir Bütünleşik Çerçevenin 

Uygulanması

Her biri BT faaliyet alt kümesine dair reh-

berlik sağlayan birçok BT-ilişkili standart 

ve çerçeve vardır. Bu standart ve çerçevele-

re ISO/IEC 38500, ISO/IEC 31000, PRINCE2, 

TOGAF, CMMI, ITILV3 ve ISO/IEC 2700 örnek 

olarak verilebilir. COBIT 5 oluşturulurken bu 

standart ve çerçeveler referans alınmıştır ve 

bu standart ve çerçeveler ile uyum içindedir 

ve bu uyum COBIT 5’ in, kurumsal BT yöne-

tişimi ve yönetimi için kapsayıcı çerçeve ola-

rak hizmet verebilmesini sağlar. 

İlke 4: Bütüncül Bir Yaklaşımın 

Sağlanması

Kurumsal BT’ nin verimli ve etkili yönetişi-

mi ile yönetimi, birbirleriyle etkileşen birkaç 

öğenin dikkate alındığı bütüncül bir yaklaşı-

mı gerektirir. COBIT 5, bu bütüncül yaklaşı-

mı desteklemek için birtakım gerçekleştirici 

tanımlar. Gerçekleştiriciler kabaca kurulu-

şun amaçlarına ulaşmasında yardımcı ola-

bilecek herhangi bir şey biçiminde tanımla-

nabilir. 

1.  İlkeler, politikalar ve çerçeveler

2.  Süreçler

3.  Organizasyon yapıları

4.  Kültür, etik ve davranışlar

5. Bilgi

6.  Hizmetler, altyapı ve uygulamalar

7.  İnsanlar, beceriler ve yeterlikler

COBIT 5, yukarıda sıralandığı gibi yedi ger-

çekleştirici tanımlamaktadır ve bu gerçek-

leştiriciler yardımı ile bütüncül bir yaklaşım 

sağlamaktadır. 

Her bir gerçekleştirici tamamen etkili ol-

mak için diğer gerçekleştiricilerin girdileri-

ne ihtiyaç duyar. Örneğin, süreçler bilgi ge-

rektirir, kurumsal yapılar beceri ve davranış 

gerektirir. Ayrıca diğer gerçekleştiricilerin 

faydalanması için çıktı sağlar. Örneğin, sü-

reçler bilgi sağlar, beceriler ile davranışlar 

süreçleri etkili kılar. Öyleyse, kuruluş BT’ 

sinin yönetimi ve yönetişimi ile ilgilenirken, 

ancak gerçekleştiriciler arasındaki bu bü-

tüncül ilişki dikkate alındığında iyi kararlar 

alınabilir. Bunun anlamı, herhangi bir pay-

daş ihtiyacıyla ilgilenmek için birbirine bağlı 

tüm gerçekleştiricilerin ilişki açısından in-

celenmesi ve gerekirse ele alınması gerekli 

olduğudur. Örneğin, BT hizmetlerinin tüm 

kullanıcılara sağlanması, hizmet yetkinlik-

leri (altyapı, uygulama) gerektirir. Bunun 

için de uygun becerileri ve davranışları olan 

kişiler gerekir. Ayrıca, uygun organizasyon 

yapıları tarafından desteklenen bir takım 

hizmet sunum süreçlerinin de uygulanması 

gereklidir. Bu, başarılı hizmet sunumu için 

tüm gerçekleştiricilerin nasıl gerekli oldu-

ğunu göstermektedir.

İlke 5: Yönetişim ve Yönetimin Ayrılması

COBIT süreç referans modelini iki ana alana 

bölmektedir. Bu alanlar yönetişim ve yöne-

timdir. COBIT 5 çerçevesi yönetişim ve yö-

netim arasında açık bir ayrım yapar. Bu iki 

alan farklı tip faaliyetleri içerir, farklı organi-

zasyon yapıları gerektirir ve farklı amaçlara 

hizmet eder.

Yönetişim, ulaşılmak istenen dengeli, üze-

rinde anlaşılmış kurumsal amaçların be-

lirlenmesinde, paydaş ihtiyaçlarının, koşul-

larının ve seçeneklerinin değerlendirildiğini 

garanti altına alır; önceliklendirme ve karar 

verme aracılığıyla yön belirler; üzerinde an-

laşılmış yön ve amaçlara karşı performansı 

ve uyumluluğu izler. Çoğu kuruluşta yöneti-

şim, kurul başkanın liderliği altındaki yöne-

tim kurulunun sorumluluğundadır. Özelikle 

daha büyük ve karmaşık kuruluşlarda belirli 

yönetişim sorumlulukları özel örgütsel yapı-

lara devredilebilir.

Yönetim, kurumsal amaçlara ulaşmak için 



Muhasebe ve Denetim Dünyası

Ekim & Aralık - 2016 57

yönetişim organının belirlediği yönle uyum-

lu olarak faaliyetleri planlar, kurar, yürütür 

ve izler. Çoğu kuruluşta genel müdür (CEO) 

liderliğindeki yönetici kadronun sorumlulu-

ğundadır. 

Her ne kadar BT yönetişimi ve yönetimi farklı 

iki kavram olsalar da başarılı bir kuruluş için 

ikisi arasında bir ilişki vardır.  Yönetim, kuru-

mun şimdiki iç işlerini yürütürken yönetişim 

biriminin belirlediği yönde ilerler. Yönetişim 

ise daha geniş bir yelpazeye sahiptir ve ku-

rumun gelecekteki dış işleri ile ilgilenirken 

yönetim birimine yön verir ve yönetim birimi-

ni kurumsal amaçlara ulaşmak için uyumlu 

hale getirir.

COBIT 5’ in yeniliklerinden biri yönetişim ve 

yönetim için alanlar tanımlamasıdır. Yöne-

tişim alanı EDM11 olarak adlandırılmakta-

dır ve beş süreç içerir. Yönetim alanı APO12, 

BAI13, DSS14, MEA15 olmak üzere dört alt alan 

ve bu alanlar içerisinde tanımlı otuz iki süreç 

içermektedir. 

COBIT 5 SÜREÇ MODELLERİ

Süreç, birtakım kaynaklardan (diğer süreçler 

de dâhil olmak üzere) girdi alan ve bu girdi-

leri işleyen ve daha sonra çıktı (ürün, hizmet) 

üreten kuruluşun politika ve prosedürlerin-

den etkilenen uygulamalar toplamıdır.

Daha önce de bahsettiğim gibi süreçler 

gerçekleştiricilerden biridir ve her gerçek-

leştiricinin ortak olarak sahip olduğu bo-

yutlara sahiptirler. COBIT 5, süreç referans 

modelini, süreç yetkinlik modelini ve sü-

reç değerlendirme modelini içermektedir. 

Bunlar, uygulama esnasında ve denetleme 

esnasında süreçler ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Süreç referans modeli hangi 

sürecin hangi alan(EDM, APO vb.) içinde 

olduğunu içeren modeldir ve bu model 

COBIT 5’ te yönetişim alanının eklenmesi 

ile beraber güncellenmiştir. Süreç yetkinlik 

modeli kuruluş süreçlerinin şimdiki duru-

munu veya süreç için öngörülen hedefe ne 

11 Evaluate, direct, monitor
12 Align, plan, organize 
13 Build, Acquire, implement
14 Deliver, service, support
15 Monitor, Evaluate, assess

kadar yaklaşıldığını ölçmek için kullanılır ve 

bir sürecin erişebileceği altı yetkinlik seviye-

sini içermektedir. Bu seviyelerden en alttaki 

seviye sıfır en üstteki seviye ise beştir. Bu 

seviyelerin anlamları aşağıdaki gibidir.

Seviye 0: Tamamlanmamış süreç.

Seviye 1: Gerçekleştirilmiş süreç.

Seviye 2: Yönetilen süreç.

Seviye 3: Yerleşmiş süreç.

Seviye 4: Kestirilebilir/öngörülebilir süreç.

Seviye 5:En iyileşen/optimize edilebilir süreç.

Süreç modellerinden biri olan süreç değer-

lendirme modeli ise iki eksenden oluşmak-

tadır. Bunlardan X ekseninde süreç yetkinlik 

seviyeleri, Y ekseninde ise süreçler yer al-

maktadır. Bu şekilde, değerlendirme mo-

deli kurumun yürütmüş olduğu süreçlerin 

yetkinlik seviyelerinin ne olduğunu topluca 

gösterir. 

Her bir yetkinlik seviyesine, ancak bir alt-

taki seviye tamamen başarıldığında ulaşı-

labilmektedir. Ancak bir kurum bir COBIT 

sürecinde olgunluk seviyelerini belli ölçüde 

değişik seviyelerde sağlayabilir. Yani, 2 sevi-

yesini yüzde elli sağlarken 3 seviyesini yüzde 

seksen, 4 seviyesini yüzde yirmi sağlaması 

mümkün olabilir. Bu durumda bu kurumun 

bu süreç için yaklaşık 3 seviyesinde bir ol-

gunluk seviyesi olduğu söylenebilir. Süreç 

yetkinlik seviyesi 1’i başarmak süreç perfor-

mans özelliklerinin büyük oranda başarılmış 

olmasını gerektirir. Bu da aslında sürecin 

başarılı şekilde işletilmesi ve gerekli çıktıla-

rının kuruluş tarafından elde edilmesi anla-

mına gelir. Daha yüksek yetkinlik seviyeleri 

daha sonra buna farklı özellikler eklerler. 

Bu değerlendirme düzenine göre, 5’lik bir 

ölçekte bile seviye 1 yetkinliğine erişmek, 

hâli hazırda kuruluş için önemli bir başa-

rıdır. Süreç yetkinlik seviyesi 1, bir sürecin 

niyet edilen amacını başarıp başaramadığını 

tanımlar ve bu nedenle başarılması oldukça 

önemli bir seviyedir ve daha üst seviyedeki 

yetkinlik seviyelerine ulaşmayı sağlama için 

temel niteliktedir.
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COBIT 5 UYGULAMA

COBIT’ in uygulanması kurumsal BT’ nin 

yönetişimini kapsamaktadır. Bu nedenle 

COBIT’ in uygulanması GEIT (Governance 

of Enterprise IT-Kurumsal BT Yönetişimi) 

olarak adlandırılmaktadır. GEIT ayrı bir yapı 

değil kurumsal yönetişimin bir parçasıdır ve 

BT-bağlantılı riskleri indirgemek, iş için de-

ğer oluşturmak ve kaynak optimizasyonu ile 

ilgilenmektedir. Kurumsal seviyede yönetişi-

me ihtiyaç duyulmasının öncelikli nedenleri 

paydaş değerlerinin korunması, şeffaflığa 

duyulan ihtiyaç ve etkili bir şekilde kurum-

sal risklerin yönetilmesidir. BT, kurumun en 

önemli hedeflerine ulaşabilmesini sağlayan 

güçlü bir kaynak olması nedeni ile bu kay-

nağın yönetilmesini sağlayan GEIT önem 

arz etmektedir. GEIT hayata geçirilirken bazı 

aşamalar takip edilir. Bunlar:

• Kurum şartlarının göz önünde bulundu-

rulması

• Uygun ortamın oluşturulması

• Sorunlu noktaların ve tetikleyici olayların 

tanınması

• Değişimin gerçekleştirilmesi

• Sürekli yaşam döngüsü yaklaşımının 

takip edilmesidir.

Her kuruluş iç ve dış çevresine ait etkenlere 

sahiptir. Bu etkenlere geçerli kanunlar, dü-

zenlemeler ve politikalar, endüstri uygula-

maları, rekabet ortamı, kuruluşun yönetim 

şekli vb. örnek olarak verilebilir. Kuruluşun 

COBIT’ ten faydalanarak azami değer elde 

edebilmesi için yukarıda bahsi geçen etken-

leri dikkate alarak kendi uygulama planını ve 

yol haritasını çizmelidir. Bu etkenlerin yanı 

sıra başarılı bir uygulama için,

•  İnisiyatif için yön ve yetki ile beraber gö-

rünür kararlılık ve destek de sağlayan 

üst yönetim,

•  Yönetişim ve yönetim süreçlerini destek-

leyen tüm tarafların iş ve BT hedeflerini 

anlaması,

•  Etkili iletişimin ve gerekli değişikliklere 

olanak verilmesinin garanti altına alın-

ması,

•  Kuruluşun kendine özgü şartlarına uy-

ması için COBIT’ in ve destekçi olan diğer 

iyi uygulamaların ve standartların uygun 

hale getirilmesi,

•  Hızlı kazanımlara odaklanma ve uygu-

lanması en kolay olan en faydalı iyileş-

tirmelere öncelik verilmesi kilit öneme 

sahiptir.

Kurum şartları dikkate alınıp ilgili plan ha-

zırlanıp ve yol haritası oluşturulduktan sonra 

ise kuruluş içerisinde uygun ortamın oluş-

turulması gereklidir. Buradaki uygun ortam-

dan kasıt yönetimin bütün boyutları ile GEIT 

içinde yer alması ve GEIT’ in farkındalığının 

yönetim kademelerinde sağlanmasıdır. Uy-

gun ortamın oluşması için, ilgili paydaşların 

taahhüdü, desteği ve yönlendirmeleri ön-

ceden alınmalı, ilgili roller, sorumluluklar 

tanımlanmalı ve atanmalı, kaynak tahsis 

edilmeli ve uygun organizasyonel yapılar 

oluşturulmalıdır.

Uygun ortam oluşturulduktan sonra ise veri 

kaybı, başarısız projeler ve yetersiz kaynak, 

yasal düzenlemeler ya da sözleşmelerden 

doğan gereksinimleri karşılamada başarı-

sızlık gibi sorunlu noktaların ve tetikleyici 

olayların belirlenmesi gereklidir. COBIT’ in 

uygulanmasına sorunlu noktalardan veya 

tetikleyici olaylardan başlanırsa yönetimin 

COBIT’ in uygulanması konusunda desteğini 

kazanmak çok daha kolay olur. Bu da kurum 

içinde uygulama konusunda bir aciliyet his-

si oluşturur ve uygulamanın hayata geçiril-

mesine gerekli ivmeyi kazandırır. Ek olarak, 

günlük karşılaşılan sorunlara çözüm üretil-

mesi ve üretilen çözümler sonucunda değer 

kazanımı kurum içinde en görünür ve fark 

edilebilir hızlı kazanımlardır. Bu kazanımlar 

ileride uygulanması gereken değişiklikler 

için ortam hazırlayacak, üst yönetim bağlılı-

ğı kazanmada ve daha yaygın değişikliklerin 

yapılmasında destek sağlayacaktır.

Sorunlu noktalar veya tetikleyici olaylar baş-
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langıç noktası olarak ele alındıktan sonra 

değişim gerçekleştirilir. COBIT 5 değişimin 

gerçekleştirilmesini, bütün paydaşların şim-

diki durumdan arzu edilen gelecek duruma 

hareket edilmesi için gerekli değişikliklere 

hazır ve kendilerini adamalarının sistematik 

bir süreci olarak tanımlamaktadır.  Başarı-

lı uygulama, uygun değişimin (uygun yöne-

tişim ya da yönetim gerçekleştiricilerinin) 

uygun şekilde hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Yeni ya da yeniden düzenlenmiş gerçekleş-

tiricilerle alakalı veya bunlardan etkilenen 

çeşitli paydaşların değişimi kolaylıkla ka-

bullenecekleri ve ona uyum sağlayacakları 

düşünülmemelidir. COBIT’ in uygulanması 

esnasında bilgisizlik ve/veya değişime karşı 

gelme planlı ve önleyici bir yaklaşımla ele 

alınmalıdır. Uygulama programı konusunda 

azami farkındalık; değişim programın çeşitli 

aşamalarında kim tarafından, neyin ve na-

sıl iletileceğinin belirlenmiş olduğu iletişim 

planı yoluyla elde edilmelidir. Sürdürülebilir 

gelişim ya paydaşların bağlılığını kazanarak 

(paydaşların gönüllerini ve akılları kazanma-

ya, yöneticilerin zamanına ve iş gücü ile ile-

tişim kurmaya ve onlara cevap vermeye ya-

tırım yapılmasıyla) ya da hâlen gerekli olan 

yerlerde uyumu dayatarak (yönetim, izleme 

ve yürütme sürecine yatırım yapılmasıyla) 

ile elde edilebilir. Diğer bir deyişle, insan 

kaynaklı davranışsal ve kültürel bariyerlerin 

aşılması, değişime uyum sağlamak için or-

tak bir fayda oluşması ve bir irade aşılanma-

sı değişimi kabul etme kabiliyetinin sağlan-

ması için gereklidir.

Sürekli yaşam döngüsü yaklaşımının uygu-

lanması, kuruluşların GEIT’ in uygulanması 

süresince karmaşıklığı ve sorunları ele al-

mak için kuruluşlara bir yöntem sağlamak-

tadır. Bu yaşam döngüsü, bir biri ile ilişkili 3 

bileşenden; 

1.  Program yönetimi, 

2.  Değişikliği gerçekleştirme, 

3.  Sürekli geliştirme yaşam döngüsü

7 adımdan oluşmaktadır. Bunlar;

1.  İtici etkenler nelerdir?

2. Neredeyiz?

3. Nerede olmak istiyoruz? 

4. Ne yapılması gerekiyor?

5. Oraya nasıl gideriz?

6. Ulaştık mı?

7. Devinimi nasıl sağlarız?   

Sürekli yaşam döngüsü yaklaşımı takip edi-

lerek GEIT uygulanırken ulaşılmak istenen 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilir 

ve gerekli görüldüğü yerlerde revize çalış-

malarının yapılması sağlanır.

ISACA SERTİFİKALARI

ISACA CISA16, CISM17, CGEIT18, CRISC19 ol-

mak üzere dört adet sertifika vermektedir. 

Her sertifika için yıllık en az 20 saat CPE20, 

üç yıllık içinde toplamda en az 120 saat CPE 

bildirilmesi gerekmektedir. ISACA yapacağı 

sınavlar ile ilgili her yıl rehber yayımlamakta-

dır ve bu makalemde yer alan bilgiler ISACA’ 

nın sınavlarına ilişkin 2016 yılında hazırladığı 

rehber referans alınarak hazırlanmıştır.

CISA: BT denetimi konusunda uzmanlığın en 

önemli göstergelerinden biri olan CISA serti-

fikası, ISACA tarafından belirli koşulları sağ-

layan denetçilere verilmektedir. Bu sertifika 

ile bireyler, bilgi sistemlerinin denetim sü-

reci, yönetimi ve yönetişimi, edinimi, gelişti-

rilmesi ve kurulması, işletimi bakım ve des-

teklenmesi ile bilgi varlıklarının korunması 

gibi konularda uluslararası düzeyde tanınır-

lar. ISACA 2015 yıllık raporuna göre dünya 

genelinde 121.000 den fazla CISA sertifika 

sahibi bulunmaktadır. Sertifikasyon için; BS 

denetim, kontrol, güvence veya güvenliğinde 

16 Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information 

Systems Auditor)
17 Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (Certified Information 

Security Manager)
18 Kurumsal BT Yönetişim Sertifikası (Certified in the Governance 

of Enterprise IT)
19 Risk ve Bilgi Sistemleri Kontrol Sertifikası (Certified in Risk and 

Information Systems Control)
20 Continuing Professional Education
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beş yıl veya daha uzun süreli deneyim ge-

rekmektedir. Diğer deneyim sürelerinden 

kriterlere uyanlar maksimum üç yıllık de-

neyim süresine sayılır. Sınav 150 sorudan 

oluşmaktadır, süresi 4 saattir ve Türkçe 

olarak yapılmaktadır.  Sınav sorularının 

alanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

• Alan 1: Bilgi Sistemleri Denetim Süreci 

(%21)

• Alan 2: BT Yönetişim ve Yönetimi (%16)

• Alan 3: Bilgi Sistemleri Edinme, Geliştir-

me ve Uygulaması (%18)

• Alan 4: Bilgi Sistemleri Operasyonları, 

Bakım ve Destek Yönetimi (%20)

• Alan 5: Bilgi Varlıklarının Korunması 

(%25)

CISM: Yönetim odaklı CISM sertifikası, 

uluslararası güvenlik uygulamalarını 

destekler ve kurumsal bilgi güvenliğini yöne-

ten, tasarlayan ve gözeten ve değerlendiren 

kişilere onay verir. CISM sertifikasına sahip 

kişiler bilgi güvenliği yönetimi, risk yöneti-

mi, bilgi güvenliği program geliştirme, bilgi 

güvenliği program yönetimi ve olay yöneti-

mi konularında bilgi ve tecrübe sahibidirler. 

ISACA 2015 yıllık raporuna göre dünya ge-

nelinde 30.000 den fazla CISM sertifika sa-

hibi bulunmaktadır. Sertifikasyon için; bilgi 

güvenliği yönetiminde beş yıl veya daha uzun 

süreli deneyim gerekmektedir. Diğer dene-

yim sürelerinden kriterlere uyanlar maksi-

mum iki yıllık deneyim süresine sayılır. Sınav 

200 sorudan oluşmaktadır, süresi 4 saattir 

ve Türkçe olarak yapılmamaktadır. Sınav so-

rularının alanlara göre dağılımı aşağıdaki 

gibidir.

• Alan 1: Bilgi Güvenliği Yönetişimi (%24)

• Alan 2: Bilgi Risk Yönetim ve Uyumu 

(%33)

• Alan 3: Bilgi Güvenliği Program Geliştir-

me ve Yönetimi (%25)

• Alan 4: Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi 

(%18)

CGEIT: CGEIT ile bilgi birikimleri ve kurum-

sal BT yönetişim ilkeleri ve uygulamalarını 

tatbik etmeleri hakkında uzmanlara onay ve-

rilir. CGEIT; kurum BT yönetişimi çerçevesi, 

stratejik yönetim, fayda sağlanması, risk op-

timizasyonu, kaynak optimizasyonu gibi ko-

nulara yönelik olarak geliştirilen bir uzman-

lık sertifikasıdır. ISACA 2015 yıllık raporuna 

göre dünya genelinde 6.700 den fazla CGEIT 

sertifika sahibi bulunmaktadır. Yönetim, 

danışmanlık veya gözetim görevlerinde beş 

yıl veya daha fazla deneyime sahip olmak; bu 

deneyim yoksa BT yönetişimi ile ilgili çerçe-

venin tanımlanması, kurulması ve yönetimi 

ile ilgili konularda her hangi bir kuruluşta az 

bir yıllık deneyime sahip olmak gerekmekte-

dir. Sınav 150 sorudan oluşmaktadır, süresi 

4 saattir ve Türkçe olarak yapılmamaktadır. 

Sınav sorularının alanlara göre dağılımı 

aşağıdaki gibidir.

• Alan 1: Kurumsal BT Yönetişim Çerçevesi 

(%25)

• Alan 2: Stratejik Yönetim (%20)

• Alan 3: Fayda Gerçekleştirme (%16)

• Alan 4: Risk Optimizasyonu (%24)

• Alan 5: Kaynak Optimizasyonu (%15)

CRISC: CRISC sertifikası, risk tanımlama, 

risk değerlendirme, risk yanıtlama, risk iz-

leme, bilgi sistemleri kontrol tasarımı ve 

kontrolü gibi konularda tecrübesi olan BT 

profesyonelleri için tasarlanan sertifikadır. 

BT risk yönetimi ve BS21 kontrollerinin ta-

sarım, uygulama, izleme ve sürdürülmesi 

konularında uzman kişilere yönelik olarak 

tasarlanmıştır. ISACA 2015 yıllık raporu-

na göre dünya genelinde 19.500 den fazla 

CRISC sertifika sahibi bulunmaktadır. Serti-

fika için CRISC alanlarından, bir yılı Alan 1 

veya alan 2 olmak üzere en az iki, CRISC uz-

manlarına ait görevlerin gerçekleştirilmesi 

konusunda ise üç yıl veya daha uzun süreli 

deneyim gereklidir. Sınav 150 sorudan oluş-

maktadır,  süresi 4 saattir ve Türkçe olarak 

yapılmamaktadır. Sınav sorularının alanlara 

göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

21 Bilgi Sistemleri
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• Alan 1: BT Risk Belirleme (27%)

• Alan 2: BT Risk Değerlendirme (28%)

• Alan 3: Risk Yanıtı ve Risk Azaltma (%23)

• Alan 4: Risk ve Kontrol İzleme ve Rapor-

lama (%22)

SERTİFİKA SÜREÇLERİ

Sertifikalar süreçlerinde ilk olarak kayıt 

için “www.isaca.org/examreg” adresinden 

çevrimiçi başvuru kayıt formu doldurularak 

kayıt yapılır.  Faks veya posta yoluyla yapılan 

başvurular için ekstra ücret yatırılması ge-

reklidir. Sınav ücreti ISACA üyeleri için erken 

kayıt döneminde $450, erken kayıt dönemi 

dışında ise $500 olarak yatırılır. ISACA üyesi 

olmayanlar için çevrimiçi erken kayıt döne-

minde $635, erken kayıt dönemi dışında ise 

$685 olarak yatırılır. Kayıt işlemi sonrasında 

bilgi güncellenmesi işlemi belirlenen tarihe 

kadar ücretsiz, diğer tarihlerde ise $50 eks-

tra ücret ödenerek yapılmaktadır. Adayların 

sınava girmekten vazgeçip ücret iadesini ta-

lep etmeleri halinde $100 kayıt ücreti kesin-

tisi yapılarak para iadesi belirlenen tarihle-

re kadar yapılabilmektedir. Belirlenen tarih 

sonrasında ise ücret iadesi yapılmamakta-

dır. Adaylar sınava giriş tarihlerini bir son-

raki sınav tarihine erteleme talebinde bu-

lunabilirler ve erteleme talepleri belirlenen 

tarihlere göre $50, $100 veya $125 olarak 

ücretlendirilir. Kayıt işleminden sonra sınav 

kaydı, test yeri, sınav dilinin e-posta ona-

yı ile kayıt ödemesinin alındığına dair onay 

mektubu gönderilir. En son olarak adaylara 

e-posta ile katılım bileti gönderilir.

COBIT’ IN AVANTAJLARI

• COBIT teknoloji bağımsızdır. Hangi tek-

nolojiyi kullanarak yapılacağını önemse-

mez. Bu konudaki tercihleri yöneticilere 

bırakır.

• Ölçme ve derecelendirme mekanizması 

sağlıklı ve tutarlıdır (Örneğin süreç ol-

gunluk modeli). Her süreç için sunulan 

kritik başarı faktörlerinden yola çıkarak 

denetim sonuçlarını ölçülebilir ve iyileş-

tirme önerileri getirebilir. 

• Etkili bir kurumsal yönetişim aracıdır. 

Diğer standartlar genellikle yönetişim 

kavramını ele almazlarken COBIT,  5. 

sürümü ile beraber yönetişim kavramını 

ayrıntılı ele almıştır ve yönetim ve yöneti-

şimi bir birinden ayırmıştır.  BT stratejisi 

ile iş stratejisinin uyumunu sağlamaya 

çalışır.

• Her sektörden ve her boyuttaki şirket ta-

rafından kullanılabilir.

• COBIT bütüncül bir yaklaşım sergiler ve 

kurumu uçtan uca kapsar. 37 süreci bir 

arada değerlendirildiğinde BT yönetimi-

nin her alanını kapsar. Diğer bir deyişle 

COBIT, diğer standartlardan farklı olarak 

BT süreçlerine tek veya grup halinde de-

ğil, BT’ nin tamamına odaklanır.

• COBIT BT denetimi alanında çok sayıda 

uzmanın katkısı ile hazırlanmıştır ve var 

olan diğer standart ve çerçeveler (ISO/

IEC 27001, ITIL, COSO, CMMI vb.) ile 

uyumludur ve diğer standartlar ile bera-

ber uygulanabilir.

• COBIT çerçevesi ve desteklediği iyi uygu-

lamalar kurum içinde esnek ve iyi yöneti-

len BT oluşumunu sağlar.

• AB Mevzuatında uygunluğuna onay veri-

len BT yönetişim çerçevelerinden biridir.

COBIT’ IN AVANTAJLARI

• COBIT ne yapılması gerektiğini anlatır 

ancak bu süreçlerin nasıl uygulanması 

gerektiği ile ilgili detaylı çözüm yöntem-

leri içermemektedir.

• COBIT kapsam olarak çok geniş olması 

ve birden çok kaynak içermesi nedeni ile 

tam anlamıyla COBIT’ i anlamak uzun 

zaman gerektirir. Ayrıca gerekli uzman-

lık ve beceri seviyesinin yüksek olması 

gerekir. Bu nedenle COBIT kullanılma-

dan önce ileri düzeyde eğitim ve çalışma 

gereklidir.

• Kullanımının maliyeti yüksektir bu ne-
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denle de çoğu kuruluş COBIT’ i kullan-

maktan çekinir. Maliyetinin yüksek olma-

sının nedeni ise BT’ nin yönetişimi veya 

BT’ nin performansının değerlendirilme-

si için çok fazla miktarda bilgi, beceri ve 

zaman gerektirmesidir.

• COBIT 5’ in bir önceki sürümlerine göre 

kapsamı genişletilmiştir ve bu genişleme 

ile beraber anlaşılabilirliği ve benimsen-

mesi zorlaşmıştır.

• Sertifika ücretleri fazla ve sertifikanın 

devam ettirilmesi için gerekli şartların 

sağlanması maliyetlidir.

SONUÇ

Finansal verilerin işlendiği uygulamalar ve 

bu verileri tutan sistemler bilgi sistemleri-

nin bir parçası olması nedeni ile BT denetimi 

finansal denetimin bir parçasıdır. Finansal 

denetimde makul güvencenin verilebilmesi 

için ilgili kuruluşun bilgi sistemlerine de ma-

kul güvencenin verilmesi gerekli olduğu dü-

şünülmektedir. Bu güvencenin alınmasına 

yardımcı olan çerçevelerden biri de COBIT’ 

tir. COBIT bir standartlar kümesi değildir 

bir çerçevedir. Genel kabul görmüş kontrol 

amaçları kümesi sunarak yönetimin BT yö-

netişimini ve risklerini ölçmesini sağlayacak 

bir yaklaşım oluşturmasına yardım eder.

Uluslararası alanda genel kabul görmüş bir 

çerçeve olması nedeniyle COBIT’ in iyi şekil-

de uygulanması sonucunda iç ve dış paydaş-

lara güvence sağlar, dış yatırımcıların güven 

seviyesini arttırır, yatırım kolaylığı sağlar,  

yasaların öngördüğü yükümlülüklerin yerine 

getirilmesine imkân tanır ve kurum için bir 

rekabet avantajı haline de dönüşebilir. Sü-

reçlerin kontrollü olarak yürütülmesi, kul-

lanıcıların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik 

ihtiyaçlarının beklenen ve daha üst düzeyler-

de sağlanmasına olanak sağlar.

BT denetimi alanında çok sayıda uzmanın 

katkısı ile var olan diğer kriterlerin de dikka-

te alınarak hazırlandığı genel kabul görmüş 

bir metodoloji olması nedeniyle BT denetçi-

leri, tüm denetim konularında yaşanabile-

cek kapsam ve objektif kriter belirleme so-

rununu COBIT ile aşabilir.  COBIT her süreci 

için ölçütler belirlemektedir. Denetçiler, bu 

ölçütler yardımı ile denetim sonuçlarını öl-

çümleyebilir ve iyileştirme önerileri getire-

bilir. COBIT kontrol hedeflerinin uygulamaya 

alınması ile önceliklendirme süreci ve etkili 

iletişim yoluyla diğer birimlerle olan ilişki-

lerde iyileşmeye ve kurum genelinde verim-

lilik artışı sağlanmasına katkı sağlar.
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ÖZET

Türkiye Muhasebe Standardı 36 (TMS 36)  

“Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, finansal 

tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlaya-

bilmesi amacıyla ve ihtiyatlılık ilkesi gereğin-

ce, varlıkların geri kazanılabilir tutarından 

daha yüksek bir tutar ile finansal tablolarda 

sunulmasını önlemeye yönelik uygulanması 

gereken esasları belirlemektedir.

 TMS 36, uygulanmasında yönetimin muha-

kemesini gerektiren tahmin ve varsayımlar 

içermektedir. Bu nedenle çalışmada, özel-

likle bu hususlara yönelik Standardın uy-

gulamasına ilişkin rehberlik sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, TMS 36 kapsamında değer 

düşüklüğünün tespiti ve muhasebeleştiril-

mesi, özellikli durumları göz önünde bulun-

durmak ve uygulama örneklerine yer ver-

mek suretiyle açıklanmıştır.

ABSTRACT

Turkish Accounting Standard 36 (TMS 36) 

“Impairment of Assets”, determines the 

principles in order to prevent demonstrating 

the amount of assets in financial statements 

more than recoverable amount in complian-

ce with precautionary principle and for the 

purpose to fair presentation.

TMS 36 comprises prediction and assump-

tions which require judgment by manage-

ment. Therefore, guidance is aimed for imp-

lementation of this Standard particularly on 

these issues. 

In this study, determination and recognition 

of impairment are explained within the con-

text of IAS 36 particularly considering the 

specific conditions and including implemen-

tation examples.

GİRİŞ

Uluslararası muhasebe standartları özellik-

le varlıkların bilançoya alınma koşulları ve 

değerleme ilkelerinde yeni prensipler be-

lirlemiştir. Muhasebe standartları ile ula-

şılmak istenen amaç işletmelerin faaliyet 

sonuçlarını doğru, gerçeğe uygun ve anlaşı-

labilir bir şekilde finansal tablolara yansıtıl-

masıdır. Bu nedenle uluslararası muhasebe 

standartlarında gerçeğe uygun değer yak-

laşımı benimsenerek varlıkların piyasa de-

ğerlerinden farklı bir değerle izlenmesinin 

önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla 

oluşturulan Türkiye Muhasebe Standardı 36 

(TMS 36)” Varlıklarda Değer Düşüklüğü” ile 

standardın kapsamına giren varlıkların geri 

kazanılabilir tutarlarından daha yüksek bir 

tutardan izlenmesi engellenerek finansal 

tabloların gereceğe uygun sunulması hedef-

lemektedir. 

TMS 36 kapsamındaki varlıklar finansal 

tablolarda önemli paya sahip olduğundan, 

Standardın iyi anlaşılarak amaca uygun ve 

tutarlı bir biçimde uygulanması, finansal 

tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının kar-

şılanması açısından önem arz etmektedir. 

Bu nedenle çalışmada, TMS 36 kapsamında 

varlıklarda değer düşüklüğü detaylı bir şe-

kilde ele alınmış ve söz konusu Standardın 

uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlanması 

amaçlanmıştır.

TMS 36 KAPSAMINDA VARLIKLARDA 
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sevgi KILIÇ – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI
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1. Standardın Amacı ve Kapsamı 

TMS 36’nın amacı; bir işletmenin, varlıkları-

nın geri kazanılabilir tutarından daha yüksek 

bir değerden izlenmesini engellemek için 

uygulanması gereken ilkeleri belirlemektir.  

Bir varlığın defter değerinin;  varlığın kulla-

nımı ya da satışı ile geri kazanılacak tutarın-

dan fazla olması durumunda, varlık değer 

düşüklüğüne uğramıştır. Böyle bir durumun 

mevcut olması halinde standart, işletme-

nin değer düşüklüğü zararını muhasebe-

leştirmesini gerektirir. Böylece varlıkların 

olduğundan daha yüksek bir değerle değer-

lenmesinin ve dolayısıyla bilançonun aktifi-

nin şişirilmesinin önüne geçilerek, finansal 

tablo kullanıcılarına tam, doğru ve gerçeğe 

uygun bilgi sağlanacak ve Kavramsal Çerçe-

ve’de belirtilmiş olan finansal tabloların te-

mel niteliksel özelliklerinden gerçeğe uygun 

sunum ilkesine uygun finansal raporlama 

yapılmış olacaktır.

TMS 36, aşağıdakiler hariç olmak üzere, her 

türlü varlığa ilişkin değer düşüklüğünün 

muhasebeleştirilmesinde uygulanır: 

• Stoklar (TMS 2: Stoklar)

• İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan 

varlıklar (TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri)

• Ertelenmiş vergi varlıkları (TMS 12: Gelir 

Vergileri)

• Çalışanlara sağlanan faydalardan kay-

naklanan varlıklar (TMS 19: Çalışanlara 

Sağlanan Faydalar)

• TMS 39 Finansal Araçlar: “Muhasebeleş-

tirme ve Ölçüm” kapsamındaki finansal 

varlıklar

• Gerçeğe uygun değerle ölçülen yatırım 

amaçlı gayrimenkuller (TMS 40:Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller)

• Gerçeğe uygun değerden tahmini pazar 

yeri maliyetleri düşülmek suretiyle ölçü-

len tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı var-

lıklar, (TMS 41:Tarımsal Faaliyetler)

• Ertelenen edinme maliyetleri ve “TFRS 4: 

Sigorta Sözleşmeleri” Standardı kapsa-

mında olan sigorta poliçelerindeki sigor-

tacının sözleşmeden doğan haklarından 

kaynaklanan maddi olmayan duran var-

lıklar

• “TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi 

Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyet-

ler” Standardı çerçevesinde satış amaçlı 

elde tutulan olarak sınıflandırılan maddi 

duran varlıklar (veya elden çıkarılacak 

varlık grupları)

Bu varlıkların TMS 36’nın kapsamı dışında 

bırakılma nedeni, bunlara ilişkin standart-

larda değer düşüklüğüne ilişkin değerleme 

esaslarının yer almasıdır. 

TMS 36, genel olarak aşağıdakiler dâhil tüm 

maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 

uygulanır:(Deloitte, 2014; 675)

• Maliyet ya da yeniden değerlenmiş tutar-

ları ile izlenen arsalar,

• Maliyet ya da yeniden değerlenmiş tutar-

ları ile izlenen binalar, 

• Maliyet ya da yeniden değerlenmiş tutar-

ları ile izlenen makine ve ekipmanlar,

• Maliyet bedeli ile izlenen yatırım amaçlı 

gayrimenkuller,

• Maliyet bedeli ile izlenen biyolojik varlık-

lar,

• Maliyet ya da yeniden değerlenmiş tu-

tarları ile izlenen maddi olmayan duran 

varlıklar,

• Şerefiye,

• Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar 

ve iş ortaklıklarındaki paylar.

TMS 36 genellikle, gerçeğe uygun değer 

ile değerlenen varlıklarda uygulanmazken, 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standartla-

rı çerçevesinde yeniden değerlenmiş değer 

ile değerlenen varlıklarda uygulanmaktadır. 

Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, piyasa de-

ğeri esas alınarak belirlenen gerçeğe uygun 

değer ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 
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uygun değer arasındaki fark elden çıkarma 

maliyetine eşit olup, elden çıkarma mali-

yeti ihmal edilmeyecek düzeyde ise varlığın 

kullanım değerinin dikkate alınmasının ge-

rekmesidir. İkincisi ise, piyasa değerlerinin 

olmadığı durumlarda, TMS 16 ve TMS 38’de 

kabul edilen teknikler kullanılarak gerçeğe 

uygun değer hesaplaması yapılması duru-

munda varlığın hesaplanan değerinin varlı-

ğın geri kazanılabilir tutarından daha büyük 

ya da daha küçük olma olasılığının yüksek 

olmasıdır. (Ernst & Young, 2006: 956.)

2. Değer Düşüklüğü Zararının Tespiti 

Değer düşüklüğü testinin amacı bir varlığın 

veya nakit yaratan birimin defter değerinin 

geri kazanılabilir tutarı1 aşıp aşmadığını be-

lirlemektir. Zira bir varlığın defter değerinin 

varlığın geri kazanılabilir tutarını aşmış ol-

ması durumunda, ilgili varlık değer düşük-

lüğüne uğramış demektir. 

Değer Düşüklüğü Zararı = 
Defter Değeri - Geri Kazanılabilir Tutar

2.1. Değer Düşüklüğü Testinin Zamanı

Değer düşüklüğünün tespit edilmesi açı-

sından bu testin ne zaman ve hangi sıklıkta 

yapılacağı önemli bir konudur. TMS 36, var-

lıkların her bir raporlama dönemi sonunda 

değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının 

test edilmesini gerekli kılmaz. Yalnızca var-

lığın değer düşüklüğüne uğradığına dair bir 

gösterge olması durumunda varlık değer 

düşüklüğü testine tabi tutulur. (Picker, Leo, 

v.d. 2012: 567)

Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere değer dü-

şüklüğü olabileceğini gösteren herhangi bir 

belirtinin bulunup bulunmadığının değer-

lendirilmesi ile değer düşüklüğü testinin uy-

gulanması birbirinden farklı konulardır. Her 

bir raporlama dönemi sonu itibariyle varlı-

ğın değer düşüklüğüne uğramış olabilece-

ğini gösteren herhangi bir belirti bulunup 

bulunmadığının değerlendirmesi gerekirken 

1 Geri kazanılabilir tutar: bir varlığın veya nakit yaratan birimin, 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım 

değerinden yüksek olanıdır. 

varlığa ilişkin değer düşüklüğü testi böyle 

bir göstergenin mevcut olması durumunda 

yapılır.

Ancak TMS 36 değer düşüklüğü belirtisine 

ilişkin göstergelerden bağımsız olarak aşa-

ğıdaki varlıkların her yıl değer düşüklüğü 

açısından test edilmesini zorunlu tutar:

• Sınırsız yararlı ömre sahip maddi olma-

yan duran varlıklar,

• Henüz kullanımda olmayan maddi olma-

yan duran varlıklar,

• İşletme birleşmesi sırasında edinilen şe-

refiye.

2.2. Değer Düşüklüğü Göstergeleri

Standart, işletmelerin varlığın değer düşük-

lüğüne uğramış olabileceğini gösteren her-

hangi bir belirtinin bulunup bulunmadığını 

değerlendirirken, dikkate alınması gereken 

muhtemel değer düşüklüğüne ilişkin asgari 

belirtileri listelemiştir. Bu belirtiler, kesin ve 

bağlayıcı olmayıp işletmeler, varlığın değer 

düşüklüğüne uğramış olabileceğine ilişkin 

sektöre veya işletmeye özgü diğer gösterge-

ler de tanımlayabilirler.

Standart, varlıklarda değer düşüklüğü olabi-

leceğini gösterir belirtileri, iç ve dış göster-

geler olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. 

İşletme İçi Göstergeler

  Varlığın fiziksel hasara uğradığı veya de-

ğer yitirdiğine ilişkin kanıt bulunması.

  İşletmede, varlığın mevcut veya gelecek 

kullanım yöntemini etkileyecek, önemli 

olumsuz değişiklikler meydana gelmiş 

olması veya bunların yakın gelecekte 

meydana gelmesinin beklenmesi.

  İşletme içi raporlamada, varlığın 

ekonomik performansının beklenenden 

daha kötü olduğu veya olacağına ilişkin 

kanıtların mevcut olması.
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İşletme Dışı Göstergeler

  Dönem içinde varlığın gerçeğe uygun 

değerinin, zamanın ilerlemesinden veya 

normal kullanımdan kaynaklanması 

beklenenden çok daha fazla azalmış ol-

duğuna dair gözlemlenebilir göstergele-

rin var olması.

  İşletmenin faaliyette bulunduğu 

teknolojik, ekonomik veya hukuki çevre 

ile pazarda veya varlığın tahsis edildiği 

piyasada işletme üzerinde olumsuz 

etkisi olan önemli değişikliklerin 

dönem içerisinde gerçekleşmiş olması 

veya bu değişikliklerin yakın gelecekte 

gerçekleşmesi beklenmesi.

  Dönem içerisinde, faiz oranları veya diğer 

yatırım kârlılığı ile ilgili piyasa oranları 

artmış olup; söz konusu artışların, varlı-

ğın kullanım değerinin hesaplanmasında 

kullanılan iskonto oranını önemli ölçüde 

etkilemesi ve varlığın geri kazanılabilir 

tutarını büyük ölçüde azaltmasının muh-

temel olması.

  İşletmenin net varlıklarının defter değeri 

piyasa değerlerinden daha yüksek 

olması.

Bu belirtilerin varlığı, varlığın geri kazanı-

labilir tutarının tespitini her zaman gerek-

tirmeyebilir. Burada, önemlilik kavramının 

dikkate alınması gereklidir. Eğer önceki 

hesaplamalar varlığın geri kazanılabilir tu-

tarının, defter değerinin önemli ölçüde üs-

tünde olduğunu göstermişse işletme bu 

farkı ortadan kaldıracak herhangi bir olay 

gerçekleşmediği takdirde varlığın geri kaza-

nılabilir tutarının tekrar tahmin edilmesine 

ihtiyaç duymayabilir. Benzer şekilde, önceki 

analizler, varlığın geri kazanılabilir tutarının 

işletme içi ve işletme dışı belirtilerden biri 

veya birden fazlasına karsı duyarlı olmadığı-

nı göstermişse, varlığın geri kazanılabilir tu-

tarın tekrar tahmin edilmesine gerek yoktur 

(Ernst & Young 2006:959).

Ancak değer düşüklüğü zararı muhasebe-

leştirilmese bile, varlığın değer düşüklüğü-

ne uğradığına dair belirtilerin varlığı halinde, 

varlığın geriye kalan faydalı ömrünün, kalıntı 

değerinin ve amortisman (itfa) yönteminin 

incelenmesinde fayda vardır. Zira bu husus-

larda düzeltme yapılması gerekebilir.

2.3. Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi

Standart değer düşüklüğünü, defter değeri-

nin geri kazanılabilir tutarı aşan kısmı ola-

rak tanımlamıştır. Bu durum değer düşük-

lüğünün hesaplanmasında defter değerinin 

yanında geri kazanılabilir tutarın da bilinme-

sini gerekli kılmaktadır. Değer düşüklüğüne 

uğradığı düşünülen bir varlığın defter değeri 

zaten belli olup, belirlenmesi gereken kısım 

varlığın geri kazanılabilir tutarıdır.

Geri kazanılabilir tutar ise bir varlığın veya 

nakit yaratan birimin satış maliyetleri dü-

şülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım 

değerinden yüksek olandır. Dolayısıyla geri 

kazanılabilir tutarın belirlenmesi için varlı-

ğın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uy-

gun değeri ile kullanım değerinin belirlenip 

birbiri ile karşılaştırılması gerekmektedir. 
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Şekil 1: Değer Düşüklüğü Testi

(Kaynak: Picker, Leo, Loftus, Wise, Clark, Alfredson, 2012: 585)

Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerin belirlenmesi, “gerçeğe uygun değerin” 2 ve 

“satış maliyetlerinin” belirlemesi olmak üzere iki bölümden oluşur ve gerçeğe uygun değer 

TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardına göre çeşitli gözlemlenebilir ve göz-

lemlenemez girdiler kullanılarak bir dizi değerleme yöntemlerinin kullanılmasıyla ölçülebilir 

(Picker, Leo, v.d. 2012, 569). Standartlar incelendiğinde gerçeğe uygun değerin belirlenme-

sinde öncelikle piyasa fiyatının esas alındığı varlık ve yükümlülüklere ilişkin piyasa fiyatına 

ulaşılamaması durumunda gerçeğe uygun değerin benzer varlıkların piyasa fiyatlarından 

hareketle tespit edileceği görülmektedir. Piyasa fiyatının güvenilir olmaması durumunda ise 

gerçeğe uygun değerin uygun değerin tespitinde değerleme teknikleri kullanılabileceği be-

lirtilmektedir. (Pamukçu 201:84)

Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında geçeğe uygun değerin 

belirlenmesinden sonraki aşama, satış maliyetlerinin bir başka deyişle elden çıkarma ma-

liyetlerinin hesaplanmasıdır. Zira satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerin ölçü-

münün tespitinde; borç olarak muhasebeleştirilenler dışındaki varlığın elden çıkarılmasıyla 

doğrudan ilgili maliyetler tespit edilerek gerçeğe uygun değerden indirilir. 

Standartta, elden çıkarma maliyetlerine örnek olarak aşağıdakiler sayılmıştır; 

2 Gerçeğe uygun değer: piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun 

devrinde ödenecek fiyattır. 
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• Yasal maliyetler, 

• Damga vergisi ve benzeri işlem vergileri, 

• Varlığın taşınma maliyetleri ile 

• Varlığı satışa hazır hale getirmek için 

oluşan ilave maliyetler 

 Ancak, bu tür maliyetlerin “satış maliyeti” 

olarak gerçeğe uygun değerden indirilebil-

mesi için ya varlığın satışıyla ya da satılmaya 

hazır olan varlıkla mutlaka doğrudan ilgili 

olmadır. Varlığın satışının ardından doğan 

herhangi bir maliyet, satış sonucunda doğ-

sa bile, elden çıkarma maliyeti olarak kabul 

edilmez (Picker, Leo, v.d. 2012: 569). Örne-

ğin; işten çıkarma tazminatları (“TMS 19 Ça-

lışanlara Sağlanan Faydalar” Standardında 

tanımlandığı şekilde) ve varlığın elden çıka-

rılmasını müteakip, bir faaliyetin azaltılması 

ya da yeniden yapılandırılmasına ilişkin ma-

liyetler, TMS 36 kapsamında varlığın elden 

çıkarılması ile doğrudan ilgili ek maliyetler 

olarak görülmemiş dolayısıyla satış maliyet-

leri düşülmüş gerçeğe uygun değerin hesa-

bında indirilecek bir kalem olarak dikkate 

alınmayacaktır.

Geri kazanılabilir tutarın belirlenmesi için 

gerekli bir diğer unsur varlığın kullanım de-

ğeri olup; bu değer bir varlık veya nakit ya-

ratan birimden elde edilmesi beklenen gele-

cekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. 

Kullanım değerini hesaplamak, satış mali-

yetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri he-

saplanmasına göre nispeten zordur. Örneğin 

varlığın aktif bir piyasası varsa, bu piyasada-

ki fiyat, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değer olarak kabul edilebilir. Ancak 

kullanım değerinin hesaplanması; varlığın 

gelecekte yaratacağı nakit giriş ve çıkışları, 

bunların bugünkü değerinin hesaplanması 

ve bunların bugünkü değerinin hesaplan-

ması için iskonto oranının belirlenmesi gibi 

bir takım tahminlerin yapılması gerektir-

mektedir. (Uslu 2004: 12 )

Bir varlığın kullanım değerinin belirlenmesi 

aşağıdaki adımları içerir:

•  Varlığın sürekli kullanımından ve sonun-

da elden çıkarılmasından elde edilecek 

olan gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının 

belirlenmesi, 

• Nakit akımlarının bugünkü değerine 

indirgenmesi için uygun iskonto oranının 

belirlenmesi ve nakit akımlarının bugün-

kü değerinin hesaplanması.

Nakit akış projeksiyonları, ilgili varlığın ge-

riye kalan yararlı ömrü boyunca var olacak 

ekonomik koşullara ilişkin yönetimin yaptığı 

en iyi tahminleri içeren mantıklı ve destekle-

nebilir varsayımlara dayandırılmalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarının tahmini makul 

varsayımlara dayanmalıdır. Eğer anlamlı so-

nuçlara varılmak isteniyorsa, abartılı gelir 

büyüme oranları, abartılı maliyet tasarruf-

ları ile fabrika varlıklarında makul olmayan 

ekonomik ömür gibi tahminlerden kaçınıl-

malıdır. (Mackenzie, Coetsee v.d. 2013:286). 

Zira nakit akım projeksiyonlarının, yönetimin 

geleceğe dönük en iyimser tahminlerini de-

ğil en iyi tahminlerini yansıtması gerekmek-

tedir.

 İşletmenin kendi deneyimleri kadar 

sektördeki örnekleri de dikkate alması 

gerekir, çünkü ne kadar iyi yönetilirse 

yönetilsin ne kadar şanslı olursa olsun hiç 

bir işletme sektördeki veya ekonomide-

ki trendlerin etkisinden kaçamaz. (Epstein, 

Mirza 2006: 298)

Nakit akış projeksiyonları, yönetim tarafın-

dan onaylanan en güncel finansal bütçelere/

tahminlere dayandırılmalıdır. Bu bütçeleri/

tahminleri esas alan projeksiyonlar, daha 

uzun bir dönemin kullanılması gerektiğine 

ilişkin haklı gerekçeler bulunmadığı sürece, 

en fazla 5 yıllık dönemi kapsar. TMS 36’nın 

nakit akımlarının belirlenmesinde azami 5 

yıllık döneme ilişkin en güncel bütçelerin 

veya tahminlerin esas alınmasının nedeni 

daha uzun dönemler için ayrıntılı ve güve-

nilir bilgilerin genellikle mevcut olmaması-

dır. Ancak,  işletme yönetimi, projeksiyonla-

rın güvenilir olduğundan eminse ve geçmiş 

deneyimler bunu destekliyorsa, 5 yıldan 

daha uzun bir dönemi kullanabilir. En gün-

cel finansal bütçelerin kapsadığı dönem-
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den sonraki dönemlere ilişkin nakit akışla-

rının tahmininde sabit veya azalan büyüme 

oranları kullanılmalıdır. Bu büyüme oranı 

aynı zamanda varlığın kullanıldığı piyasada-

ki ortalama büyüme oranından daha büyük 

olmamalıdır. Bunun nedeni koşulların olum-

lu olması halinde piyasaya yeni rakiplerin 

girecek olmasıdır. Piyasaya yeni rakiplerin 

girmesi, aynı pastanın daha çok kişi tarafın-

dan paylaşılacağı ve büyüme oranının sınır-

lanacağı anlamına gelmektedir.( Uslu, 2004: 

8) Ancak makul ve desteklenebilir bilgilerin 

mevcut olması halinde, artan oranın da kul-

lanılması mümkündür.

Nakit akım projeksiyonlarına neler dâhil 

edilmelidir?3

Gelecekteki nakit akımları uygun bir iskon-

to oranı kullanılmak suretiyle iskontoya tabi 

tutulmalıdır ve gelecekteki nakit akış tah-

minleri aşağıdaki 3 unsuru içermelidir: 

• Varlıktan kullanımı süresince elde edile-

cek nakit girişlerine ilişkin projeksiyon-

lar; 

• Varlığın kullanımı süresince nakit giri-

şi (varlığı kullanıma hazır hale getirmek 

için gerekli nakit çıkışları dahil) yarata-

bilmek için katlanılacak ve varlıkla doğ-

rudan ilişkilendirilebilecek veya mantıklı 

ve tutarlı bir biçimde dağıtılabilecek nakit 

çıkışları ile ilgili projeksiyonlar ve 

• Varlığın yararlı ömrünün sonunda elden 

çıkarılması karşılığında elde edilecek (ya 

da ödenecek), eğer varsa, net nakit akış-

ları.

Neler nakit akım projeksiyonlarının 

dışında tutulmalıdır?

Aşağıdakilerden kaynaklanan nakit giriş 

veya çıkışları, nakit akım projeksiyonların-

dan hariç tutulmalıdır:

• Bir varlığın performansının arttırılması 

veya iyileştirilmesi (varlık mevcut duru-

muna göre test edilmelidir),

3 http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/UMS%20

36%20Varl%C4%B1klarda%20De%C4%9Fer%20D%C3%B-

C%C5%9F%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Uygula-

ma%20%C3%96rne%C4%9Fi%20_2_.pdf (20.05.2016)

• Borç olarak muhasebeleştirilmiş olan 

yükümlülükler,

• Gelecekteki yeniden yapılandırma çalış-

maları,

• Bahse konu varlıktan büyük ölçüde ba-

ğımsız nakit girişleri yaratan varlıklar,

• Finansal faaliyetler (çünkü tahmin edilen 

gelecekteki nakit akımları iskonto edilir-

ken paranın zaman değeri dikkate alınır),

• Gelir vergisi tahsilatları veya ödemeleri 

(iskonto oranı vergi öncesi belirlendiği 

için),

Kullanım değerinin hesaplanmasında kul-

lanılan diğer bir değişken nakit akımı pro-

jeksiyonlarının bugünkü değerinin hesap-

lanmasında kullanılacak iskonto oranıdır. 

İskonto oranı; paranın zaman değerini ve 

varlığa özgü risklere ilişkin cari piyasa de-

ğerlendirmesini yansıtan vergi öncesi oran-

dır.

İskonto oranının temel unsuru; belirli bir 

tarihteki tüm değer düşüklüğü testleri için 

aynı olacak cari piyasa oranı olup bu orana 

daha sonra eklenecek varlığa özel riskler de 

iskonto oranının ikinci unsurunu oluşturur 

(Epstein, Mirza 2006: 231). Ancak bu riskler 

nakit akışlarına da eklenmiş olabilir, böyle 

bir durumda riskin iki kez eklenmemesine 

dikkat edilmelidir. 

Paranın zaman değeri ile varlığa özgü risk-

lere ilişkin cari piyasa değerlendirmesini 

yansıtan oran; yatırımcıların tutar, zaman 

ve risk profili açısından işletmenin varlık-

tan elde etmeyi beklediği nakit akışlarıyla 

aynı düzeyde nakit akışları yaratan bir yatı-

rım yapmış olmaları durumunda elde etme-

yi bekleyecekleri kazançtır. Bu oran, benzeri 

varlıklar için cari piyasa işlemlerindeki zım-

ni bir oran üzerinden veya hizmet potansiyeli 

ve riskleri açısından ilgili varlığa benzer bir 

varlığa (veya varlık portföyüne) sahip halka 

açık bir işletmenin ağırlıklı ortalama serma-

ye maliyeti (WACC) üzerinden tahmin edilir. 

(TMS 36, 56) Uygulamada nakit akışlarının 

bugüne indirgenmesinde WACC’ın belirlen-

mesinde Finansal Varlık Fiyatlama Modeli 

(CAPM) kullanılmaktadır. Çünkü bu model, 
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hem riskli, hem de risksiz varlıkları esas al-

maktadır.(Kıymetli Şen, Terzi 2013:7)

Uygun iskonto oranının belirlenmesinde dik-

kat edilmesi gerekli bir diğer konu, enflasyon 

etkisinin dikkate alınmasıdır. Gelecekteki 

nakit akış tahminleri ve iskonto oranı, genel 

enflasyondan kaynaklanan fiyat artışları ile 

ilgili tutarlı varsayımları yansıtır. Bu nedenle 

enflasyonun etkisi iki şekilde dikkate alınır:

• İskonto oranının, genel enflasyondan 

kaynaklanan fiyat artışlarının etkisini 

içermesi durumunda, gelecekteki nakit 

akışları nominal olarak tahmin edilir. 

• İskonto oranının genel enflasyondan 

kaynaklanan fiyat artışlarının etkisini 

içermemesi durumunda ise, gelecekteki 

nakit akışları enflasyon etkilerinden 

arındırılmış gerçek değerlerinden tahmin 

edilir (ama gelecekteki fiyat artışları veya 

azalışlarını içerir).

Burada önemli olan nakit akımlarının ve is-

konto oranının aynı esasa göre tahmin edil-

mesidir. 

3. Değer Düşüklüğü Zararının 

Muhasebeleştirilmesi

3.1. Tek Bir Varlığa İlişkin Değer Düşüklüğü 

Zararının Muhasebeleştirilmesi

Sadece ve sadece bir varlığın, geri ka-

zanılabilir tutarının defter değerinden düşük 

olması söz konusu varlığın defter değeri geri 

kazanılabilir tutarına indirilmelidir. Bu değer 

düşüklüğü zararının muhasebeleştirilme-

si, varlığın maliyet modeliyle ya da yeniden 

değerleme modeliyle değerlenmiş olmasına 

bağlı olarak farklılık gösterir:

Varlığın Maliyet Bedeli Üzerinden 

İzleniyor Olması

Maliyet bedeli ile izlenen varlıkların defter 

değeri varlığın alım maliyetine ek olarak 

varlığı kullanım amacına uygun hale getir-

mek için yapılan aktifleştirilmiş masrafla-

rın tümünden birikmiş amortismanlar dü-

şülerek bulunur. Söz konusu varlığa ilişkin 

geçmişte değer düşüklüğü kaydedilmişse, 

varlığın defter değerinin tespitinde birikmiş 

değer düşüklüğü zararları da defter değeri-

nin tespitinde indirim kalemi olarak dikkate 

alınır.

Maliyet bedeli ile izlenen varlıkta değer 

düşüklüğü zararı meydana gelmesi duru-

munda, değer düşüklüğü zararı derhal gelir 

tablosuna alınır. Bu durumda aktifin değeri 

azalttırılırken, gelir tablosu hesaplarından 

birinde zarar yazılacaktır (Örten, Kaval, ,Ka-

rapınar 2014:504).

Değer düşüklüğü zararının muhasebeleşti-

rilmesinin ardından; ilgili varlığın kalıntı de-

ğeri (eğer varsa) düşülmüş yeni defter değe-

rinin kalan yararlı ömrü boyunca sistematik 

olarak dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde, 

varlığa ilişkin amortisman tutarı gelecek 

dönemlerde düzeltilir.

Varlığın Yeniden Değerlenmiş Değer 

Üzerinden İzleniyor Olması

Eğer varlık başka bir standarda göre yeni-

den değerlenmiş tutarı üzerinden izleniyor-

sa değer düşüklüğü zararı, söz konusu diğer 

standarda göre yeniden değerleme değer 

azalışı olarak kaydedilir.

Böyle bir durumda ise eğer değer düşüklüğü 

zararı tespit edilmiş ise öncelikle duran var-

lıkla ilgili öz kaynaklar bölümünde yeniden 

değerleme fonunda rakam var ise bundan 

karşılanacak, eğer tamamını karşılamıyor-

sa kalan kısım dönemin gelir tablosunda bir 

hesaba aktarılacaktır. (Örten, Kaval, Karapı-

nar 2014:504)
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Örnek 14: Tek Bir Varlığa İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi

Bir işletmenin varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Defter değeri

Satış maliyeti 
düşülmüş 

gerçeğe uygun 
değeri

Kullanım değeri
Yeniden 

değerleme fonu

Varlık 1 300 250 350 -

Varlık 2 400 280 300 -

Varlık 3 1.000 1.000 1.100 50

Varlık 4 3.000 2.300 2.000 200

Varlık 5 500 200 350 20

Toplam 5.200 4.030 4.100 270

Varlık 1; Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden herhangi 

biri defter değerinin üstünde olduğu için değer azalısı yoktur.

Varlık 2; Geri kazanılabilir tutar 300 birimdir. 100 birimlik değer azalışı bulunmaktadır

________________________________          //             ___________________________

Karşılık Gideri/Değer

Düşüklüğü Zararı

100

Birikmiş Amortisman ve Değer 

Düşüklüğü Zararı

100

________________________________          //             ___________________________

Varlık 3; Değer azalış zararı bulunmamaktadır.

Varlık 4; Geri kazanılabilir tutar 2.300 birimdir. 700 birimlik değer azalışı bulunmaktadır. Bu 

tutarın 200 birimi yeniden değerleme fonundan indirilecek, geri kalan 500 birim gelir tablo-

suna alınacaktır.

________________________________          //             ___________________________

Yeniden Değerleme Artış Fonu 200

Karşılık Gideri/Değer Düşüklüğü Zararı 500

İlgili Varlık 700

________________________________          //             ___________________________

Varlık 5; Geri kazanılabilir tutar 350 birimdir. 150 birimlik değer azalış zararı bulunmaktadır. 

4 Örten, Kaval, Karapınar 2014: 509-510
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Bu tutarın 20 birimi yeniden değerleme fonundan indirilecek, geri kalan 130 birim gelir tab-

losunda kayda alınacaktır

________________________________          //             ___________________________

Yeniden Değerleme Artış 
Fonu

20

Karşılık Gideri/Değer Dü-
şüklüğü Zararı

130

İlgili Varlık 150

________________________________          //             ___________________________

3.2. Nakit Yaratan Birimler ve Şerefiye 

İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının 

Muhasebeleştirilmesi

Varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığı-

na ilişkin testin ilke olarak her bir varlık ka-

lemi için ayrı yapılması gerekir. Bu uygulama 

özellikle piyasa değeri bilinebilen arsa, arazi, 

bazı makine ve cihazlar için sorun olmaya-

bilir. Ancak, bazı varlıklar vardır ki, bunların 

açık aktif bir pazarı olmadığı için geri kaza-

nılabilir tutarının tespiti sorunlu olur. Pazar 

değeri olmayanların kullanım değerine ihti-

yaç duyulur ki bunlarda tek baslarına nakit 

yaratamadıkları için kullanım değerinin tes-

piti de mümkün olmaz. Bu durumdaki var-

lıklar değerleme dışına da çıkarılamayacağı 

için herhangi bir yaklaşımla kullanım de-

ğerinin tespiti gerekir. Bu amaçla standart 

tarafından getirilen yaklaşım, nakit yaratan 

birimin kullanım değerinin tespitidir (Örten, 

Kaval, Karapınar 2014:506).

Dolayısıyla nakit akışlarının tek bir varlık için 

belirlenemediği durumlarda, gelecek na-

kit akışlarının belirlenmesini sağlamak için 

varlıklar gruplandırılırlar. Standarda göre bu 

gruplandırma mümkün olan en alt seviyeye 

kadar yapılmalıdır. Bu da diğer varlık grup-

larından bağımsız ve ayrı nakit akışlarının 

belirlenebildiği en küçük varlık toplamı an-

lamına gelir. Uygulamada, bu birim kendisi 

için ürün çıktısı ve hammadde girdisi belirle-

nebilen bir departman, bir üretim hattı veya 

bir fabrika olabilir (Epstein, Mirza 2006: 231). 

Nakit yaratan birimdeki varlıkların defter 

değerleri, geri kazanılabilir tutarlarını aştı-

ğında nakit yaratan birim için değer düşük-

lüğü zararı meydana gelir. 

Nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tu-

tarı, tek bir varlıkta olduğu gibi, satış mali-

yetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile 

kullanım değerinden yüksek olanı esas alı-

narak belirlenir. Defter değeri ise, geri ka-

zanılabilir tutarın belirlenmesinde dikkate 

alınan varlıklar esas alınarak tespit edilir. 

Varlıkların defter değeri belirlenirken, doğ-

rudan nakit yaratan birimlere ilgisi bulunan 

ve geri kazanılabilir tutarı ölçmede kullanı-

lan nakit akışına katkıda bulunan tüm var-

lıklar dâhil edilmelidir. Geri kazanılabilir 

tutarın ölçümü- yani nakit akımlarıyla ilgili 

grup varlıkları-  ve bu varlıkların defter de-

ğerinin ölçümü arasında tutarlılık olmalıdır 

(Picker, Leo, v.d. 2012: 578).

Standartta özellikli olarak nakit yaratan bi-

rimin defter değerinin, muhasebeleştirilen 

hiçbir borcun defter değerini içermemesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bunun nedeni, gele-

cekteki nakit akışlarının, borç olarak mu-

hasebeleştirilen yükümlülüklerle ilgili nakit 

çıkışlarını içermemesidir.
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Şerefiye Hariç Nakit Yaratan Birime 

İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının 

Muhasebeleştirilmesi:

Şerefiyeye hariç, nakit yaratan 

birime ilişkin değer düşüklüğü zararı 

muhasebeleştirilirken; değer düşüklüğü 

birimdeki her bir varlığa defter değeri 

oranında dağıtılarak birim varlıklarının 

kayıtlı değeri azaltmalıdır.

Standart, nakit yaratan birimin varlıklarının 

defter değeri üzerinden değer düşüklüğü 

ayrılması sonucunda, işletmenin varlıkla-

rın değerini düşürme yetisi üzerindeki bazı 

kısıtlamalara yer verilmiştir. Buna göre her 

bir varlık için, defter değeri aşağıdakilerden 

yüksek olanın altına düşürülemez: (TMS 36, 

105. Paragraf)

• Elden çıkarma maliyetleri düşülmüş ger-

çeğe uygun değeri (eğer ölçülebiliyorsa), 

• Kullanım değeri (eğer belirlenebiliyorsa) 

ve 

• Sıfır.

Varlık yukarıda belirtilen değerlerden birinin 

altına düşeceği taktirde, varlığa dağıtılacak 

değer düşüklüğü zararı birimin diğer varlık-

larına oransal olarak dağıtılır. Bu durumu 

aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

Örnek 25: Nakit Yaratan Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi

Bir nakit yaratan birim değer düşüklüğü için değerlendirilmiş ve nakit yaratan birimin 12.000$ 

değer düşüklüğü zararına uğradığı belirlenmiştir. Varlıkların defter değeri ve değer düşüklü-

ğü zararının orantılı dağıtımı aşağıda gösterilmiştir.

Defter Değeri Oran 
Değer düşüklüğü 

zararının dağıtımı

Net Defter

Değeri

Binalar 500.000 5/12 5.000 495.000

Ekipman 300.000 3/12 3.000 297.000

Arsa 250.000 2.5/12 2.500 247.500

Tesisat 150.000 1.5/12 1.500 148.500

1.200.000 12.000

Ancak binaların satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri 497.000$ ‘dır, dolayısıyla bu 

varlığın düşürülebileceği maksimum tutardır. Bu nedenle binalara ayrılan değer düşüklüğü 

zararının 2.000$ (5.000-(500.000-497.000)) bakiye diğer varlıklar üzerinden ayrılmış olmalıdır. 

Defter Değeri Oran
Değer düşüklüğü 

zararının dağıtımı
Net Defter Değeri

Binalar 497.000

Ekipman 297.000 297/693 857 296.143

Arsa 247.500 247.5/693 714 246.786

Tesisat 148.500 148.5/693 429 148.071

693.000 2.000

Değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesini yansıtan yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir :

5 Picker, Leo, Loftus, Wise, Clark, Alfredson, 2012: 579-580.
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________________________________          //             ___________________________

Değer Düşüklüğü Zararı 12.000

Birikmiş Amortisman ve Değer 

Düşüklüğü Zararı 

Binalar  3.000

12.000

Teçhizat3.857

Arazi     3.214

Tesisat  1.929

______________________________          //             ___________________________

Şerefiyeye İlişkin Değer Düşüklüğünü 

Zararının Muhasebeleştirilmesi:

İşletme birleşmeleri neticesinde iktisap 

eden, işletmelerin satın alma bedellerinin 

üstünde veya altında ortaya değer çıkması 

halinde şerefiye doğmaktadır ( Kıymetli Şen, 

Terzi 2013: 3). TMS 36 işletme birleşmesinde 

elde edilen şerefiyeyi;  “bireysel olarak tes-

pit edilmeleri ve ayrı olarak muhasebeleştiril-

meleri imkanı olmayan varlıklardan beklenen 

gelecekteki ekonomik yararlar için edinen iş-

letme tarafından yapılan ödeme” şeklinde ta-

nımlamıştır.

TMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar Standardı 

işletme içinde oluşan veya satın alınan şe-

refiyeyi muhasebeleştirmeyi engellemiştir 

dolayısıyla şerefiye, ancak işletme birleş-

mesiyle edinildiğinde kayıt edilir.  İşletme 

birleşmesi muhasebeleştirilirken, şerefiye, 

satın alınan varlıklar ve yükümlülüklerin net 

gerçeğe uygun değeri ile birleşme maliyet-

leri arasındaki olumlu fark olarak ortaya çı-

kar. Dolayısıyla şerefiye bireysel olarak tes-

pit edilemeyen ve ayrı ayrı tanınamayan bu 

varlıkları içerir.

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının 

yürürlüğe girmesi ile TMS 22 İşletme Birleş-

meleri standardı ve bu standartta yer alan 

işletme birleşmesi esnasında doğan şere-

fiye için amortisman ayrılması uygulaması 

kaldırılmış, bunun yerine TMS 36 Varlıklar-

da Değer Düşüklüğü Standardında belirtilen 

şekilde şerefiyenin değer düşüklüğü testine 

tabi tutulması benimsenmiştir.

Şerefiye tek başına nakit akışı sağlamadığı 

için genellikle birden fazla nakit yaratan 

birimin nakit akışına katkıda bulunur bu 

nedenle de tek başına bir varlık olarak 

şerefiyenin geri kazanılabilir tutarı belirle-

nemez. Bunun yerine geri kazanılabilir tutar, 

şerefiyenin ait olduğu nakit yaratan birim 

veya birimler için belirlenir ve değer dü-

şüklüğünün test edilmesi amacıyla şerefiye 

nakit yaratan birimlere dağıtılır. Şerefiyenin 

elde edildiği tarihten itibaren birleşmenin 

sinerjisinden yarar sağlaması beklenen na-

kit yaratan birim veya birimlere dağıtılması 

gerekmektedir. 

Şerefiyenin hangi nakit yaratan birimlere 

dağıtılacağına karar verirken, işletme 

yönetiminin şerefiyeyi nasıl izlediği dikkate 

alınır. Standardın 80. Paragrafına göre 

şerefiye, yönetimin şerefiyeyi izleyebildiği 

işletmenin en alt seviyesine dağıtılır. Şerefiye, 

UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardının 

uygulanmasıyla işletme yönetimi tarafından 

belirlenen faaliyet bölümlerine de 

dağıtılabilir ( Picker , Leo, v.d. 2012: 582).

Şerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birim, 

değer düşüklüğü açısından yıllık olarak 

veya birimin değerinin düştüğüne ilişkin bir 

gösterge mevcutsa daha sık aralıklarla test 

edilir. Varlıkların şerefiye dâhil defter değeri 

ile geri kazanılabilir tutarını karşılaştırılmak 

suretiyle ilgili birim değer düşüklüğü açısın-

dan test edilir. 

Şerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimin 

yıllık değer düşüklüğü testi bir yıllık periyod 

içinde herhangi bir zamanda yapılabilir 
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ancak bu testin her yıl aynı zamanda 

yapılması gerekirken farklı nakit yaratan 

birimler, farklı zamanlarda değer düşüklüğü 

testine tabi tutulabilir. Ancak, şerefiyenin bir 

kısmının veya tamamının, cari yıllık dönemde 

gerçekleşen bir işletme birleşmesinde elde 

edilen nakit yaratan bir birime dağıtılmış 

olması durumunda, söz konusu birim 

cari yıllık dönemin bitiminden önce değer 

düşüklüğü testine tabi tutulur.(TMS 36 P.96) 

Şerefiyeye sahip nakit yaratan birimin defter 

değerinin geri kazanılabilir tutarı aşması du-

rumunda değer düşüklüğü olmuştur ve söz 

konusu değer düşüklüğü zararı ilgili birimin 

(birim grubunun) varlıkların defter değerini 

azaltmak için aşağıdaki sıraya göre dağıtılır:

• Öncelikle, nakit yaratan birime (birim 

grubuna) dağıtılmış olan şerefiyenin 

defter değerini azaltacak şekilde 

• Sonrasında, ilgili birimin (birim grubu-

nun) diğer varlıklarına birimdeki (birim 

grubundaki) her bir varlığın defter değeri 

oranında.

• Defter değerlerinde meydana gelen söz 

konusu azalışlar, ilgili varlıklarda değer 

düşüklüğü zararı olarak dikkate alınır. 

Ancak Standart varlığın defter değerinin 

düşürülmesine ilişkin bazı kısıtlamalar 

getirmiştir. Buna göre değer düşüklüğü 

zararının sırasında, işletme, bir varlığın 

defter değerini aşağıdakilerden en yük-

sek olanının altına düşürmez:

• Elden çıkarma maliyetleri düşülmüş ger-

çeğe uygun değeri (eğer ölçülebiliyorsa), 

• Kullanım değeri (eğer belirlenebiliyorsa) 

ve 

• Sıfır.

 Aksi takdirde varlığa dağıtılacak değer dü-

şüklüğü zararı, birimin (birim grubunun) di-

ğer varlıklarına oransal olarak dağıtılır.

Örnek 36: Şerefiyeye İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi

ABC A.Ş.’nin 2 adet şubesi bulunmaktadır ve bunlar nakit yaratan birim niteliğindedir. Aşağı-
daki tabloda varlıkların değerlerini 31.12.200X tarihi itibariyle yansıtmaktadır.

Nakit Yaratan Birim 1 Nakit Yaratan Birim 2

Varlık Grubu 1  Varlık Grubu 2  Varlık Grubu 1 Varlık Grubu 2

Defter Değeri 200.000 400.000 300.000 500.000

Şerefiye 240.000 160.000

Satış Maliyetleri 
Düşülmüş Gerçeğe 
Uygun Değer

260.000 420.000 280.000 440.000

Görüldüğü gibi işletmenin 400.000 TL tutarında şerefiyesi bulunmaktadır. Varlıkların defter 

değeri ise 1.400.000 TL’dir.

6  Örten, Kaval, Karapınar 2014:512-514



TMS 36 Kapsamında Varlıklarda Değer Düşüklüğünün Tespiti

78 Yıl : 1 Sayı: 3

Bu durumda:

a) Varlıklarda değer düşüklüğü var mıdır?

b) Varsa bunun tutarı nedir? Ayrılacak kar-

şılık nedir?

Çözüm

a) Her ne kadar varlıkların defter değer 

ile geri kazanılabilir tutarı arasında fark 

görülse de her bir nakit yaratan birimin 

ayrı değerlenmesi gerekir. Nakit üre-

ten birimler bazında eğer varsa değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır. Hesap-

lanan değer düşüklüğü öncelikle kendi 

şerefiyelerinden karşılanacak eğer hala 

yeterli değilse varlıkların defter değerleri 

dikkate alınarak orantılı bir şekilde dağı-

tılacaktır. Ancak varlıklar:

• Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uy-

gun değerin

• Kullanım değerinin ve 

• Sıfırın altına düşemez.

b) 1 numaralı NYB’nin defter değeri 840.000 

TL satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değeri 680.000 TL dir ki bu defter 

değerinin altındadır. Bu durumda 160.000 

TL değer düşüklüğü karşılığının ayrıl-

ması gerekir. Bu tutarın tamamı 1 nolu 

NYB’nin şerefiyesinden düşülecektir ve 

bu birimin şerefiyesi 80.000 TL kalacaktır.

2 numaralı NYB’nin defter değeri de satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değe-

rin altındadır. Aradaki fark yani değer dü-

şüklüğü 240.000 TL’dir. (960.000-720.000)

bu tutar kadar karşılık ayrılmalıdır ancak bu 

birimin şerefiyesi bu tutarı karşılayamaya-

cağı için kalan 80.000 TL (240.000-160.000) 

TL NYB’in varlıklarından orantılı bir şekilde 

düşülmesi gerekir.

NYB 2’de 1. Grup varlıklarda değer 

düşüklüğü: 

(300.000/800.000)*80.000= 30.000 TL Bu tu-

tar kendi defter değerinden düştüğünde net 

olarak 270.000 TL’ye düşmektedir ki, bu de-

ğer satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uy-

gun değerin altında kaldığı için tamamı değil 

sadece 20.000 TL düşülebilecek ve bu varlık 

grubu 280.000 TL olarak bilançoda yer ala-

caktır. Bu varlık grubundan indirilemeyen 

10.000 TL 2. Varlık Grubundan indirilecektir.

NYB 2’de 2. Grup varlıklarda değer 

düşüklüğü:

(500.000/800.000)* 80.000 = 50.000 TL Bu tu-

tar kendi defter değeri olan 500.000 TL den 

düşüldüğünde 450.000 TL kalmaktadır ki bu 

tutar satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değerin üzerindedir. Ayrıca 10.000 TL 

‘de 1. Grup varlıklar için ayrılacaktır. Böylece 

bu grubun defter değeri 440.000 TL ye indir-

mektedir ki yine tutar satış maliyetleri dü-

şülmüş gerçeğe uygun değerin üzerindedir. 

Bu işlemlerden sonra nakit yaratan birimle-

rin kayıtlı değerleri aşağıdaki gibi olacaktır:
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NYB 1 NYB 2

Varlık Grubu 1 Varlık Grubu 2 Varlık Grubu 1 Varlık Grubu 2

Defter Değeri 200.000 400.000 280.000 440.000

Şerefiye 80.000 0

4. Değer Düşüklüğü Zararının İptali

Bir işletme, şerefiye dışındaki varlıklar için 

önceki dönemlerde ayrılmış değer düşük-

lüğü zararının bundan böyle mevcut olma-

yacağı veya azalmış olabileceği yönünde bir 

belirti olup olmadığını her raporlama döne-

mi sonunda değerlendirir. Böyle bir belirti-

nin olması durumunda, işletme, ilgili varlı-

ğın geri kazanılabilir tutarını tahmin eder. 

İşletme böyle bir belirti olup olmadığını de-

ğerlendirirken, en azından aşağıdaki belirti-

leri dikkate alır: 

İşletme İçi Göstergeler:

  İşletmede, varlığın mevcut veya gele-

cekteki kullanım yönetimini etkileyecek, 

önemli olumlu değişiklikler meydana 

gelmiş veya bunların yakın gelecekte 

meydana gelmesi beklenmektedir. Bu 

değişiklikler, dönem içerisinde varlığın 

performansını artırmak veya iyileştirmek 

amacıyla katlanılan maliyetler veya varlı-

ğın ait olduğu faaliyetin yeniden yapılan-

dırılmasını içerir. 

  İşletme içi raporlamada, varlığın ekono-

mik performansının beklenenden daha 

iyi olduğu veya olacağına ilişkin kanıt bu-

lunmaktadır

İşletme Dışı Göstergeler

  Dönem içinde varlığın değerinin önemli 

ölçüde arttığına dair göstergeler vardır,

  Dönem içerisinde, işletmenin faaliyette 

bulunduğu teknolojik, ekonomik veya hu-

kuki çevre ile pazarda veya varlığın tahsis 

edildiği piyasada işletme üzerinde olum-

lu etkisi olan önemli değişiklikler ger-

çekleşmiş veya bu değişikliklerin yakın 

gelecekte gerçekleşmesi beklenmekte-

dir, 

  Dönem içerisinde, faiz oranları veya di-

ğer yatırım kârlılığı ile ilgili piyasa oran-

ları azalmış olup, söz konusu azalışların, 

varlığın kullanım değerinin hesaplanma-

sında kullanılan iskonto oranını önemli 

ölçüde etkilemesi ve varlığın geri kaza-

nılabilir tutarının büyük ölçüde arttırması 

muhtemeldir. 

Değer düşüklüğünün ortadan kalktığı veya 

azaldığına dair bir belirtinin bulunması, de-

ğer düşüklüğü zararı azaltılmasa veya iptal 

edilmese bile, söz konusu varlığın geriye ka-

lan faydalı ömrünün, amortisman yöntemi-

nin ve kalıntı değerinin gözden geçirilmesi 

ve düzeltilmesi gerektiğini gösterebilir.

Bir varlık için önceki dönemlerde muhase-

beleştirilen bir değer düşüklüğü zararı, sa-

dece ve sadece, anılan varlığın geri kazanı-

labilir tutarının belirlenmesinde kullanılan 

tahminlerde, son değer düşüklüğü zararının 

muhasebeleştirilmesinden bu yana herhan-

gi bir değişiklik meydana gelmiş olması du-

rumunda iptal edilir. Tahminlerde meydana 

gelebilecek değişime örnek olarak aşağıda-

kiler verilebilir:  

• Geri kazanılabilir tutarın dayandığı te-

melde bir değişiklik olması, 

• Geri kazanılabilir tutarın kullanım değe-

rini esas almış olması durumunda, tah-

min edilen gelecekteki nakit akışlarının 

tutarı veya zamanlamasındaki veya 

• İskonto oranında meydana gelen bir 

değişim ya da geri kazanılabilir tutarın 
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satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değeri esas almış olması durumunda, 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değerin bileşenleri ile ilgili tahminde 

meydana gelen bir değişim. 

Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter 

değerini aşması durumunda, önceki dönem-

lerde söz konusu varlık için muhasebeleşti-

rilmiş olan değer düşüklüğü zararının iptal 

edilmesi veya azaltılması mümkündür. An-

cak, iptal edilebilecek tutar, değer düşüklü-

ğü zararı tutarı ile sınırlıdır. Standarda göre, 

varlığın mevcut defter değeri ile ilk değer 

düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmemiş 

olsaydı varlığın ulaşacağı defter değeri ara-

sındaki fark kadar bir değer düşüklüğü za-

rarının iptali mümkündür. Bunun anlamı, ilk 

değer düşüklüğü zararının kayıtlara alındığı 

tarihteki varlığın defter değerinin tamamının 

korunabileceği değildir, çünkü iki olay ara-

sında zaman geçmiştir ve bu zaman içinde 

varlığa ilişkin ilave amortisman gideri (itfa 

payı) kayıtlara alınmıştır. (Dursun 2007:99) 

Dolayısıyla önceki dönemlerde, ilgili varlık 

için değer düşüklüğü muhasebeleştirilme-

miş olsaydı ulaşacağı (amortisman veya itfa 

payı dikkate alınmaksızın) defter değerinin 

üzerindeki bir artış, yeniden değerlemedir. 

Böyle bir yeniden değerlemenin muhasebe-

leştirilmesinde ise, işletme varlığın tabi ol-

duğu standardı uygular. 

Değer düşüklüğü zararının iptalinin muha-

sebeleştirilmesi, yine varlıkların maliyeti 

bedeli veya yeniden değerleme yöntemine 

göre değerlenmesine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Varlık, başka bir standarda 

göre yeniden değerlenmiş bir tutardan iz-

lenmiyorsa, varlığın değer düşüklüğü zara-

rının iptali kar veya zararda muhasebeleşti-

rilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer 

düşüklüğü zararının iptali ise, doğrudan, ye-

niden değerleme fazlası adı altında öz kay-

nağa alacak kaydedilirken, yine aynı yeniden 

değerlenmiş varlık ile ilgili olarak iptal edi-

len değer düşüklüğü zararının, daha önce 

kâr veya zararda muhasebeleştirilen değer 

düşüklüğü zararına isabet eden bölümü, kâr 

veya zararda muhasebeleştirilir. 

Bir değer düşüklüğü zararının iptal edilme-

sinden sonra, varlığın amortisman gideri 

(itfa payı), düzeltilmiş değeri ile kalıntı de-

ğeri (eğer varsa) düşülmüş defter değerinin 

gelecek dönemlerde kalan yararlı ömrüne 

sistematik bir çerçevede dağıtılmasını sağ-

layacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Şerefiye hariç, nakit yaratan bir birime ilişkin 

olarak muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 

zararının iptali, ilgili birimin varlıklarına, bu 

varlıkların defter değerlerine göre oransal 

olarak dağıtılır. Defter değerlerinde meyda-

na gelen söz konusu artışlar, her bir varlık 

için değer düşüklüğü zararının iptali olarak 

dikkate alınır. Söz konusu, dağıtım esası dik-

kate alınarak, dağıtım yapılırken, bir varlığın 

defter değeri, (eğer belirlenebiliyorsa) geri 

kazanılabilir tutarının ve önceki dönemlerde 

varlık için değer düşüklüğü zararı ayrılma-

mış olsaydı ulaşacağı (amortisman ve itfa 

payları dikkate alınmaksızın) defter değerin-

den düşük olanın üzerine çıkartılamaz. Aksi 

takdirde varlığa dağıtılacak değer düşüklüğü 

zararı, birimin (birim grubunun) diğer varlık-

larına oransal olarak dağıtılır.

Standart şerefiyeye ilişkin olarak muhase-

beleştirilen değer düşüklüğü zararının daha 

sonraki bir dönemde iptal edilmesine izin 

vermez. 

Bunun temel nedeni, TMS 38 “Maddi Olma-

yan Duran Varlıklar Standardı”nın, işletme 

içi yaratılan şerefiyenin muhasebeleştiril-

mesine izin vermemesidir. Şerefiyeye ilişkin 

değer düşüklüğü zararının iptaline izin ve-

rildiği takdirde, işletmenin şerefiyenin geri 

kazanılabilir tutarındaki sonraki bir artışın 

ne kadarının birimdeki işletme içi üretilen 

şerefiye artışından ziyade nakit yaratan bi-

rimdeki edinilmiş şerefiyenin geri kazanımı-

na atfedileceğini hesaplaması gerekmekte-

dir. Edinilen şerefiye ve işletme içi üretilen 

şerefiye birlikte aynı nakit akımlarının olu-

şumuna katkıda bulunmaktadırlar. Bu ne-

denle edinilen şerefiyenin geri kazanılabilir 

tutarında sonradan meydana gelen bir artı-

şın, işletme içi üretilen şerefiyedeki artıştan 

ayrılabilmesi mümkün olmamaktadır. Dola-

yısıyla şerefiyeyle ilgili değer düşüklüğü za-

rarının iptaline izin verilmez. 
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SONUÇ

Uluslararası muhasebe standartları ile 

amaçlanan işletmelerin faaliyet sonuçları-

nın doğru, gerçeğe uygun ve anlaşılabilir bir 

şekilde finansal tablolara yansıtılmasıdır. Bu 

amaçla oluşturulan TMS 36 Varlıklarda De-

ğer Düşüklüğü Standardıyla, varlıkların geri 

kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tu-

tarla izlenmesi engellenerek finansal tablo-

ların gereceğe uygun bir şekilde sunulması 

hedeflenmektedir. TMS 36’nın hükümlerine 

uyulmaması, finansal tablolarda varlıkların 

geri kazanılabilir tutarından yüksek tutar-

larla izlenmesine yol açabilir. Bu durum, 

işletmenin finansal durumu ve performansı 

hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi verilme-

sine dolayısıyla finansal tablolarda gerçeğe 

uygun sunumdan uzaklaşılmasına neden 

olacaktır.

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Stan-

dardı, varlıkların geri kazanılabilir tutarın 

üzerinde bir değer ile finansal tablolarda 

izlenmemesini sağlamaya yönelik ilke ve 

esasları belirlemektedir. Bir varlığın def-

ter değeri, geri kazanılabilir tutarını aşması 

halinde değer düşüklüğü meydana gelmiş 

olacaktır. Varlığın defter değerinden daha 

fazla bir tutarla izlenmesinin önlenmesi için 

değer düşüklüğünün muhasebeleştirilerek 

defter değerinin geri kazanılabilir tutara in-

dirilmesi gerekmektedir.

Standarda göre her bir raporlama tarihi iti-

bariyle, varlığın değer düşüklüğüne uğra-

dığına dair belirti olup olmadığının değer-

lendirilmesi ve böyle bir belirtinin varlığı 

halinde, varlığın geri kazanılabilir tutarının 

tespit edilmesi gerekir.  Bununla birlikte sı-

nırsız yararlı ömre sahip veya kullanıma ha-

zır olmayan maddi olmayan duran varlıklar 

ile şerefiyenin, değer düşüklüğünün tespiti 

açısından en azından yılda bir defa teste tabi 

tutulması gerekmektedir.

Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değe-

ri ile kullanım değerinden büyük olanıdır. 

Dolayısıyla geri kazanılabilir tutarın hesap-

lanabilmesi için kullanım değerinin ve satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değe-

rinin belirlenmesi gerekmektedir. Kullanım 

değeri, bir varlıktan elde edilmesi beklenen 

gelecekteki nakit akımlarının bugünkü de-

ğeridir. Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değer ise, bir varlığın elden çıkarıl-

masından elde edilebilecek tutardan elden 

çıkarma maliyetinin indirilmesiyle elde edi-

lir.

Geri kazanılabilir tutar, ilke olarak her bir 

varlık için belirlenir. Ancak, varlığın tek ba-

şına diğer varlıklardan bağımsız nakit girişi 

yaratmadığı durumlarda, varlığın ait olduğu 

nakit yaratan birim için geri kazanılabilir tu-

tar tespit edilir. Benzer şekilde şerefiye de 

diğer varlıklardan ayrıştırılabilir özelliğe sa-

hip olmaması ve tek basına nakit yaratama-

ması dolayısıyla değer düşüklüğü testinin 

yapılabilmesi için şerefiyenin, birleşmeden 

kaynaklanan sinerjiden yararlanması bek-

lenen her bir nakit yaratan birim veya nakit 

yaratan birim grubuna dağıtılması gerek-

mektedir. Nakit yaratan birime ilişkin değer 

düşüklüğü zararı, öncelikle, nakit yaratan 

birime dağıtılmış olan şerefiyenin defter de-

ğerini azaltacak şekilde ve sonrasında, ilgili 

birimin diğer varlıklarından birimdeki her 

bir varlığın defter değeri oranında indirilir.

Önceki dönemlerde kayıtlara alınan değer 

düşüklüğü zararı, son değer düşüklüğü 

kaybının finansal tablolara alındığı tarihten 

sonra varlığın geri kazanılabilir değerinin 

belirlenmesinde kullanılan tahminlerde bir 

değişiklik olması durumunda iptal edilir. 

Bu durumda varlığın defter değeri, geri ka-

zanılabilir değerine yükseltilir. Ancak varlı-

ğın yeni defter değeri, önceki yıllarda değer 

düşüklüğü finansal tablolara alınmasaydı 

oluşacak defter değerini asamaz. Ayrıca şe-

refiyeye ilişkin değer düşüklüğü zararı iptal 

edilemez.
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ÖZET

20. yy’ın son çeyreğinde yaşanan ekonomik 

değişkenlikler ve finansal piyasalarda 

yaşanan dalgalanmalar neticesinde ulusla-

rarası piyasalarda artan rekabet ve riskler-

den korunma ihtiyacı nedeniyle alternatif 

finansal araçlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Finansal raporlama açısından ise ülkeler 

arası finansal yatırımların artması ile mali 

tabloların önemi artmış ve ekonomik karar 

alıcılar, finansal araçlarla ilgili açıklamalara 

daha fazla ihtiyaç duymaya başlamışlardır. 

Bu bakımdan IASB tarafından yayımlanan ve 

ülkemiz mevzuatına kazandırılan Finansal 

Araçlar Standartları, finansal araçların kul-

lanım amaçlarına, kapsam ve niteliklerine, 

bunların sınıflandırılması, ölçümü ve muha-

sebeleştirilmesine ilişkin hükümleri belirle-

mektedir. Finansal araçların çeşitlenmesi ve 

karmaşıklaşması sonucunda finansal tablo-

larda raporlanan bilgilere duyulan ihtiyacın 

artması nedeniyle ve söz konusu araçlarla 

ilgili standartlarda yer alan karışıklıkların 

giderilmesi için IASB ve FASB tarafından bir 

proje başlatılmıştır. Gerçekleştirilen proje 

kapsamında IAS 39 ve IFRS 9’un önceki ver-

siyonlarını da yürürlükten kaldıracak şekilde 

yeni IFRS 9 Standardı 1 Ocak 2018 tarihi iti-

bariyle yürürlüğe girecektir.

Çalışmamızın konusunu oluşturan finansal 

araçların daha iyi anlaşılmasını sağlamak 

amacıyla finansal araçlar standartlarındaki 

sınıflandırma, ölçüm ve muhasebeleştirme 

hükümleri, karşılaştırmalı olarak sunulacak 

ve örneklerle desteklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: TMS 32, TMS 39, TFRS 

9, finansal araçların ölçümü, finansal araç-

ların muhasebeleştirilmesi, finansal varlık, 

finansal borç, türev finansal araçlar, gerçe-

ğe uygun değer, itfa edilmiş maliyet

ABSTRACT

Alternative financial instruments have been 

started to due to increase competition and 

need to hedge in international markets as a 

result of economic variability and financial 

market fluctuations which happened at the 

last quarter of century XX. The importance of 

financial statements has increased with the 

rising of international financial investments 

and economic policy makers have been star-

ted to need more disclosures about financial 

instruments with regards to financial repor-

ting. 

In this respect, financial instruments stan-

dards published by IASB and placed into law 

in our country establish to requirements 

relating to objective of using financial inst-

ruments, scope and qualification, classifi-

cation, measurement and accounting. As a 

result of been diversified and complexed of 

financial instruments, a project has been 

led by IASB and FASB, due to the rising need 

of information reporting in financial state-

ments and eliminate the complication about 

of the mentioned instruments. The last IFRS 

9 Financial Instruments Standards will be-

come effective on 1 January 2018 and repla-

ce the IAS 39 and previous versions of IFRS 

9 within the scope of the project.

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI UYARINCA 
FİNANSAL ARAÇLARIN ÖLÇÜMÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Seyra Özge BİÇER – Uzman Yrd.
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DENETİM DÜNYASI
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Classification, measurement and accoun-

ting requirements in every financial instru-

ments standard will be explained compa-

ratively and be supported with examples in 

order to provide more understandable about 

financial instruments which is subject of our 

study. 

Keywords: IAS 32, IAS 39, IFRS 9, the mea-

surement of financial instruments, the ac-

counting of financial instruments, financial 

assets, financial liabilities, derivatives, fair 

value, amortised costs

GİRİŞ

Mal - hizmet hareketlerinden sonra ser-

maye hareketlerinin de serbestleşmesi 

sonucu yaşanan finansal serbestleşme, 

küreselleşme diye nitelendirilen yeni bir 

olguyu ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme 

neticesinde uluslararası sermeye akımları 

artarak dünya tek bir pazar haline gelmiştir. 

Sermaye hareketliliğinin artması dünya 

genelinde para ve sermaye piyasalarının 

gelişmesini sağlamıştır. Küreselleşme 

firmalar düzeyinde ise zorlu rekabet 

şartlarını getirmiştir. İşletmeler faaliyetlerini 

devam ettirebilmek ve piyasalarda yaşanan 

dalgalanmalar nedeniyle maruz kaldıkları 

riskleri önleyebilmek için geleneksel finansal 

araçlara alternatif olabilecek yeni finansal 

araçlara ihtiyaç duymuşlardır. Finansal 

sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye çalışan 

taraflar ise finansal araçlarına esneklik 

kazandırarak ve çeşitlendirerek hem haiz 

olunan riskleri azaltmak istemişler hem de 

artan rekabet koşullarına uyum sağlamaya 

çalışmışlardır. 

Uluslararası piyasalarda finansal araçların 

kullanımının artması, bu araçların muhase-

beleştirilmesi, finansal tablolara ve raporla-

ra yansıtılması, ilk veya sonraki muhasebe-

leştirmede kullanılacak değerleme ölçütleri 

ve bilanço dışı bırakma gibi konularda finan-

sal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarını kar-

şılama gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu 

bakımdan, finansal araçlarla ilgili olarak 

düzenlenen standartlar, finansal araçların 

kapsam ve niteliklerini belirleyerek, bunla-

rın sınıflaması, ölçümü, muhasebeleştiril-

mesi ve bunlara ilişkin finansal tablolarda 

açıklanması gereken bilgileri düzenlemek-

tedir. 

Bu kapsamda Uluslararası Finansal Rapor-

lama Standartları Kurulu (IASB), mali tablo-

larda önemli bir yere sahip finansal araçlara 

ilişkin olarak dört ayrı finansal araç stan-

dardı yayımlamıştır. Finansal araçlarla ilgi-

li bilgilerin sunumuna ilişkin hükümler IAS 

32 Finansal Araçlar: Sunum Standardında 

yer alırken; finansal araçlara ilişkin olarak 

kamuoyuna yapılması gereken açıklamalara 

yönelik hükümler ise IFRS 7 Finansal Araç-

lar: Açıklamalar Standardında yer almakta-

dır. IASB, 2001’de IAS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Değerleme standar-

dını yayınlamıştır. Bu standart ile finansal 

varlıkların, finansal borçların ve finansal ol-

mayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin 

sözleşmelerin ölçümü ve muhasebeleştiril-

mesine yönelik ilkelerin belirlenmesi amaç-

lanmıştır. Ayrıca bu standart, türev ürünlerin 

muhasebeleştirilmesi, hedging gibi konuları 

da ele alması bakımından önem arz etmek-

tedir.  

IAS 39 finansal araçların muhasebeleştiril-

mesi bakımından her ne kadar önemli bir 

yere sahip olsa da sınıflandırmanın karma-

şıklığı, değer düşüklüğü hesaplamasında 

eksiklikler içermesi, benzer özelliklere sa-

hip işletmelerin standartta yer alan farklı 

değerleme ölçütlerini dikkate alması sonu-

cunda finansal tabloların karşılaştırılabi-

lirliğini olumsuz etkilemesi gibi nedenlerle 

eleştirilmiştir. Ayrıca finansal araçların çe-

şitlenmesi ve karmaşıklaşması, standart 

hükümlerinin ihtiyacı bütünüyle karşılaya-

mamasına yol açmıştır. 

IASB ile Amerika Finansal Muhasebe Stan-

dartları Kurulu (FASB), IAS 39 Standardına 

getirilen eleştiriler neticesinde finansal ra-

porlamadaki karmaşıklığı gidermek ve an-

laşılması zor olan bölümleri (örneğin kar-

maşık sınıflandırma) basitleştirmek için eş 

zamanlı bir proje çalışması başlatmışlardır. 

IAS 39’un yerini almak üzere IFRS 9’a yönelik 

çalışmalar 3 safhadan oluşmaktadır. Bunlar; 
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“finansal araçların sınıflandırılması ve ölçü-

mü”, “itfa edilmiş maliyet ve finansal varlık-

ların değer düşüklüğü” ve “riskten korunma 

muhasebesi” dir. Çalışmamız bu projelerinin 

birinci safhası ve kısmen ikinci safhası olan 

finansal araçların sınıflandırılması, ölçümü 

ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümler 

dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Ülkemizde de Uluslararası Muhasebe 

Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile 

imzalanan telif anlaşması çerçevesinde IASB 

tarafından yayımlanan IFRS 9 versiyonları, 

TFRS 9 (2010 versiyonu) ve TFRS 9 (2011) 

versiyonu olarak çevrilerek mevzuatımıza 

kazandırılmıştır. Ancak IASB tarafından 

yürütülen projeler kapsamında IFRS 9’un 

yürürlük tarihinin, değer düşüklüğü ve 

finansal riskten korunma muhasebesi 

kısımlarının da tamamlanmasıyla birlikte, 

bir bütün olarak 2018 yılına ertelenmesi 

dolayısıyla ülkemizde de TFRS 9’un zorunlu 

uygulama tarihi, uluslararası uyumun sağ-

lanması amacıyla 1/1/2018 tarihine kadar 

ertelenmiştir.

Bu kapsamda, makalemizde finansal araç-

ların gelişim sürecine, finansal araçlarla 

ilgili temel standartlara ve bu standartlar-

daki önemli kavramlara, finansal araçların 

ölçüm, sınıflandırma ve muhasebeleştirme 

hükümlerinin TMS 39 ve TFRS 9 bakımından 

mukayesesine değinilmiştir. Ayrıca henüz 

yürürlüğe girmemiş olan standardın geçiş 

hükümlerinin uygulanmasına ilişkin örnek-

lere yer verilmiştir.

1. Finansal Piyasaların Gelişim Süreci ve 

Finansal Araç Standartlarındaki Önemli 

Tanımlamalar

1.1. 20. Yüzyılın Sonlarından Günümüze 

Kadar Finansal Piyasaların Gelişim 

Sürecine Genel Bakış 

1970’li yılların sonlarında gelişmiş ülkelerde 

başlayan, 1980’li yıllarda da gelişmekte olan 

ülkelere sirayet eden sermaye hareketleri-

nin serbestleşmesi ile gelişmiş ülkeler elle-

rindeki fon fazlalarını değerlendirme ihtiyacı 

ile kârlı yatırım olanakları aramaya başla-

mış, gelişmekte olan ülkeler ise kalkınma 

ve büyüme için ihtiyaç duyduğu fon ihtiyacını 

sağlamaya yönelik ekonomi politikaları izle-

mek durumunda kalmıştır. 

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği ) ül-

kelerinin 1973 yılında petrol arzını kısması 

ile fiyat seviyesinde önemli derecede ger-

çekleşen artış neticesinde gelişmiş ülke-

lerde biriken fonların uluslararası bankalar 

kanalıyla gelişmekte olan ülkelere düşük 

faizle verilmesi bu ülkelerde ithalatın kesil-

memesine neden olmuş ve gelişmiş ülkeler 

süregelen durgunluğu bir süre ertelemiştir. 

Ancak biriken borç yükünün ardından borç-

larının faizlerini bile ödeyemeyen gelişmek-

te olan ülkelerde borç krizleri patlak vermiş 

ve bu krizler uluslararası ticarete ve finans 

sistemine darbe vurmuştur. Gelişmekte 

olan ülkelere borç veren bankaların likidite 

riski ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle bu 

ülkelere kredi musluklarını kapatmaları, ge-

lişmekte olan ülkelerin de durgunluğa gir-

mesine neden olmuştur (Özmen, 2011: 22).

Petrol krizinin yarattığı fiyat artışları ma-

liyetleri de arttırmış dolayısıyla mal ve hiz-

metlerin fiyatlarının da artması enflasyona 

neden olmuştur. Enflasyonu dizginleyebil-

mek için para politikalarına ağırlık verilmiş 

ve bu politika faiz oranlarında dalgalanma-

ya yol açmıştır (Ergincan 1996: 1). Ayrıca 

Bretton Woods sisteminin çöküşü ile birlikte 

1970’li yıllardan beri finansal piyasalarda ya-

şanan dalgalanmalar ve piyasadaki belirsiz-

liklerin artması yatırımcıların bu risklerden 

korunma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Finan-

sal piyasalardaki dalgalanmalardan korun-

mak isteyenler döviz, faiz ve hisse senedi 

üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

kullanmaya başlamıştır. Spekülatörler ise 

piyasalardaki dalgalanmalardan kaynakla-

nan yüksek kaldıraç etkisinden ve fırsatlar-

dan faydalanmak için vadeli işlem ve opsiyon 

piyasalarının işlem hacimlerini arttırmıştır. 

Ayrıca uluslararası ticaretin serbestleşmesi, 

para ve sermaye piyasalarındaki bütünleş-

me, vadeli işlem piyasalarında gerek işlem 

gören sözleşme türü ve sayısını, gerekse iş-

lem hacmini önemli ölçüde arttırmıştır (Er-

soy, 2011: 2).
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Mal - hizmet hareketlerinden sonra serma-

ye hareketlerinin de serbestleşmesi sonucu 

yaşanan finansal serbestleşme, küreselleş-

me diye nitelendirilen yeni bir olguyu ortaya 

çıkarmıştır. Küreselleşme neticesinde ulus-

lararası sermeye akımları artarak dünya 

tek bir pazar haline gelmiştir. Sermaye ha-

reketliliğinin artması dünya genelinde para 

ve sermaye piyasalarının gelişmesini sağla-

mıştır. 

Küreselleşme firmalar düzeyinde ise zorlu 

rekabet şartlarını getirmiştir. İşletmeler fa-

aliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla pi-

yasalarda yaşanan dalgalanmalardan maruz 

kaldıkları riskleri önleyebilmek için gelenek-

sel finansal araçlara alternatif olabilecek 

yeni finansal araçlara ihtiyaç duymuşlardır 

(Kurtcebe, 2015: 2).

1.2. Finansal Araçlarla İlgili Uluslararası 

Muhasebe Düzenlemeleri

Uluslararası piyasalarda finansal araçların 

kullanımının artması, bu araçların muhase-

beleştirilmesi, finansal tablolara ve raporla-

ra yansıtılması, ilk veya sonraki muhasebe-

leştirmede kullanılacak değerleme ölçüleri 

ve bilanço dışı bırakma gibi konularda finan-

sal tablo kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıla-

ma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Haftacı, 

Pehlivanlı, 2007: 140).

Finansal araçlarla ilgili olarak düzenlenen 

standartlar, finansal araçların kapsam ve 

niteliklerini belirleyerek, finansal araçların 

sınıflaması ve bunlara ilişkin finansal tablo-

larda açıklanması gereken bilgileri düzen-

lemektedir. Finansal bilgi kullanıcılarının, 

işletmelerin sahip olduğu finansal araçların, 

işletmenin finansal durumuna, karlılığına 

ve nakit akımlarına etkilerini daha iyi anla-

yabilmelerine yardımcı olunması amacıyla; 

finansal araçları düzenleyen standartlar-

da, finansal araçların tanımı, sınıflaması, 

değerlemesi ve finansal tablo ve eklerinde 

açıklanmasına ilişkin hükümler yer almak-

tadır (Doğanoğlu, 2014: 3).

Finansal araçlarla ilgili olarak 4 temel stan-

dart bulunmaktadır. Bunlar;

• IAS 32 Finansal Araçlar: Sunum 

• IFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

• IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştir-

me ve Ölçme 

• IFRS 9 Finansal Araçlar 

Bu Standartlardan ilk olarak IAS 32 Finan-

sal Araçlar: Sunum ve Açıklamalar stan-

dardı Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi (IASC) tarafından yayımlanmıştır. 

Standart, finansal araçların borç veya öz-

kaynak olarak sunulmaları ile finansal varlık 

ve borçların netleştirilmelerine ilişkin ilke-

leri belirleme amacı gütmüştür. 2000 yılın-

da IASB kurulmuş, 2007 yılında ise finansal 

araçlara ilişkin IFRS 7: Açıklamalar stan-

dardını, 01.01.2007 tarihinden itibaren yü-

rürlüğe koymuştur. IFRS 7 Finansal Araçlar: 

Açıklamalar standardı ile finansal tablo kul-

lanıcılarının, finansal araçların işletmenin 

finansal durumu ve performansı açısından 

önemi ve işletmenin dönem içerisinde ve ra-

porlama tarihinde finansal araçlar nedeniy-

le maruz kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi 

ile işletmenin riskleri yönetme şeklini de-

ğerlendirebilmeleri için gerekli olan bilgile-

rin kamuoyuna açıklanması amaçlanmıştır 

(TMS 32 ve TFRS 7, 1 inci paragraf).

IASB, 2001’de IAS 39 Finansal Araçlar: Mu-

hasebeleştirme ve Değerleme standardını 

yayınlamıştır. Bu standart ile finansal varlık-

ların, finansal borçların ve finansal olmayan 

kalemlerin alım veya satımına ilişkin sözleş-

melerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine 

yönelik ilkelerin belirlenmesi amaçlanmış-

tır. Ayrıca bu standart ile türev ürünlerin 

muhasebeleştirilmesi, hedging gibi konu-

ları da ele alması bakımından önem arz et-

mektedir. Finansal araçların çeşitlenmesi 

ve karmaşıklaşması ile bunların kullanımı 

neticesinde sınıflandırma, kayıtlama gibi 

muhasebe sorunlarını da beraberinde getir-

miştir. Bu gibi sorunların açığa kavuşturul-

ması bakımından da IAS 39 büyük bir öneme 

sahiptir.

IAS 39’un getirdiği en önemli değişiklikler-

den birisi, türev ürünleri kapsayacak şekilde 
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tüm finansal varlıkların bilançoda gösteril-

mesi zorunluluğudur (Önder, 2001). Diğer 

taraftan, standarda getirilen en önemli eleş-

tiriler, karmaşık sınıflandırmanın uygulama 

zorluğu ve standardın farklı modellerin kul-

lanılmasına izin vermesi ve bunun da farklı 

değerlemelere neden olması neticesinde, 

modellerin birbirinden farklı sonuçlara yol 

açmasıdır. Bu durum benzer özelliklere sa-

hip kurumların farklı modelleri kullanması 

durumunda finansal tablolarda farklı değer-

ler gözükmesine yol açabilecek, karşılaştı-

rılabilirliği zedeleyecek ve finansal tablolara 

dayanarak karar alan tarafları yanlış yönlen-

direbilecektir (Haftacı, Pehlivanlı, 2007: 139-

151).

IASB ile Amerika Finansal Muhasebe Stan-

dartları Kurulu (FASB), IAS 39 no’lu standar-

dına getirilen eleştiriler neticesinde finansal 

raporlamadaki karmaşıklığı gidermek ve 

anlaşılmazı zor olan bölümleri (örneğin kar-

maşık sınıflandırma) basitleştirmek için eş 

zamanlı bir proje çalışması başlatmışlardır 

ve finansal araçlarla ilgili tartışma dökü-

manları hazırlanmış ve paydaşların görüşle-

rine başvurulmuştur. 

IASB tarafından IAS 39’un yerini almak üze-

re IFRS 9’a yönelik çalışmalar 3 safhadan 

oluşmaktadır. Bunlar; “Finansal Araçların 

Sınıflandırılması ve Ölçümü”, “İtfa Edilmiş 

Maliyet ve Finansal Varlıkların Değer Dü-

şüklüğü” ve “Riskten Korunma Muhasebe-

si” dir. Bu kapsamda IASB, 2009’da projenin 

birinci safhası ile IFRS 9: Finansal Araçlar 

standardının ilk kısmını yayımlamıştır. Stan-

dardın ilk versiyonunda finansal varlıkların 

sınıflandırılması ve ölçümüne ilişkin ilkeler 

belirlenmiştir. İlk olarak, IAS 39’daki dört 

finansal araç kategorisi ikiye  (yayımlanan 

son versiyonu ile üçe) indirilmiştir. 

IFRS 9’a göre finansal araçlar, itfa edilmiş 

maliyetleri veya gerçeğe uygun değerleriy-

le ölçülerek sınıflandırılmaktadır.  Sınıflan-

dırmaya esas alınacak kriterler de IAS 39’a 

göre basitleştirilmiş ve sözleşmeden kay-

naklanan nakit akışları ile işletmenin söz 

konusu finansal aracı iş modeli (elde tutma 

niyeti) belirleyici hale getirilmiştir.

IASB, Ekim 2010’da, IFRS 9’a finansal borç-

ların sınıflandırılması ve ölçümüne yönelik 

ilkelerin yer aldığı kısmı ilave etmiştir ve 

Aralık 2011’deki değişiklikle de ilk versiyo-

nunda 2013 başı olan uygulama tarihi 2015 

başına ertelenmiştir. 

IASB’nin IAS 39’u IFRS 9 ile değiştirme pro-

jesinin ikinci safhasını ise itfa edilmiş ma-

liyet ve değer düşüklükleri oluşturmaktadır. 

IAS 39’daki mevcut değer düşüklüğü düzen-

lemeleri, finansal varlığın değer düşüklüğü 

gerçekleşene kadar bir muhasebeleştirme 

yapılmasına imkân vermemektedir. Diğer 

bir ifadeyle, firma ancak bir alacağının ta-

mamını ya da bir bölümünü tahsil edeme-

diğinde zarar muhasebesi yapabilmektedir. 

Bu da alacakların gerçek değerleri ile gös-

terilmesinin gecikmesi anlamına gelmekte-

dir. 5 Kasım 2009’da IASB tarafından yayın-

lanan “Finansal Araçlar: İtfa Edilmiş Maliyet 

ve Değer Düşüklüğü” taslak standardında 

“beklenen kredi zararları” kavramı da dik-

kate alınmaya başlanmış ve firmaların bek-

lenen zararlarını, zarar gerçekleşmeden de 

muhasebeleştirmelerine ve genel kredi kar-

şılığı ayırmalarına imkân tanınmıştır (Delo-

itte, 2009: a-b).

Projenin Finansal Riskten Korunma Muha-

sebesi ve Değer Düşüklüğü konularını ele 

alan aşamalarının tamamlanmasının ar-

dından IFRS 9’un 2013 ve 2014 versiyonları 

IASB tarafından yayımlanmıştır. 2014 versi-

yonu ile değer düşüklüğü ve finansal riskten 

korunma (hedging) muhasebesine de yer 

verilmiştir. IASB tarafından IFRS 9’un yürür-

lük tarihine ilişkin olarak daha önceden be-

lirlenen 01/01/2015 tarihi, IFRS 9’un değer 

düşüklüğü ve finansal riskten korunma mu-

hasebesi kısımlarının da tamamlanmasıyla 

birlikte, bir bütün olarak 2018 yılına ertelen-

miştir (Kurtcebe, 2015: 84-85). 

Ülkemizde de nihai olarak IFRS 9’un 2010 

versiyonu (TFRS 9 2011 Versiyonu) mevzuata 

kazandırılmıştır. Ancak IASB tarafından yü-

rütülen projeler kapsamında IFRS 9’un yü-

rürlük tarihinin, değer düşüklüğü ve finansal 

riskten korunma muhasebesi kısımlarının 

da tamamlanmasıyla birlikte, bir bütün ola-
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rak 2018 yılına ertelenmesi dolayısıyla ülke-

mizde de TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 

uluslararası uyumun sağlanması amacıyla 

1/1/2018 tarihine kadar ertelenmiştir.

1.3. Finansal Araçlarla İlgili Standartlar 

Kapsamında Temel Kavramlar

1.3.1. Finansal Araç Kavramı

TMS 32 Standardı uyarınca finansal araçlar; 

bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir iş-

letmenin finansal borcunda ya da özkaynağa 

dayalı finansal aracında artışa neden olan 

bir sözleşmedir.

Sözleşme, daima taraflardan birinin bir fi-

nansal varlığının, diğer tarafın bir finansal 

yükümlülüğü veya özkaynağa dayalı finansal 

aracı ile ilgili olmasına neden olmalıdır. Ör-

neğin, satın alan tarafından bir ürünü elde 

etme hakkını, nakit bir ödeme karşılığı ve-

ren bir sözleşme, satıcı için bir finansal var-

lık, ödeyen için ise bir finansal yükümlüktür 

(Earnst & Young, 2012: 218). Vergi dairele-

rinden olan alacaklar (iade alınacak KDV, 

devreden KDV, peşin ödenmiş vergi ve fon-

lar), verilen iş ve sipariş avansları karsı tara-

fı bir finansal araç ile ödemesi yapılacak bir 

yükümlülük altına sokmadığı için finansal 

varlık veya yükümlülük tanımına girmezler.

Finansal araçların alınmasına, verilmesine 

veya değiştirilmesine ilişkin sözleşmeden 

doğan hak ya da sözleşmeye dayalı yüküm-

lülüğün kendisi bir finansal araçtır. Sözleş-

meden doğan haklar veya sözleşmeye dayalı 

yükümlülükler zinciri, sonucunda bir nakit 

elde edilmesine veya ödemesine ya da öz-

kaynağa dayalı bir finansal araç edinilmesi-

ne veya ihraç edilmesine neden olması du-

rumunda finansal araç tanımına uymaktadır 

(TMS 32, paragraf UR7). Ancak, sözleşme-

den doğan hak veya yükümlülük neticesinde 

elde edilecek veya ödenecek olan bir finan-

sal araç değilse (örneğin maddi duran varlık 

gibi finansal olmayan bir varlık veya yeniden 

yapılanmaya ilişkin ayrılan karşılıklar gibi 

finansal olmayan bir yükümlülük ise) söz 

konusu sözleşmeye dayalı hak veya yüküm-

lülük finansal araç olarak nitelendirilemez. 

Finansal olmayan bir kalemin alımına veya 

satımına ilişkin bir sözleşme de finansal 

araç olarak nitelendirilemez. Çoğu mal veya 

hizmet sözleşmesi (yağ, pamuk, buğday vb. 

birçok kalemin alımına veya satımına ilişkin 

sözleşmeler) bu kategoride yer almaktadır. 

Bu tür sözleşmeler TMS 32 kapsamı dışın-

dadır.  Ancak, finansal olmayan bir kalemin 

alınması veya teslimi amacı ile düzenlenmiş 

olan ve elde tutulmaya devam edilen söz-

leşmeler hariç olmak üzere, net ödemenin 

nakit ya da başka bir finansal araçla ya da fi-

nansal araç sözleşmesi gibi finansal araçla-

rın takası yoluyla yapıldığı finansal olmayan 

bir kalemin alım ya da satım sözleşmeleri 

finansal araç sayılmaktadır (TMS 32, pa-

ragraf 8). Bu bakımdan, altın alım satımına 

ilişkin sözleşmeler bu kategoride yer alabilir 

ve böylece TMS 32 ve TMS 39 aracılığıyla ele 

alınabilir (Earnst & Young, 2012: 218).

1.3.2. Özkaynağa Dayalı Finansal Araç

Özkaynağa (hisse senedine) dayalı finansal 

araç; işletmenin tüm borçları çıkarıldıktan 

sonra varlıklarında bir payı/hakkı gösteren 

sözleşmedir. A.Ş. hisse senetleri, limited 

şirket payları, kişi işletmelerinde sermaye 

payları ve şirketin hisse senetlerinden belir-

li bir kısmını değişik koşullarda satın alma 

hakkı veren hisse senedi opsiyonları örnek 

olarak gösterilebilir (Örten, Kaval,  Karapı-

nar, 2015: 423).

Herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir 

tutar karşılığında işletmenin özkaynağına 

dayalı finansal araçlarının elde edilmesine 

ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar; işlet-

menin, bunları, özkaynağına dayalı ve aynı 

sınıftaki türev olmayan finansal araçlarını 

ellerinde bulunduranların tümüne oran-

sal olarak sunması durumunda özkaynağa 

dayalı finansal araç niteliğindedir (TMS 32, 

paragraf 16). Adi hisse senetleri, imtiyazlı 

hisse senetleri, oydan yoksun hisse senet-

leri, varantlar, yazılı alım opsiyonları ve bazı 

satım opsiyonu bulunan finansal araçlar öz-

kaynak araçları olarak sayılır. Örneğin; adi 

ve imtiyazlı hisse senetleri sahiplerine oy 

hakkı, kâra katılma hakkı ve tasfiyeden pay 

alma hakkını sağladıklarından, varantlar ise 
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belirli fiyat üzerinden belirli sayıda hisse se-

nedi satın alma hakkını içerdiklerinden öz-

kaynak aracı olarak kabul edilir (Kaya, 2014: 

575).

1.3.3. Bileşik Finansal Araçlar

Bileşik finansal araçlar finansal aracı ihraç 

eden açısından hem bir yabancı kaynak hem 

de özkaynak niteliği taşımaktadır. Bileşik fi-

nansal araçların ihracın belirlenen bir süre 

veya şarta bağlı olarak söz konusu finansal 

aracın yükümlülük türü değişmektedir. Böy-

le bir durum; söz konusu varlığın finansal 

borçlar arasında mı yoksa özkaynaklar ara-

sında mı raporlanması konusunu gündeme 

getirmektedir.

Bu tür finansal araçlar elinde bulundurana 

hem ortaklık hem de alacaklılık hakkı sağ-

lar. Bu finansal araçlar düzenlenirken sahi-

bine hangi koşullarda alacaklılık ve ortaklık 

haklarını sağlayacağı belirlenir. Örneğin ilk 

ihraç edildiğinde bir borçlanma aracı niteli-

ği taşıyan finansal araç bir şarta bağlanarak 

(belli bir sürenin geçmesi veya olayın gerçek-

leşmesi vd.) özkaynağa dayalı finansal araç 

niteliğine bürünebilir. Bu tür bir araç bileşik 

finansal araç özelliği gösterir. Bu nitelikle-

ri itibariyle hisse senedine dönüştürülebilir 

tahvil, bileşik finansal araçları açıklayan en 

iyi örnektir. (Zaif, Torun, 2015: 45-46).

1.3.4. Türev Araçlar

Türev araçlar; sözleşmeyi yapan taraflardan 

birine (avantajlı koşullarda) finansal varlık-

ları değiştirmek için sözleşmeden doğan bir 

hak, diğer tarafa (avantajlı olmayan koşul-

larda) ise sözleşmeden doğan bir yükümlü-

lük getirir. Ancak, genellikle söz konusu hak 

ve yükümlülükler sözleşmenin başında üze-

rine yazıldığı asıl finansal aracın devrine yol 

açmadığı gibi bu devrin mutlaka sözleşme-

nin vadesinde olmasını da gerektirmez.

Türev ürünlerin;

• Belirli bir faiz oranında, finansal araç fi-

yatında, mal bedelinde, döviz kurunda, 

fiyat veya oran endeksinde, kredi derece-

si veya kredi endeksinde ya da başka bir 

değişkende meydana gelen bir değişiklik 

karşısında değerinin değişmesi, 

• Net bir başlangıç yatırımını gerektirme-

mesi veya benzer nitelikteki diğer türden 

sözleşmelere göre daha az bir net baş-

langıç yatırımını gerektirmesi ve 

• Gelecekteki bir tarihte ödenecek olması 

gibi özelliklere sahip olması gerekmek-

tedir (TMS 39, Paragraf 9).

Türev araçların genel itibariyle riskten ko-

runma, fiyat artışlarından kar elde etmek 

(alım–satım) amacıyla veya arbitraj amacıyla 

elde bulundurulmaktadır. Bu bakımdan, tü-

rev ürünlerin kullanım amaçları şu şekilde 

listelenebilir (Dizman, 2014):

• Riskten Korunmak: Gelecekte bir mal 

veya varlık alımı veya satımında oluşabi-

lecek ani fiyat değişimlerinden veya be-

lirsizlikten korunmak için, bugünden be-

lirlenen bir fiyattan gelecekte bir tarihte 

mal veya varlık alım satımı yapılmasıdır. 

• Spekülasyon: Piyasanın gidişatı ile ilgili 

tahmin ve beklentilere dayalı olarak, fiyat 

artışı veya düşüşünden faydalanarak kâr 

elde etmek amacıyla alım satım yapılma-

sıdır. 

• Arbitraj: Piyasalar arasındaki anlık fiyat 

farklılıklarından faydalanarak bir piyasa-

dan düşük fiyata alıp, başka bir piyasada 

daha yüksek fiyata satma işlemidir.

Türev finansal araçlar, finansal opsiyonlar, 

vadeli işlem sözleşmeleri-futures sözleş-

meler ve forward sözleşmeler, vadeli faiz 

oranı takasları ve döviz takasları gibi araç-

ları içerir. TMS 39 kapsamında türev araç-

lar finansal riskten korunma muhasebesine 

açıklık getirme üzere yer almaktadır. İşlem-

lerin finansal riskten korunma muhasebesi 

kapsamında muhasebeleştirilmesi için iş-

letmelerin önceden belirlenmiş sıkı ölçütle-

re uyum sağlaması gereklidir.

1.3.4.1. Saklı (Gömülü) Türev Araçlar

Karma bir sözleşme, hem saklı türev ürünü 

hem de asal bir sözleşmeyi barındırmakta-
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dır. Asal sözleşme saklı türevin dâhil olma-

dığı karma sözleşmenin ana kısmını oluş-

turmaktadır.

Saklı türev ürün, aksi durumda, değiştiril-

mesine ancak sözleşme gereğince hükmo-

lunabilecek nakit akışlarından bazılarının 

veya tamamının, belirli bir faiz oranı, finan-

sal araç fiyatı, ticari mal fiyatı, döviz kuru, 

fiyat veya oran endeksi, kredi derecesi veya 

kredi endeksi ya da sözleşmenin tarafların-

dan birine özgü olmayan finansal olmayan 

diğer bir değişkene göre değiştirilmesine 

neden olur.

Bir işletmenin başka bir işletmenin adi pay-

larına dönüştürebilme opsiyonu veren bir 

tahvile sahip olduğu varsayıldığında, dönüş-

türülebilir tahvile dayalı sözleşme karma 

sözleşmedir, asal sözleşme tahvil yüküm-

lülüğüne ilişkindir ve dönüştürme opsiyonu 

ise saklı türevdir.

Bir finansal araca bağlı olmakla birlikte, ilgi-

li sözleşme gereğince anılan finansal araç-

tan bağımsız olarak devredilebilen veya ilgili 

finansal araçtan farklı bir karşı taraf içeren 

bir türev ürün, saklı türev üründen ziyade 

ayrı bir finansal araçtır (TMS 39 10 uncu pa-

ragraf).

Bir saklı türev ürün, sadece ve sadece aşağı-

daki koşullar yerine getirildiği takdirde asal 

sözleşmeden ayrıştırılır ve türev ürün olarak 

muhasebeleştirilir: 

• İlgili saklı türev ürünün ekonomik 

özellikleri ve risklerinin, asal sözleşmenin 

ekonomik özellikleri ve riskleri ile 

yakından ilgili olmaması;

• Saklı türev ürünle aynı sözleşme koşulla-

rını haiz farklı bir aracın, türev ürün tanı-

mını karşılamakta olması ve 

• Karma finansal aracın, gerçeğe uygun 

değerindeki değişiklikler kâr veya zarara 

yansıtılacak bir biçimde gerçeğe uygun 

değerden ölçülmemesi (diğer bir ifadey-

le, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya 

zarara yansıtılan bir finansal varlık veya 

finansal borçta bulunan saklı türev ürü-

nün ilgili asal sözleşmeden ayrıştırılma-

ması). 

2. Finansal Araçların Ölçümü ve 

Muhasebeleştirilmesi

Finansal araçlara ilgili sınıflandırma kadar 

önemli olan diğer bir husus, bu araçların 

hangi değerleriyle mali tablolara alınacağı 

ve ilerleyen dönemlerde hangi değer kul-

lanılarak değerlenecekleridir. Uygulanacak 

yöntem, işletmenin kar-zarar rakamlarını ve 

finansal tablolarda gerçeğe uygun sunumun 

sağlanmasını ve hatta karşılaştırmalı dönem 

sonuçlarını etkilemesi bakımından oldukça 

önemlidir. Ayrıca muhasebeleştirme ve öl-

çüm esasları finansal araçların hangi sınıfa 

dahil olacağına ilişkin karar verebilmemize 

yardımcı olacaktır.

İşletmeler finansal varlık veya borçları, ilk 

muhasebeleştirme sırasında, işlem anın-

daki gerçeğe uygun değerleri ile kayıt altına 

almak durumundadırlar. Ancak itfa edilmiş 

maliyetiyle izlenecek bir finansal varlık ya da 

borç söz konusu ise, finansal araçla doğru-

dan ilişkilendirilebilecek işlem maliyetlerini1 

gerçeğe uygun değere eklerler ya da gerçe-

ğe uygun değerden çıkarırlar. Bu bakımdan, 

finansal araçların ilk muhasebeleştirme sı-

rasında gerçeğe uygun değer ile değerlen-

mesi genel kabul görmüş bir ilkedir.

Finansal varlıklar açısından değerlendiril-

diğinde, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe 

uygun değerin tespitinde, işlem maliyetleri, 

maliyete dâhil edilmez, doğrudan gider ya-

zılır. Ancak, ilk kayıttan sonra, itfa edilmiş 

maliyeti ile muhasebeleştirilmesi gereken 

finansal varlıkların ilk kayıtlarında varlığın 

edinimi ile ilgili işlem maliyetleri gerçeğe 

uygun değerine ilave edilir. (Güler, 2012: 

837-838). 

Finansal araçların ilk ölçümleri gerçeğe 

uygun değerden yapıldıktan sonra, sonraki 

muhasebe dönemlerinde nasıl ölçüleceği 

konusunda işletme yönetimi belirli hususla-

rı dikkate alarak bir tercih yapacaktır. Aşağı-

da bahsi geçen hususlar değerlendirildiğin-

1 İşlem maliyetleri: Bir finansal varlık veya finansal borcun edi-

nilmesi, ihraç edilmesi veya elden çıkarılması ile doğrudan 

ilişkilendirile bilen ek maliyetlerdir. Ek maliyet, işletme, ilgili fi-

nansal aracı edinmemiş, ihraç etmemiş veya elden çıkarmamış 

olsaydı oluşmayacak olan maliyettir (TMS 39, 9 uncu paragraf). 

Bu işlem maliyetlerine komisyon ücretleri, SPK, İMKB ücretleri, 

basım, reklam, denetim ücretleri, aracı kurum ücretleri, banka 

masrafları gibi maliyetler örnek verilebilir (Örten, Kaval, Kara-

pınar, 2015:433).
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de, finansal araçlar itfa edilmiş maliyet veya 

gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülecektir. 

Ancak TFRS 9, itfa edilmiş maliyet tanımını 

yaparken ve bu ölçüm için gerekli koşulları 

belirlerken söz konusu koşulların sağlana-

madığı durumlarda gerçeğe uygun değerle 

ölçüm yapılacağını belirtmiş ve böylece ger-

çeğe uygun değeri, bir artık yöntem olarak 

kabul etmiştir.

İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uy-

gun değer farkı kar veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflandırılan finansal varlıklar hari-

cinde, bir finansal varlık aşağıda yer alan iki 

özelliğin birlikte bulunması ile bir sınıflan-

dırmaya tabi tutulurlar:

• İlgili varlıkların yönetimi için işletmenin 

kullandığı iş modeli (finansal varlık 

yönetim modeli) ve 

• Söz konusu varlıkların sözleşmeye bağlı 

nakit akış özellikleri (TFRS 9, 4.1.1 inci 

paragraf).

İşletmenin iş modeli, nakit akışı oluşturmak 

amacıyla finansal varlıklarını nasıl yönetti-

ğiyle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, nakit akışla-

rının, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tah-

silatından mı, finansal varlıkların satışından 

mı ya da her ikisinden mi kaynaklanacağını 

belirleyen işletmenin iş modelidir. Sonuç 

olarak bu değerlendirme, “en kötü durum” 

veya “baskı durumu” senaryoları gibi işlet-

menin makul bir seviyede gerçekleşmesini 

beklemediği senaryolar esas alınarak yapıl-

maz. Örneğin, bir işletme, belirli bir finan-

sal varlık portföyünü sadece baskı durumu 

senaryosu gerçekleştiğinde satmayı düşü-

nüyorsa ancak makul bir seviyede bu tür bir 

senaryonun gerçekleşmesini beklemiyorsa, 

bu senaryo işletmenin söz konusu varlıklara 

ilişkin iş modeli için yapacağı değerlendir-

meyi etkilemez.

Bir işletme hem sözleşmeye bağlı nakit akış-

larını tahsil etmek amacıyla yönettiği bir ya-

tırım portföyünü hem de gerçeğe uygun de-

ğer değişikliklerini nakde dönüştürmek için 

alım satım amacıyla yönettiği başka bir yatı-

rım portföyünü elinde bulundurabilir (TFRS 

9, B4.1.2 paragrafı). Örneğin bir işletmenin 

borçlanma araçlarının sözleşmeye dayalı 

nakit akışlarını elde etmek amacına istina-

den tüketici bankacılık işine sahip olduğunu 

varsayalım. Bu işletmenin ayrıca vadelerin-

den önce borçlanma araçlarının satışı va-

sıtasıyla gerçeğe uygun değerde meydana 

gelen değişimleri realize etme amacıyla bir 

yatırım bankacılığı işine de sahiptir. Böyle 

bir durumda işletmenin iki ayrı iş modeline 

sahip olduğu söylenebilir.

Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliği; 

finansal aracın niteliği ile ilgilidir. Finansal 

aracın niteliğinin belirli tarihlerde sadece 

anapara veya anaparaya ilişkin faiz ödeme-

lerini kapsayıp kapsamadığı veya gelecekte 

belirsiz bir şekilde nakit akışları veya elden 

çıkarma kazançları sağlayıp sağlamadığı 

dikkate alınarak sınıflandırılır. Diğer bir de-

yişle, tahvil gibi bir finansal varlıktan sağla-

nan sabit getiriye sahip olup olmadığı veya 

hisse senedi gibi önceden belirlenemeyen 

tutar ve zamanlarda getiri sağlayıp sağla-

madığı sınıflandırmaya esas teşkil etmekte-

dir. 

Anapara bir finansal varlığın ilk kez finansal 

tablolara almadaki gerçeğe uygun değeridir. 

Faiz ise, kar marjının yanı sıra paranın zaman 

değeri ve kredi riskini de içermektedir. Bir fi-

nansal varlığın nakit akışlarındaki değişken-

liğin, hisse senedi fiyatları, emtia fiyatları gibi 

değişkenlere endekslenmiş olması, basit bir 

borçlanma sözleşmesi ile ilişkili olmayan 

faktörleri barındırması, bu aracın GUD far-

kı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık 

olarak sınıflandırılması anlamına gelmek-

tedir. Örneğin anapara ve kalan anaparaya 

bağlı faiz ödemeleri, sadece enflasyona 

endeksli bir bono bu testi geçebilmektedir. 

Çünkü anapara ve kalan anaparaya bağlı faiz 

ödemeleri enflasyon dışında bir değişkene 

bağlı olmadığı için sadece kalan anaparanın 

zaman değerini güncellemektedir. Diğer 

bir deyişle aracın faizi “reel faiz” dir, faiz 

tutarları kalan anaparanın zaman değeridir. 

Eğer faiz ödemelerinin borçlunun net karı 

ya da bir hisse senedi endeksi gibi başka bir 

değişkene bağlı olması durumunda, nakit 

akışlarının sadece anapara ve faizi temsil 

ettiği söylenemeyecektir (PWC, 2015).
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Bir finansal varlık aşağıdaki her iki koşulun 

sağlanması durumunda itfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülür:

• Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarını tahsil etmek için elde tutma-

yı amaçlayan bir iş modeli kapsamında 

elde tutulması ve

• Finansal varlığın sözleşme şartlarının, 

belirli tarihlerde sadece anapara ve ana-

para bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini 

içeren nakit akışlarına yol açması.

İki koşulu birden sağlamazsa gerçeğe uygun 

değerinden değerlenecektir. TMS 39’a göre 

aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı 

(örneğin borsa fiyatı) gerçeğe uygun değerin 

en iyi göstergesidir. Ancak TMS 39’a göre 

mukayese edecek herhangi bir piyasanın 

olmaması diğer bir ifadeyle gerçeğe uygun 

değerin belirlenememesi durumunda 

işletme maliyet bedeli ile değerlemeyi tercih 

edecektir. TFRS 9 ise maliyet bedeli ile 

ölçümü kabul etmemekte, maliyeti sadece 

gerçeğe uygun değerin belirlenmesi için bir 

tahmin yöntemi olarak kabul etmektedir. 

Maliyetinden ölçmenin mümkün olmama-

sından dolayı işletmeler TFRS 9’un ilk uygu-

lama tarihinde TMS 39’a göre maliyetinden 

ölçülen finansal varlıkları gerçeğe uygun 

değerden ölçerek finansal tablolara yansıta-

caktır.

İtfa edilmiş maliyet, faiz geliri hesaplama-

sında kullanılır ve etkin faiz yöntemi kullanı-

larak hesaplanmaktadır.  Etkin faiz yöntemi 

de finansal varlığın brüt defter değerine et-

kin faiz oranı uygulanarak hesaplanmakta-

dır. 

2.1. Finansal Araçların Ölçüm 

Yöntemlerine Göre Sınıflandırılması ve 

Muhasebeleştirilmesi

TMS 32’de finansal araçların finansal tab-

lolarda nasıl sunulacağı belirlenirken bu 

araçlara ilişkin muhasebeleştirme ve ölç-

me hükümleri TMS 39 ve TFRS 9’da düzen-

lenmiştir. Ölçüm hükümlerine göre yapılan 

sınıflandırma ve sonraki dönemlerde yapı-

lacak muhasebeleştirme işlemleri aşağıda 

sırasıyla TMS 39 ve TFRS 9 bakımından in-

celenmiştir. 

2.1.1. TMS 39’a Göre Finansal 

Varlıkların Ölçüm Yöntemlerine Göre 

Sınıflandırılması ve Muhasebeleştirilmesi

TMS 39’da finansal araçların ölçüm ve de-

ğerinde meydana geldiği tespit edilen de-

ğişiklere göre sınıflandırılma şekline karar 

verilir. Bu bakımdan finansal varlıklarda sı-

nıflandırma;

• Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zara-

ra yansıtılan finansal varlıklar 

• Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 

• Kredi ve alacaklar 

• Satılmaya hazır finansal varlıklar şekil-

dedir. 

Finansal varlıkların sonraki ölçümlerinin 

belirlenmesi (gerçeğe uygun değerden veya 

itfa edilmiş maliyetinden ölçüm) bu sınıflan-

dırmalar bakımından önem taşımaktadır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar ile satılmaya ha-

zır finansal varlıklar gerçeğe uygun değer-

lerinden ölçülürken, vadeye kadar elde tu-

tulacak yatırımlar ile kredi ve alacaklar itfa 

edilmiş maliyetinden ölçülecektir.

2.1.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr 

Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

TMS 39’un 9 uncu paragrafında tanımlandı-

ğı üzere; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya 

zarara yansıtılan finansal varlıklar; 

• Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sı-

nıflandırılan ve 

• İlk muhasebeleştirme sırasında işletme 

tarafından, gerçeğe uygun değer 

farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak 

sınıflandırılmasına izin verilen finansal 

varlıklar ve

• Başlangıçtaki edinim amacına bağlı ol-

maksızın gerçeğe uygun değer opsiyonu 

tanınan varlıklardır.
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İşletme tarafından alım satım amaçlı olarak 

elde tutulan bir finansal varlık, yakın bir 

tarihte satılmak veya geri satın alınmak 

amacıyla edinilmiş veya yüklenilmiştir ve ilk 

muhasebeleştirme sırasında, kısa dönemde 

kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi 

bulunduğu yönünde delil bulunan belirli 

finansal araçlardan oluşan bir portföyün 

parçasıdır veya bir türev üründür. Bu 

bakımdan, finansal riskten korunma amaçlı 

tutulanlar hariç olmak üzere tüm türev 

ürünler alım satım amaçlı finansal varlık 

olarak sınıflandırılırlar ve gerçeğe uygun 

değerden ölçülürler. Ancak gerçeğe uygun 

değer ölçümü bir finansal aracın sadece 

belirli bir kısmına uygulanamamakta bir 

bütün olarak finansal aracın tamamına 

uygulanmaktadır.

Bu varlıkların iktisabında amaç kısa süre 

sonra satarak spekülatif kar elde etmektir. 

Bu yatırımlar kısa vadeli olarak elde tutul-

maktadır. Ancak yatırıma konu olan finansal 

varlığın kısa vadeli olması gerekli değildir. 

Kendileri uzun vadeli faiz getirili menkul kıy-

metler (tahviller) olabileceği gibi vade taşı-

mayan özkaynağa dayalı finansal araçlar da 

(hisse senetleri, yatırım fonu katılma belge-

si gibi) olabilirler (Örten, Kaval, Karapınar, 

2015: 426). 

TMS 39 uyarınca, aktif bir piyasada kayıtlı 

bir piyasa fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uy-

gun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen 

özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan 

yatırımlar (borsada alım satım konusu ol-

mayan hisse senetleri, konsolidasyona dahil 

edilemeyen iştirak hisseleri gibi), gerçeğe 

uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 

olarak tanımlanmaz. Çünkü bu varlıklar ma-

liyet bedeli ile izlenmektedir.

Örnek 12: 23.10.2012 tarihinde A İşletmesi, borsada işlem gören adedi 10 TL’den 5.000 

adet hisse senedini satın almış ve 200 TL komisyon ödemiştir. Satın alınan hisse senetleri, 

30.10.2012 tarihinde teslim alınmıştır. Ayrıca işletme, finansal araçlarını muhasebeleştirir-

ken işlem tarihi yöntemini kullanmaktadır.

23.10.2012

FİNANSAL YATIRIMLAR 50.000

-GUD Farkı K/Z Yan. Finansal Yatırımlar

KOMİSYON GİDERLERİ HESABI 200

AKTİF HESAP 50.200

Alış Kaydı

/

31.12.2012 tarihinde gerçeğe uygun değeri, 12 TL ya da 9 TL olması durumunda aşağıdaki 

kayıtlar yapılmalıdır.

2 ( Kaya, 2015: 105-121 )
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31.12.2012

FİNANSAL YATIRIMLAR 10.000

-GUD Farkı K/Z Yan. Finansal Yatırımlar

KOMİSYON GELİRLERİ HESABI

GELİR HESABI 10.000

2 x 5.000 = 10.000

Gerçeğe Uygun Değer Artışının Kaydedilmesi

/

GİDER HESABI 5.000

FİNANSAL YATIRIMLAR 5.000

-GUD. Farkı K/Z Yan Finansal Yatırımlar

1 x 5.000 = 10.000

Gerçeğe Uygun Değer Azalışının Kaydedilmesi

/

2.1.1.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak 

Yatırımlar

TMS 39, 9 uncu paragraf uyarınca vadeye ka-

dar elde tutulacak yatırımlar;

• İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet 

ve imkânının bulunduğu,

• Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödeme-

ler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, 

• İşletmenin ilk muhasebeleştirme 

sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr 

veya zarara yansıtılan olarak sınıfladığı 

finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak 

tanımladığı finansal varlıklar ve kredi ve 

alacak tanımına giren finansal varlıklar 

dışında kalan türev olmayan finansal var-

lıklardır. 

Varlıkların vadeye kadar elde tutulacak ola-

rak sınıflandırılması bir istisna olup, sadece, 

işletmenin yatırımı vadeye kadar elde tutma 

niyeti ve imkânının bulunması durumunda 

söz konusu olur. İşletmenin eylemlerinin, bu 

türden yatırımları vadesine kadar elinde tut-

ma niyet ve imkânına yönelik şüphe uyandır-

ması durumunda, iki yıla kadar vadeye kadar 

elde tutması mümkün olmamaktadır.

Tanımdaki elde tutma imkânı ile kastedilen, 

işletmenin finansal aracı vadesine kadar 

elde tutabilmek için finansal imkânlarının 

yeterli olmasıdır. Eğer finansal yetersizlik 

nedeniyle bu finansal varlıkların vadesin-

den önce satılma ihtimali varsa bu varlık-

lar vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 

sınıfında raporlanmaz. Ayrıca işletme son 

iki yılda vadeye kadar elde tutulacak varlık 

olarak sınıfladığı bir varlığı vadesinden önce 

satmış ise yeni alınan bir varlığı bu şekilde 

sınıflandıramaz. Fakat işletmenin bu sınıfa 

giren bir finansal varlığını, ihraç edenin kre-

dibilitesinin düşmesi veya faiz oranlarındaki 

veya kurlardaki değişimlerden kaynaklanan 

zararlardan kaçınmak amacıyla satması 

gibi kısıtlamalar bu duruma istisna sayıla-

bilmektedir. (Örten, Kaval, Karapınar, 2015: 

429).

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların 

tanımında yer alan sabit veya belirlenebilir 

ödemeler ve sabit vade kavramları, yatırımı 

elinde bulundurana yapılacak faiz ve anapara 

benzeri ödemelere ilişkin tutar ve tarihlerin 
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sözleşmeye bağlı olarak belirlendiğini ifade 

etmektedir. Ödenememe riskinin olması; 

ödemelerin sabit veya belirlenebilir olma-

sı ve diğer kriterleri taşıması durumda bu 

grupta sınıflandırılmasına engel teşkil etme-

mektedir. Özkaynağa dayalı finansal araçlar, 

hem ömürleri belirsiz olduğundan (adi hisse 

senetleri gibi) hem de hamillerinin alacağı 

tutarlar önceden belirlenemeyen bir biçimde 

değişebileceğinden (hisse opsiyonları, hisse 

senedi ilmühaberleri ve benzeri haklarında 

olduğu gibi) vadeye kadar elde tutulacak 

yatırım olamazlar. Bu varlıklar özellikle bir 

vade taşıyan tahvil, bono ve varlığa dayalı 

menkul kıymet gibi finansal varlıklardır.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal var-

lıklar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa 

edilmiş maliyetle değerlenirler ve değerle-

me farkları kar veya zararda muhasebeleş-

tirilir. 

Örnek 23: İşletme 01.12.2012 tarihinde vadeye kadar elde tutmak amacıyla 5.000 TL’ye devlet 

tahvili satın almıştır. Devlet tahvilinin nominal bedeli 5.300 TL olup, vadesi 6 aydır. İşletme 

vadeye kadar elde tutmak amacıyla aldığı tahvili elden çıkarmamış olup 31.12.2012 tarihinde 

bu tahvil işletmenin varlıkları arasında yer almaktadır. İşletme bu tahvilin anapara ve faizini 

31.05.2013 tarihinde tahsil etmiştir.

Etkin faiz oranı ve bugünkü değerin 31.12.2012 tarihi itibariyle hesaplanması aşağıdaki gibi-

dir.

BD = GD / (1+i)(6⁄12)

5.300 = 5.000 x (1+i)0.5

i = 0,14

BD = 5.300 / (1+0,14)(5⁄12)= 5023,22 TL

Faiz = 5023,22 - 5.000 = 23,22 TL

01.12.2012

FİNANSAL YATIRIMLAR 5.000

-Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Finansal Yatırımlar 

AKTİF HESAP 5.200

Alış Kaydı
/

Devlet tahvilinin faiz geliri aşağıdaki gibi kaydedilmelidir.

3 (Kaya, 2015: 105-121)
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31.12.2012

FİNANSAL YATIRIMLAR 23,22

-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

GELİR HESABI 23,22

Faizin Kaydedilmesi
/

Vade sonunda anapara ve faizin tahsili aşağıdaki gibi kaydedilmelidir.

31.05.2013

AKTİF HESABI 5.300

FİNANSAL YATIRIMLAR 

-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

-Alış Bedeli 5.000

-Faiz Geliri 23.22

GELİR HESABI

5.300,22

276,78

Vade Sonunda Anapara ve Faizin Kaydedilmesi
/

31.12.2012 tarihinde devlet tahvilinin net bugünkü değerinin 4.800 TL olması durumunda, 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

31.12.2012

KARŞILIK GİDERLERİ 223,22

FİNANSAL YATIRIMLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 223,22

5023,22 – 4.800 = 223,22

Değer Düşüklüğü İçin Karşılık Ayrılması /
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2.1.1.3. Kredi ve Alacaklar

TMS 39’daki tanıma göre kredi ve alacaklar; 

• Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödeme-

lere sahip olan ve 

• Aktif bir piyasada işlem görmeyen, 

• Aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan 

finansal varlıklardır. 

  İşletmenin derhal veya yakın bir 

tarihte satmak niyetinde olduğu alım 

satım amaçlı elde tutulan olarak 

sınıflandırılan varlıklar ile işletme 

tarafından ilk muhasebeleştirme 

sırasında gerçeğe uygun değer farkı 

kâr veya zarara yansıtılan olarak 

sınıflanan türev olmayan finansal 

varlıklar; 

  İşletmenin ilk muhasebeleştirme 

sırasında satılmaya hazır varlık olarak 

sınıfladığı türev olmayan finansal 

varlıklar ve 

  Satılmaya hazır olarak sınıflanması 

gereken ve alacaklının, kredi değer-

liliğindeki kötüleşme dışındaki ne-

denlerden ötürü yapılan ilk yatırımın 

tamamına yakın bir kısmını geri kaza-

namayabileceği türev olmayan finan-

sal varlıklar. 

Sabit ya da belirlenebilir ödemeleri olan tü-

rev olmayan finansal varlıklar (kredi varlık-

ları, ticari alacaklar, borçlanma araçlarında-

ki yatırımlar ve bankalardaki mevduat dâhil) 

potansiyel olarak krediler ve alacaklar tanı-

mını karşılarlar. 

Kredi ve alacaklar ile vadeye kadar elde tu-

tulan yatırımlar arasındaki temel farklılık 

kredi ve alacakların, vadeye kadar elde tutu-

lacak yatırımlara uygulanan cezai hükümle-

re (iki yıl vadeye kadar elde tutulan olarak sı-

nıflama yasağı gibi) tabi olmamasıdır. Ticari 

amaçla elde tutulmayan kredi ve alacaklar, 

işletmenin vadeye kadar elde tutma imkânı 

ve niyeti olsa dahi bu gibi sınıflandırılabil-

mektedir.  

Doğrudan borç vermek ya da mal veya hiz-

met satmak suretiyle oluşan bu varlıklar 

ayrıca, belirli veya sabit ödemeleri olan var-

lıklar olup, ödeme vadelerinin önceden be-

lirlenmiş olma şartı bulunmamaktadır. Bu 

özellik; kredi ya da alacakları, vadeye kadar 

elde tutulacak varlıklardan ayırmaktadır 

(Kurtcebe, 2015: 93). Değerleme yönteminde 

ise itfa edilmiş maliyet yöntemine göre yapıl-

dığı için vadeye kadar elde tutulacak varlık-

larla bu konuda benzerlik göstermektedirler 

(Mısırlıoğlu, 2008: 71).

Bu varlıklardan kaynaklı faiz gelir giderle-

ri gider hesaplarına intikal ettirilmektedir. 

Bununla birlikte, söz konusu varlık bilanço 

dışı bırakıldığı veya değer düşüklüğüne uğ-

radığında oluşan kazanç veya kayıplar ile itfa 

işlemi nedeniyle ortaya çıkan kazanç veya 

kayıp kar veya zararda muhasebeleştirile-

cektir.

2.1.1.4. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

TMS 39’a göre finansal varlık sınıflarından 

diğerlerine girmeyen varlıklar, satılmaya 

hazır finansal varlık olarak sınıflandırılır. Bu 

tanıma aşağıdakiler haricindeki tüm menkul 

kıymetler girmektedir: 

• Alım satım amaçlı elde tutulan menkul 

kıymetler,

• Vadeye kadar elde tutulacak finansal var-

lıklar ve

• Kredi ve alacaklar

Bir işletme, borsadan hisse senetlerini ön-

celikle temettüsünden yararlanmak amacıy-

la aldığında, ancak aynı zamanda finansal bir 

sıkıntı durumunda satmayı ve bu arada alım 

satım kârı da elde etmeyi düşünüyor ise bu 

sınıfa dâhil edecektir. Yine bir işletme var-

lıklarının belirli bir bölümünü devlet tahvili, 

hazine bonosu gibi faiz getirili menkul kıy-

metlere bağlamış, ancak bu arada faizinden 

faydalanmayı, finansal sıkıntıya düştüğünde 

de bunların bir kısmını satmayı düşünüyor 

ise veya yine faiz oranlarında değişim oldu-

ğu zaman elindeki senetleri yeni senetlerle 

değiştirme gibi işlemler gerçekleştiriyor ise 

bu kağıtlar son derece likit veya alım satım 
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amaçlı menkul kıymetlere benzese dahi sa-

tılmaya hazır finansal varlıklar arasında de-

ğerlenecektir. Likit olmayan ve bağlı menkul 

kıymet adı altında topladığımız faizli borç 

belgeleri ile hisse senetleri de bu sınıfa gir-

mektedir. Bağlı ortaklıklar ve iştirak hisse-

leri bu standart kapsamında olmadıkları için 

finansal varlık olarak nitelenemezler. Ancak 

bu niteliklerini kaybettiklerinde satılmaya 

hazır finansal varlık olarak sınıflandırılırlar 

(Örten, Kaval, Karapınar, 2015: 430-431).

Satılmaya hazır finansal varlıklar gerçeğe 

uygun değerle ölçülürler ve gerçeğe uygun 

değerlerinde meydana gelen kazanç veya 

kayıplar, diğer kapsamlı gelire yansıtılır. An-

cak bu varlıklardan elde edilen faiz gelirleri 

kar zarara aktarılmaktadır. Bu tür menkul 

kıymetlerde fiyat artış veya azalışlarını ikiye 

ayırmak gerekmektedir. Öncelikle etkin faiz 

oranına göre hesaplanan faizler bilançoda 

özkaynaklarda finansal varlıklar değerle-

me artışı ile ilişki kurmadan doğdukları dö-

nemde doğrudan dönem sonuçlarına intikal 

ettirilecek, piyasa faiz oranlarının farklılaş-

masından kaynaklanan farklar da özkaynak-

lardaki değerleme farklarında biriktirilecek-

tir. Bu fonda biriken kar veya zarar finansal 

varlık kesin olarak aktiften çıktıktan sonra 

aynı dönemin kar veya zararına yeniden sı-

nıflandırma düzeltmesi olarak intikal ettiri-

lecektir (TMS 39, 55 inci paragraf). Ancak, 

satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış öz-

kaynağa dayalı finansal araçlara yapılan ya-

tırımlarla ilgili olarak kâr veya zararda mu-

hasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü 

zararları, kâr veya zarar aracılığıyla iptal 

edilememektedir (TMS 39, Paragraf 69).

Örnek 34: İşletme borsada işlem gören bir anonim şirketin hisselerinden 5000 adedini 1,4 

TL’den 01.12.2012 tarihinde satın almıştır. 31.12.2012 tarihinde hisse senetlerinin gerçeğe 

uygun değeri 1,6 TL’dir.

01.12.2012

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 7.000

AKTİF HESAP 7.000

Alış Kaydı
/

31.12.2012 tarihinde hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri 1,6 TL olması durumunda

aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

31.12.2012

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 1.000

DİĞER KAPSAMLI GELİR

-Finansal Varlık Değer. Farkları 
1.000

Gerçeğe Uygun Değer Artışının Kaydedilmesi
/

4  (Kaya, 2015: 105-121)
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31.12.2012 tarihinde hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri 1,2 TL olması durumunda

aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

31.12.2012

DİĞER KAPSAMLI GELİR

-Finansal Varlık Değer. Farkları 
1.000

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 1.000

Gerçeğe Uygun Değer Artışının Kaydedilmesi
/

2.1.2.TFRS 9’a Göre Finansal Varlıkların 

Ölçümü ve Sınıflandırılması

TFRS 9, TMS 39’daki 4 farklı sınıflandırma 

yerine varlıkların değerlemelerini dikkate 

alarak sınıflandırma kategorisini üç sınıfa 

indirmektedir. Bu finansal varlıklar ölçüm-

leri açısından ya itfa edilmiş maliyeti ile ya 

da gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. 

Ancak muhasebeleştirme açısından üç sı-

nıfta izlenmektedir. 

İlk muhasebeleştirilme sırasında finansal 

varlıklar, gerçeğe uygun değerden ölçül-

mektedir. Sonraki ölçümlerinde ise TFRS 9 

kapsamında finansal varlıklar;

• İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal 

varlıklar ve 

• Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zara-

ra yansıtılan finansal varlıklar ve 

• Gerçeğe uygun değer farkı diğer kap-

samlı gelire yansıtılan finansal varlıklar 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uy-

gun değer farkı kar veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflandırılan finansal varlıklar hari-

cinde, bir finansal varlık aşağıda yer alan iki 

özelliğin birlikte bulunması ile bir sınıflan-

dırmaya tabi tutulurlar: 

• İlgili varlıkların yönetimi için işletmenin 

kullandığı iş modeli (finansal varlık iş 

modeli) ve 

• Söz konusu varlıkların sözleşmeye bağlı 

nakit akış özellikleri (TFRS 9, 4.1.1 inci 

paragraf).

Bunların dışında TFRS 9’un ayrı bir değer-

leme ölçüsü olmasa dahi ayrıca belirttiği bir 

sınıflama ise isteğe bağlı olarak “gerçeğe uy-

gun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan fi-

nansal varlık” olarak sınıflama opsiyonudur. 

Yani itfa edilmiş maliyetinden değerlenecek 

finansal varlık olsa dahi gerçeğe uygun de-

ğerleme yapıp farkı kar zarara yansıtmak 

mümkündür. Bunun için yapılan sınıflama-

nın, bu sınıflama yapılmaması durumunda 

varlık veya borçların farklı yöntemlerle öl-

çülmesinin veya bunlara ilişkin kazanç veya 

kayıpların farklı esaslardan muhasebeleşti-

rilmesinin yaratacağı ölçüm veya muhasebe 

tutarsızlığını tamamen veya büyük oranda 

ortadan kaldırması gerekir. İlk muhasebe-

leştirme sırasında böyle bir sınıflandırılma 

yapıldıktan sonra ileriki dönemlerde başka 

bir sınıfta yer alması mümkün olmamakta-

dır (TFRS 9, 4.1.5 paragrafı). Örneğin, gerçe-

ğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansı-

tılan olarak sınıflama seçeneği olmadığı bir 

durumda ilk muhasebeleştirmeden sonra 

gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir 

finansal varlıkla ilişkili olduğu düşünülen 

bir borcun, itfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülen olarak (böyle bir durumda finansal 

borcun gerçeğe uygun değerinde meydana 

gelen değişiklikler muhasebeleştirilmeye-

cektir) sınıflandırılması gerekebilir. Bu gibi 

durumlarda işletmeler, hem finansal varlı-

ğın hem de finansal borcun gerçeğe uygun 

değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ola-

rak sınıflandırılmasıyla finansal tablolardaki 

muhasebe tutarsızlığını ortadan kaldırmak 

suretiyle, ihtiyaca daha uygun bilgi sunumu-

nun sağlanacağı sonucuna varabilir.
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Bir finansal varlık itfa edilmiş maliyeti üze-

rinden ya da gerçeğe uygun değer farkı di-

ğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmediği 

sürece gerçeğe uygun değer farkı kâr veya 

zarara yansıtılarak ölçülür. 

Bir finansal varlık belirli bir iş modeli çer-

çevesinde sözleşmeye bağlı nakit akışlarını 

“tahsil etmek” amacıyla elde tutuluyorsa ve 

finansal varlığın bağlı olduğu sözleşmede 

yer alan dönemler itibariyle belirli tarihlerde 

sadece anapara veya anaparaya ilişkin faiz 

ödemelerini içeriyorsa bu finansal varlık itfa 

edilmiş maliyetinden ölçülecektir. Söz konu-

su koşullar, çoğunlukla borçlanmaya daya-

lı finansal varlıklar ve kredi ve alacaklarda 

karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçların dışın-

da elde tutulan borçlanmaya dayalı finansal 

varlıklar ise (alım satım amacıyla elde tutma 

gibi) gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçül-

mektedir (Kurtcebe, 2015: 114). 

Bir işletmenin sözleşmeye bağlı nakit akış-

larını tahsil etme amacıyla elde tutma ama-

cı, işletmenin önceki dönemlerde yapmış ol-

duğu satışların sıklığına, değerlerine, satış 

nedenlerine veya gelecekte yapacak olduğu 

satışlarına ilişkin beklentilerine göre belir-

lenebilir. Ancak söz konusu hususlar nakit 

akışlarını tahsil etme amacını tek başına 

sağlayamaz ancak kanıt teşkil eder. Örne-

ğin işletmenin bir finansal varlığının kredi 

riskinde bir artış meydana geldiğinde, işlet-

menin bu varlığı satması, sözleşmeye bağlı 

nakit akışlarını tahsil etme amacına engel 

teşkil etmesi bakımından tek başına yeter-

li kanıt sağlamamaktadır. Ancak iş modeli, 

portföyündeki varlıkları kar veya kredi marj-

larındaki dalgalanmalar nedeniyle oluşan 

gerçeğe uygun değer değişikliklerini nakde 

dönüştürme amacı taşırsa,  modelin nakit 

akışlarını tahsil etme amacı ile çelişkiye ne-

den olacaktır. Bundan sonra finansal varlık-

lar yeni iş modeli çerçevesinde, gerçeğe uy-

gun değer değişimlerini nakde dönüştürme 

amacıyla yönetilecektir ve söz konusu varlık-

lar gerçeğe uygun değerle değerlenecektir.

Finansal varlıkların bu sınıfta yer alması için 

gereken diğer bir kıstas ise belirli tarihler-

de sadece anapara ve anapara bakiyesine 

ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik 

nakit akışlarına yol açmasıdır. Bu husus dik-

kate alındığında tahvil gibi içerisinde anapa-

ra ve faiz ödemeleri içeren finansal varlıklar 

bu sınıfta raporlanmaktadır.

Bir finansal varlığın belirli bir vadesi olması 

ve faizinin değişken veya sabit nitelikte olma-

sı, ilgili faiz oranının paranın zaman değerini 

ve finansal aracın vadesi süresince mevcut 

olan kredi riskini yansıttığı sürece engel teş-

kil etmemektedir. Böyle bir durumda faizin, 

anapara ve anapara bakiyesine ilişkin oldu-

ğu söylenebilir.

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve 

finansal riskten korunma ilişkisinin bir par-

çası olmayan bir finansal varlıktan kaynak-

lanan kazanç veya kayıplar, ilgili finansal 

varlığın finansal durum tablosu dışı bıra-

kılması, değer düşüklüğüne uğraması veya 

yeniden sınıflandırılması durumunda ve itfa 

süreci boyunca kâr veya zararda muhasebe-

leştirilir.

TFRS 9 kapsamında gerçeğe uygun değer ile 

ölçülen finansal varlıklar aşağıda kategorize 

edilmiştir:

• İtfa edilmiş maliyetleriyle takip edilme-

yen tüm diğer finansal varlıklar, 

• Edinilme aşamasında işletme tarafından 

gerçeğe uygun değeriyle izlenmesine ka-

rar verilmiş finansal varlıklar ve 

• İtfa edilmiş maliyet kriterleri dikkate 

alınmadan gerçeğe uygun değeriyle 

izleme opsiyonu kullanılan varlıklar.

TFRS 9’un yayımlanan son versiyonunda 

(2011 versiyonu) olmamakla birlikte IASB 

tarafından yayımlanan IFRS 9, 2014 versiyo-

nunda yukarıda bahsi geçen sınıflamalara 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 

finansal varlıklar olarak ifade edilen üçüncü 

bir sınıf ilave edilmiştir. Bir finansal varlığın 

söz konusu sınıfa dahil edilebilmesi için aşa-

ğıda yer alan her iki koşulu birden sağlaması 

gerekmek tedir:

• Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarını” tahsil etmek” ve “finansal var-
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lığı satmak” amacıyla bir iş modeli kap-

samında elde tutulması ve 

• Finansal varlığın sözleşme şartlarının, 

belirli tarihlerde sadece anapara ve ana-

para bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini 

içeren nakit akışlarına yol açması.

TMS 39’da yer alan sınıflandırma grupların-

dan satılmaya hazır finansal varlık sınıfından 

farklı bir ölçüm sınıfı olarak TFRS 9’da GUD 

farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finan-

sal varlık sınıfı tanımlanmıştır. TFRS 9 uya-

rınca borsaya kayıtlı olsun veya olmasın tüm 

özkaynağa dayalı finansal araçlar gerçeğe 

uygun değerden ölçülmektedir ve alım satım 

amaçlı olarak tutulmayan özkaynağa dayalı 

finansal araçlar için işletmeler, ilk muhase-

beleştirme sırasında finansal aracın gerçeğe 

uygun değer farkları diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirmeyi geri dönülemeyecek 

şekilde seçebilmektedirler. Bu tür özkayna-

ğa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın 

GUD değişimlerinin diğer kapsamlı gelirde 

sunulması durumunda oluşan kazanç veya 

kayıplar, sonraki dönemlerde kar veya zara-

ra transfer edilememektedir. Ancak birikimli 

kazanç veya kayıp tutarları özkaynağa trans-

fer edilebilmektedir. 

Örnek 45: ABC işletmesi alım satım amaçlı olarak DEF işletmesinin piyasada işlem gören 

4.000 adet hisse senedini 01.11.2013 tarihinde pay başına 20 TL üzerinden toplam 80.000 

TL’ye satın almıştır. Alım için ödenen komisyon ve ücretler 750 TL’dir. DEF işletmesinin hisse 

senedinin değeri; 

• 30.11.2013 tarihinde 18 TL

• 31.12.2013 tarihinde 24 TL olmuştur.

• 15.02.2014 tarihinde ABC işletmesi, DEF işletmesine ait 4.000 adet hisse senetlerini pay 

başına 25 TL’den satmıştır.

Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülemediği sürece gerçeğe uygun de-

ğerinden ölçülür. Örnek uygulamadaki söz konusu hisse senetleri alım satım amaçlı oldu-

ğundan geçeğe uygun değere göre ölçülecek ve sonraki dönemde ortaya çıkan farklar kar ya 

da zarara yansıtılacaktır. Ayrıca alım sırasında katlanılan maliyetler doğrudan gider olarak 

yazılacaktır. 

01.11.2013 tarihinde ABC işletmesinin, DEF işletmesinin hisse senetlerini alım satım amaçlı 

alması: 

01.11.2013

GUD FARKI KÂR VEYA ZARARA YANSITILAN 

FİNANSAL VARLIKLAR
80.000

GİDER HESABI 750

 

AKTİF HESAP 80.750

/

5 (Gürbüz vd.,2011; Demir, 2012)
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30.11.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin düşmesi:

30.11.2013

GİDER VE ZARAR HESABI 80.000

GUD FARKI KÂR VEYA ZARARA

YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR
8.000

 

4.000 adet x (20 TL -18 TL) = 8.000 TL
/

31.12.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin artması:

31.12.2013

GUD FARKI KÂR VEYA ZARARA YANSITILAN 

FİNANSAL VARLIKLAR
24.000

GELİR VE KÂR HESABI 24.000

 

4.000 adet x (18 TL - 24 TL) = 24.000 TL
/

15.02.2014 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin satılması:

15.02.2014

AKTİF HESAP 100.000

GUD FARKI KÂR VEYA ZARARA YANSITILAN

FİNANSAL VARLIKLAR

GELİR HESABI

96.000

4.000

4.000 adet x 25 TL = 100.000 TL Satış tutarı

4.000 adet x (25 TL - 24 TL) = 4.000 TL Satış kârı
/

Yukarıdaki örnek uygulamada, ABC işletmesi DEF işletmesinin hisse senetlerini alım satım 

amaçlı değil de, özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırdığı imtiyazlı hisse senetleri 

olsaydı, hisse senetlerinin ay sonlarındaki değerlerindeki değişmeler kâr veya zarar kayde-

dilmeyecekti. Özkaynaklarda yer alan bir hesaba kaydedilecekti.
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2.1.3. Finansal Borçların Ölçüm 

Yöntemlerine Göre Sınıflandırılması ve 

Muhasebeleştirilmesi

Gerek TMS 39 gerekse TFRS 9 bakımında 

finansal varlıklarda olduğu gibi farklı bir sı-

nıflandırma (GUD farkı kar veya zarara yan-

sıtılan olarak tanımlama seçeneği hariç) 

finansal borçlar açısından mevcut değildir. 

Finansal borçlar ilk muhasebeleştirme sı-

rasında gerçeğe uygun değerinden ölçü-

lür. Sonraki ölçümlerinde ise ya gerçeğe 

uygun değer farkı kar veya zarara yansıtı-

larak ölçülür ya da itfa edilmiş maliyeti ile 

ölçülmektedir. Bu bakımdan her iki standart 

bakımından da finansal borçların sınıflandı-

rılmasında aynı ölçüm esasları dikkate alın-

mıştır ve bu sınıflandırma: 

• İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen 

Finansal Borçlar veya

• Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Za-

rara Yansıtılan Finansal Borçlar ve

• Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Za-

rara Yansıtılan Olarak Tanımlanan Finan-

sal Borçlar (Finansal Borçlarda Gerçeğe 

Uygun Değer Opsiyonu) şeklindedir.

İlk muhasebeleştirmenin ardından aşağıda-

kiler hariç olmak üzere, işletmeler finansal 

borçlarını etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış 

itfa edilmiş maliyet yöntemi ile muhasebe-

leştirir:

• Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zara-

ra yansıtılan finansal borçlar,

• Finansal varlığın devredilmesi işleminin 

finansal durum tablosu (bilanço) dışı bı-

rakma koşullarını taşımaması veya de-

vam eden ilgi yaklaşımının uygulanması 

durumunda ortaya çıkan finansal borçlar,

• Finansal teminat sözleşmeleri ve

• Bir krediyi piyasa faiz oranlarının altında 

bir faiz oranından kullandırmaya yönelik 

taahhütler (TMS 39, 47 nci paragraf).

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen ve finansal 

riskten korunma ilişkisinin bir parçası olma-

yan bir finansal borçtan kaynaklanan kazanç 

veya kayıplar, ilgili finansal borcun finansal 

durum tablosu dışı bırakılması durumunda 

ve itfa süresi boyunca kar veya zararda mu-

hasebeleştirilir.

Finansal varlıklarda olduğu gibi finansal 

borçlarda da gerçeğe uygun değer ölçümü, 

itfa edilmiş maliyet koşulunun sağlanama-

dığı durumlarda söz konusudur. Bununla 

birlikte gerçeğe uygun değer opsiyonu TFRS 

9 uyarınca da mümkündür. TFRS 9 sadece 

aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz 

konusu olduğunda bir işletmenin finansal 

yükümlülüklerini GUD farkı kar veya zarara 

yansıtılan olarak sınıflandırmasını mümkün 

kılar: 

• GUD opsiyonunun seçilmesi yanlış mu-

hasebe uygulamasından kaynaklanan 

tutarsızlığı önemli ölçüde giderecek veya 

elimine edecekse,

• Finansal yükümlülüğün diğer finansal 

yükümlülüklerle ya da finansal varlık ve 

yükümlülüklerden oluşan bir grupla bir-

likte gerçeğe uygun değerden ölçülmesi-

ne ilişkin bir iş modeli varsa ve bu şekilde 

değerleniyorsa veya

• Saklı türev içeren karma bir sözleşmenin 

ayrıştırılması gerekiyorsa.

TMS 39’un aksine TFRS 9’da tüm gerçeğe 

uygun değer kazanç veya kayıpları kar veya 

zarara yansıtılamamaktadır. TFRS 9, bir fi-

nansal yükümlülüğün gerçeğe uygun de-

ğerinde gerçekleşen değişimleri, söz konu-

su yükümlülüğe atfedilen kredi riskindeki 

değişikler gibi sınırlı durumlarda, kar veya 

zarara yansıtmaz, diğer kapsamlı gelire 

aktarır. Bu gibi durumların dışındaki tüm 

gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıpları 

kar veya zarara yansıtılmaktadır (Deloitte, 

2015: 198). İşletme finansal borca ilişkin 

kredi riskinde meydana gelen değişiklerin 

diğer kapsamlı gelirde sunulmasının kâr 

veya zararda yanlış muhasebe eşleşmeleri 

yaratıp yaratmadığının ya da kâr ya da 

zarardaki yanlış muhasebe eşleşmelerini 

artırıp artırmadığının belirlemek zorundadır. 

Bu tür yanlış muhasebe eşleşmelerinin 

yaratıldığı ya da artırıldığı durumlarda, 

gerçeğe uygun değerde meydana gelen tüm 
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değişiklikler (borcun kredi riskinde meydana 

gelen değişiklerinin etkileri de dahil olmak 

üzere),  kâr veya zarara yansıtılmalıdır. Söz 

konusu belirleme ilk kez finansal tablolara 

sırasında yapılır ve ilk kez finansal tablolara 

almadan sonra yeni değerlendirmeler yapıl-

maz (TFRS 9, B5.7.5-B5.7.8 paragrafları). İş-

letmenin kendi kredi riskinin gerçeğe uygun 

değer değişimi dışındaki diğer gerçeğe uy-

gun değer değişimleri kar veya zarara yan-

sıtılacaktır.

2.1.4. Bileşik Finansal Araçların Ölçümü 

ve Muhasebeleştirilmesi

Bileşik finansal araçlar içlerinde hem öz-

kaynak unsurunu hem de borç unsurunu 

bir arada barındıran türev olmayan finansal 

araçlardır. Bu nedenle finansal tablolardaki 

sınıflandırılmaları bakımından ihtiva ettiği 

unsura göre ayrı ayrı sınıflandırılırlar.

Özkaynağa dayalı finansal araçlar, işletme-

nin tüm borçları düşüldükten sonra kalan 

varlıkları üzerindeki pay hakkını gösteren 

araçlardır. Dolayısıyla, bileşik finansal ara-

cın ilk defter değeri özkaynak ve borç bile-

şenlerine ayrıldığında, yükümlülük bileşeni 

için ayrıca belirlenen tutarın aracın toplam 

gerçeğe uygun değerinden düşülmesinden 

sonra kalan tutar özkaynak bileşenine dev-

rolunur.

Örnek 56: 10.000 TL nominal değerle yıllık % 

8 faiz oranıyla 2 yıl vadeyle ihraç edilen bir 

HSDT’nin anapara ve faiz ödemesinin tek 

seferde veya hisse senedine dönüştürme-

nin vade sonunda yapılması durumunda ih-

raç tarihi itibariyle piyasa faiz oranının % 9 

olması varsayımı ile borcun gerçeğe uygun 

değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

6 (Zaif, Torun 2015: 50-53)

Böyle bir durumda 9.763,49 TL finansal borç 

unsuru, 236,51 TL ise özkaynak unsuru ola-

rak dikkate alınacaktır.

Dönüştürülebilir bir aracın vadesinde dönüş-

türülmesi işleminde, finansal aracın borç 

bileşeni özkaynağa aktarılarak muhasebe-

leştirir. Böylece söz konusu finansal araç 

nedeniyle bir finansal borç artık bilançonun 

pasifinde yer almaz. Finansal aracın özkay-

nak bileşeni ise payı temsil eden özkaynak 

hesabına aktarılabilir veya ilk muhasebe-

leştirmede kayda alınan özkaynak hesabın-

da kalabilir. Vade tarihinde gerçekleştirilen 

dönüşüm işlemi herhangi bir kazanç ya da 

kayıp doğurmaz (TMS 32, 30 ve UR32 parag-

rafları). 

2.1.5. Saklı (Gömülü) Türev Araçların 

Ölçümü ve Muhasebeleştirilmesi

İhraççı tarafından birleşik finansal araç ni-

teliğinde olan finansal araçların muhase-

beleştirilmesinin ardından bileşik finansal 

araçlar, yatırımcılar tarafından saklı türev 

niteliğindedir. Çalışmanın bu bölümünde 

saklı türevlerin muhasebeleştirilmesi TMS 

39 ve TFRS 9 kapsamında ele alınacaktır. 

TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirme hükmü-

nü kolaylaştırmak için finansal varlık olan 

saklı türevin ayrı olarak muhasebeleştiril-

mesi elimine etmiştir. Bunun yerine TFRS 9, 

işletmelerin karma sözleşmeleri bir bütün 

olarak sınıflandırılmasını değerlendirmek 

için gerekli hükümler sağlamıştır. Ancak 

karma sözleşme hali hazırda itfa edilmiş 

maliyet kriterini sağlıyorsa sonrasında da 

itfa edilmiş maliyetinden muhasebeleşti-

rilecektir. Ancak diğer durumlarda karma 

sözleşmenin tamamı GUD farkı kar veya 

zarara yansıtılan olarak sınıflandırılacaktır. 

Bu durum, bahsi geçen karma sözleşmenin 

tümüyle gerçeğe uygun değerinden ölçüle-

ceği için kar zarar tablosunun daha dalgalı 

olacağı anlamına gelmektedir. 

Asal sözleşmenin kendisi ilgili olduğu mu-

hasebe standardına uygun olarak muha-

sebeleştirilmektedir. Karma sözleşmenin 

tamamının gerçeğe uygun değer ile değer-

lenmesi durumunda ise içerisindeki saklı 
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türev ürün ayrıştırılmaz ve bir bütün olarak 

muhasebeleştirilir. Bunun nedeni karma 

sözleşme bir bütün olarak gerçeğe uygun 

değer ile değerlendiğinde içerisinde bulu-

nan saklı türev unsurun da zaten gerçeğe 

uygun değerde dikkate alınıyor olmasıdır 

(Doğanoğlu, 2014: 14). 

2.2. Değer Düşüklüğü Muhasebesi

IASB tarafından yürütülen projenin ikinci 

safhası, değer düşüklüğüne ilişkindir. TMS 

39 ile TFRS 9 arasındaki ciddi değişiklikler-

den olan beklenen kredi zararları kavramı ve 

beklenen kredi zararları neticesinde hangi 

finansal varlıklar için değer düşüklüğü testi 

yapılacağı ve bunların nasıl hesaplanacağı 

çalışmanın bu bölümünün konusunu oluş-

turmaktadır.

2.2.1. Gerçekleşen Kredi Zararları Modeli

TMS 39’a göre GUD farkı kar veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar dışındaki tüm 

finansal varlıklar için değer düşüklüğü uy-

gulanmaktadır.  TMS 39, farklı sınıflandır-

malara tabi finansal varlıklar için farklı de-

ğerleme ve değer düşüklüğü hesaplamaları 

öngörmektedir. TMS 39’a göre değer düşük-

lüğü modelinin iki temel özelliği: 

• Değer düşüklüğü zararları geleceğe yö-

nelik bir beklentiden ziyade gerçekleş-

miş bir zarar olduğunda finansal tablola-

ra yansıtılmalıdır ve 

• Bir değer düşüklüğü zararı, sadece ilk 

muhasebeleştirmeden sonra ortaya çı-

kan bir veya birden çok olay (değer dü-

şüklüğüne yol açacak olay) neticesinde 

değer düşüklüğüne ilişkin tarafsız bir ka-

nıt olması durumunda gerçekleşmiş bir 

zarar olarak dikkate alınmalıdır.

TMS 39’a göre etkin faiz oranı borçlunun (ih-

raççının) sözleşmeye dayalı yükümlülükle-

rinin tamamını karşılayacağı ancak yüküm-

lülüklerini ifa edememe olasılığı borç veren 

tarafında borçluya yüklenilse de bunun ger-

çekleşmeyeceğini varsaymaktadır. Bu ba-

kımdan etkin faiz oranının hesaplanmasında 

kullanılan nakit akışları TMS uyarınca ge-

lecekteki kredi kayıplarının da dahil olduğu 

gelecekteki nakit akışlarını yansıtmamakta-

dır. Bu nedenle gerçekleşmiş zararlar, bek-

lenen zararlarının aksine TMS 39’daki değer 

düşüklüğü modelinin en temel özelliğidir. 

(Deloitte, IAS 39, 2015: 343).

Değer düşüklüğüne neden olan tek ve ayrı 

bir olayın belirlenmesi mümkün olmayabilir. 

Nitekim ortaya çıkan değer azalışına çeşit-

li olaylar birlikte sebebiyet vermiş olabilir. 

İleride meydana gelecek olaylar sonucunda 

oluşması beklenen kayıplar, ne kadar ola-

sı olursa olsunlar muhasebeleştirilmezler 

(TMS 39, 58 ve 59 uncu paragraflar).

İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen yatı-

rımlarda değer düşüklüğü zararı meyda-

na geldiğine ilişkin tarafsız bir göstergenin 

bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı, 

gelecekteki tahmini nakit akışlarının (henüz 

oluşmamış gelecekteki kredi zararları ha-

riç) finansal varlığın orijinal faiz oranı (diğer 

bir ifadeyle, ilk muhasebeleştirme sırasında 

hesaplanan etkin faiz oranı) üzerinden is-

konto edilerek hesaplanan bugünkü değeri 

ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçü-

lür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir 

karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltı-

lır. İlgili zarar tutarı kâr veya zararda muha-

sebeleştirilir (TMS 39, 63 üncü paragraf).

GUD farkları diğer kapsamlı gelirde muha-

sebeleştirilen satılmaya hazır finansal var-

lığın değerinin düştüğüne ilişkin tarafsız bir 

göstergenin bulunması durumunda diğer 

kapsamlı gelir içerisindeki toplam zarar, il-

gili finansal varlık bilanço dışı bırakılmamış 

olsa dahi yeniden sınıflandırma düzeltmesi 

olarak kar veya zararda yeniden sınıflandı-

rılır.

2.2.2. Beklenen Kredi Zararları Modeli

Gerçekleşen zarar modeli, kredilerin temer-

rüde düşmesi gibi durumlar ortaya çıkana 

kadar beklenen zararların muhasebeleşti-

rilmesine izin vermediği için eleştirilmek-

tedir. Bu modele göre, birçok kredinin aynı 

anda kötüye gitmesi durumunda, örneğin 

kriz dönemlerinde, finansal tablolara bir 

anda yansıyan olumsuz etki önemli boyut-
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lara ulaşabilmektedir. Bahsedilen etkiler 

nedeniyle TMS 39’da var olan “gerçekleşen 

zarar modeli” “beklenen zarar modeli” ile 

değiştirilmiştir.

 Beklenen kredi zarar modeli, kredinin ilk 

muhasebeleştirilmesi sonrasında karşılı-

ğın oluşturulmasını, dolayısıyla geleceğe 

yönelik 12 aylık beklenen kredi zararları-

nın muhasebeleştirilmesini öngörmektedir. 

İkinci aşamada, alacağa ilişkin kredi riskinin 

önemli oranda artması ve kredi kalitesinin 

artık düşük kredi riski grubuna girmemesi 

durumunda alacak, ömrü boyunca beklenen 

kredi zararı tahmin edilerek muhasebeleşti-

rilmektedir (Alsan, Doğrayan, 2015).

TFRS 9’a göre değer düşüklüğü, finansal 

varlığa ilişkin “ömür boyu beklenen kredi 

zararlarının” olasılıklarına göre ağırlıklan-

dırılmış bir tahminidir. İşletmenin almayı 

beklediği nakit akışları ile sözleşmeye göre 

yapılması gereken nakit akışları arasındaki 

fark olan nakit açıklarının bugünkü değeri 

beklenen kredi zararlarını oluşturmaktadır. 

Beklenen kredi zararlarının tahmini için kul-

lanılan azami süre sözleşme süresidir.

İlk muhasebeleştirmeden itibaren kredi ris-

kindeki değişikliğin önemi ilk muhasebeleş-

tirmedeki temerrüt riskine bağlıdır. Bekle-

nen kredi zararlarının değerlendirilmesinde 

mevcut nitel ve istatistiksel olmayan nicel 

bilgilerle birlikte istatistiksel modelleri de 

kapsayan tüm ilgili bilgiler dikkate alınır. 

Finansal varlığın kredi riskindeki önemli 

artışlar için finansal varlığın özellikleri ve 

geçmişte oluşan temerrüt eğilimleri dikkate 

alınır. Finansal varlığa ilişkin kredi riskinin 

ilk muhasebeleştirmeden itibaren değerle-

me gününe kadar önemli ölçüde artış mey-

dana gelmemesi durumunda ise finansal 

varlığa ait zarar karşılığı 12 aylık beklenen 

kredi zararlarına eşit tutar ( bu tutar tahmini 
kredi taahhütlerinin raporlama tarihini iz-
leyen 12 ay içinde kullanılmasını beklediği 
kısmını ifade etmektedir) üzerinden ölçerek 
gelir tablosunda muhasebeleştirir. Buna 

göre; finansal varlığa ilişkin kredi riskinin ilk 

muhasebeleştirmeden itibaren değerleme 

gününe kadar önemli ölçüde artmış olması 

durumunda, dönem sonunda finansal varlı-

ğa ait zarar karşılığını ömür boyu beklenen 

kredi zararlarına eşit bir tutar üzerinden öl-

çerek gelir tablosunda muhasebeleştirir.

Raporlama tarihine kadar kredi riskinde 

önemli artışlar olup olmadığının belirlen-

mesinde sadece vade aşımını dikkate alın-

mamaktadır, ancak işletmeler bu bilgiyi kul-

lanmaktadır. Sözleşmeye bağlı ödemelerin 

vadeyi 30 günden fazla aşmış olması duru-

munda, kredi riskinin önemli ölçüde arttığı 

kabul edilir.

Örnek 67: Alacak Senedi

TFRS 15 kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan ticari alacaklara ilişkin zarar karşılıkları 

her zaman ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülmektedir. ABC İş-

letmesi, ticari alacaklarına ilişkin beklenen kredi zararlarını tahmin etmek amacıyla geçmiş 

kredi zararı deneyimlerinden faydalanmaktadır. İşletmenin 31.12.2014 tarihi itibariyle ticari 

alacakları, vadeye kadar olan süre, etkin faiz oranı ve kredi riski oranları aşağıda verilmiştir:

7  (Fındık, 2016: 72-79)
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Tablo: 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Ticari Alacakların Dökümü

Ticari Alacak Tutarı Vadesi
Etkin Faiz 

Oranı
Vade Durumu

Kredi Riski 

Oranları

120.000 01.04.2015 % 12 Vadesi geçmemiş % 0,5

50.000 25.11.2014 % 10 

Vadesinden 30 

günden fazla 

geçmiş

% 2

20.000 01.11.2014 % 12 
Vadesi 30-120 gün 

aralığında geçmiş
% 10

30.000 10.04.2014 % 12 
Vadesi 120 günden 

fazla geçmiş
% 25

Vadesine 3 ay kalmış 120.000 TL’lik alacak senetlerinin itfa edilmiş değeri 120.000/  (1+0,12)3/12= 

116.618 TL’dir (Bu alacağın 31.12.2013 tarihindeki peşin değeri 112.500 TL olarak belirlen-

miştir). 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında ilgili alacağın faiz geliri 116.618 – 112.500 

= 4.118 TL olarak belirlenir. Beklenen kredi zararı ise 120.000 x 0,005 = 600 TL’dir. Etkin 

faiz oranı ile gelecekte oluşacak 600 TL’lik kredi zarar karşılığının bugünkü değeri ise; 600/ 

(1+0,12)3/12= 583 TL olarak hesaplanır. 

• Vadesinden 30 günden fazla geçmiş 50.000 TL’lik alacağın beklenen kredi zararı 50.000 x 

0,02 = 1.000 TL; 

• Vadesinden 30-120 gün aralığında geçmiş olan 20.000 TL’lik alacağın beklenen kredi za-

rarı 20.000 x 0,10 = 2.000 TL ve 

• Vadesinden 120 günden fazla geçmiş 30.000 TL’lik ticari alacağın beklenen kredi zararı ise 

30.000 x 0,25 = 7.500 TL olarak belirlenmiştir. 

Bu durumda toplam beklenen kredi zarar karşılığı; 583 + 1.000 + 2.000 + 7.500 =11.083 TL’dir.

31.12.2014

ALACAK REESKONTU 4.118

GELİR HESABI 4.118

4.000 adet x (20 TL -18 TL) = 8.000 TL
31.12.2014

GİDER VE ZARARLAR 

-Beklenen Ticari Alacak Kredi Zararları 11.083

ALACAK KARŞILIĞI 

-Beklenen Ticari Alacak Kredi Zarar Karşılıkları
11.083

/
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BÖLÜM 3: TFRS 9’A GEÇİŞ SÜRECİ 

VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde finansal araçla-

rın ölçüm ve muhasebeleştirilmesi ve değer 

düşüklüğüne ilişkin TMS 39-TFRS 9 farklı-

lıklarına ve bunların finansal tablolara olan 

etkilerine ve TFRS 9’a geçiş sürecine kısaca 

değinilecek ve örneklerle geçiş hükümleri 

değerlendirilecektir. 

3.1. TFRS 9 Standardının Getirdikleri ve 

TMS 39 ile Farklılıkları

Standarttaki en önemli değişiklik, TMS 39’da 

yer alan finansal varlık sınıflandırmasına ve 

ölçümüne ilişkindir. Söz konusu değişiklik, 

finansal varlığın edinme tarihindeki amacı-

nın dikkate alınması yerine işletmenin kilit 

yöneticileri tarafından belirlenen iş modeli 

ve sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özel-

liği dikkate alınarak finansal varlıkların ve 

yükümlülüklerin sınıflandırılması ve muha-

sebeleştirilmesidir. TMS 39’a göre finansal 

varlıklar ilk muhasebeleştirilmelerinden 

sonra GUD farkı kar veya zarara yansıtılan 

finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutula-

cak yatırımlar, kredi ve alacaklar ile satılma-

ya hazır finansal varlıklar olarak dört fark-

lı sınıfa ayrılmıştır. TFRS 9’da ise finansal 

varlıklar itfa edilmiş maliyet, GUD farkı kar 

veya zarara yansıtılan veya GUD farkı diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan olarak üç sınıfta 

izlenecektir. 

İşletmelerin finansal varlıklarını sınıflandır-

ması için gereken önkoşullardan biri olan 

iş modeline göre işletme kilit yöneticilerin, 

finansal varlıkları yönetme amacı çerçeve-

sinde gruplandıracak şekilde tek bir hedef 

belirleyebilmekle birlikte birden fazla mo-

del tercih etmesi de mümkündür. Örneğin 

işletme bir finansal varlığı, vadesine kadar 

elde tutma amacı ile sözleşmeye bağlı na-

kit akışlarını tahsil etmek için elde tutabilir 

veya aynı varlığı spekülatif kar elde etme 

amacıyla kısa dönemde satmak için kulla-

nabilir veya henüz kullanıma yönelik bir ter-

cihte bulunmuş olmayabilir. Bu gibi gerek-

çelere dayanarak işletmenin birden fazla iş 

modeli tercih ederek her bir kategoride ilgili 

finansal varlığını sınıflandırması mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle işletmelerin tek 

bir iş modeli tercih etmesi zorunlu değildir. 

Kilit yöneticiler işletmenin geçmiş tecrübe-

lerine ve işletmenin olağan faaliyetlerinin 

yapısını dikkate alarak iş modelini tercih 

edebilmektedirler. Finansal varlıklar açı-

sından gerçeğe uygun değerle ölçümün ilk 

muhasebeleştirme sonrasında seçilmeme-

si durumunda; işletme, iş modelini ve nakit 

akışlarının özelliklerini dikkate alarak bir sı-

nıflandırma yapacaktır.

Saklı türev ürünler bakımından, saklı türev-

lerin finansal varlıktan ayrılma zorunluluğu 

TFRS 9 ile ortadan kalkmaktadır. Bu bakım-

dan saklı türev içeren sözleşmenin tamamı 

ya itfa edilmiş maliyetinden ya da GUD far-

kı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık 

olarak sınıflandırılmalıdır. TMS 39’a göre bir 

banka bir bonoyu, özkaynak aracına çevri-

lebilme opsiyonuyla elinde tutuyorsa, ge-

nellikle bonoyu itfa edilmiş maliyetinden, 

opsiyonu ise gerçeğe uygun değerinden ölç-

mektedir. TFRS 9’a göre ise, tüm bileşik söz-

leşme gerçeğe uygun değerinden ölçülecek, 

iki bileşen için de GUD farkları gelir tablosu-

na yansıtılacaktır (PWC, 2015). 

TMS 39’a göre özkaynağa dayalı finansal 

araçlar, gerçeğe uygun değerle veya ger-

çeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde 

ölçülememesi (aktif bir piyasada işlem gör-

memesi) durumunda ise maliyetle ölçülebil-

mektedir. TFRS 9 ile maliyetle ölçüm müm-

kün olamamaktadır. Maliyet sadece varlığın 

standardın ilk uygulama tarihinde gerçeğe 

uygun değerin belirlenebilmesi için bir tah-

min yöntemi olarak varsayılmaktadır. Diğer 

bir değişle finansal aracın maliyeti, gerçeğe 

uygun değerin belirlenmesi açısından tek 

başına yeterli olmamaktadır. 

Yükümlülüklerle ilgili olarak “kredi riski” 

konusu ve kredi riskinden kaynaklı etkinin 

gelir tablosunu dalgalandırması dikkati çek-

mektedir. Önceki uygulamada bir finansal 

yükümlülük gerçeğe uygun değer opsiyonu 

kullanılarak, gerçeğe uygun değerinden fi-

nansal tablolara yansıtılmakta ancak kredi 

riskindeki değişimlerden kaynaklanan GUD 
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etkisi gelir tablosuna aktarılmaktadır. Bu-

nun sonucu olarak, eğer kredi notu iyileşir-

se GUD farkı geliri, kredi notu kötüleşirse 

GUD farkı zararı yazılmaktadır. Ancak bu 

durum, özellikle kredinin notundaki deği-

şimin gerçekleşmeyeceği durumlarda çok 

mantıksız olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş-

tir. Bu eleştiri doğrultusunda gerçeğe uygun 

değer opsiyonunun kullanıldığı durumlar 

hariç, yükümlülüklerle ilgili tüm kurallar ay-

nen TFRS 9’a taşınmıştır. Bu yükümlülükler 

için yaklaşım değiştirilmiş ve gerçeğe uygun 

değer opsiyonu kullanılarak muhasebeleşti-

rilmiş yükümlülüklerin kredi riskinden kay-

naklanan GUD değişimleri etkisinin diğer 

kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleşti-

rilmesine izin verilmiştir. Gerçeğe uygun de-

ğer opsiyonu kullanılarak muhasebeleştiri-

len yükümlülükler bilanço dışına alındıkları 

zaman bile diğer kapsamlı gelir tablosunda 

oluşan farklar gelir tablosuna yansıtılama-

maktadır, ancak özkaynaklar altında trans-

ferlere izin verilmektedir (PWC, 2015). 

Değer düşüklüğü muhasebesi bakımından 

ise, TFRS 9 uyarınca değer düşüklüğü mo-

deli, TMS 39’daki “gerçekleşen kredi za-

rarları” temeline dayanan modelin aksine, 

“beklenen kredi zararları” temeline dayan-

maktadır. TFRS 9’a göre kredi riski hesap-

lanırken 12 aylık beklenen kredi zararları 

veya ömür boyu beklenen kredi zararları da 

dikkate alınmaktadır. Finansal aracın tablo-

lara ilk yansıtılmasından sonra kredi riskin-

de önemli bir artış olması durumunda ömür 

boyu beklenen kredi zararları dikkate alına-

caktır. TMS 39’a göre ise etkin faiz oranının 

hesaplanmasında kullanılan nakit akışları 

gelecekteki kredi kayıpları dahil olmak üze-

re gelecekteki nakit akışlarını yansıtma-

maktadır. Örneğin borçlunun sözleşmeye 

dayalı yükümlülüklerini ifa edememe olası-

lığı kabul edilmekle birlikte bunun gerçek-

lemeyeceği varsayılarak etkin faiz oranının 

hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. 

Bu nedenle her ne şekilde olursa olsun ge-

lecekte oluşması beklenen muhtemel kayıp-

lar TMS 39 bakımından önem taşımamak-

tadır. TMS 39 ayrıca kredilerin temerrüde 

düşene kadar beklenen zararların muhase-

beleştirilmesine izin vermemektedir. Böyle 

bir uygulama ise finansal tablolar üzerinde 

ani olumsuz etkilere neden olacaktır.

TFRS 9 ise yükümlülüğe ilişkin karşılığın, 

ilk muhasebeleştirilmesinden sonra oluştu-

rulmasını ve en azından gelecekte gerçek-

leşmesi muhtemel 12 aylık beklenen kredi 

zararlarının muhasebeleştirilmesini esas 

almaktadır. Sonraki bir aşamada borçlu-

nun kredi riskinde önemli bir artış olması 

durumunda ise ömür boyu beklenen kredi 

zararlarını da finansal tablolara yansıtması 

gerekecektir. Bu bakımdan değer düşüklü-

ğü tutarı, kredi riskinin düzeyine göre 12 ay-

lık beklenen kredi zararları veya ömür boyu 

beklenen kredi zararları dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. Geleceğe yönelik tahmin-

ler içermesi bakımından beklenen kredi za-

rarları hesaplanırken istatistiki ve istatistiki 

olmayan nicel bilgiler de dikkate alınacaktır. 

Bu model ile TMS 39’da değer düşüklüğü-

nün, finansal tablolara zarar gerçekleşene 

kadar kaydedilmemesi, zarar oluştuğunda 

ise dikkate alınması dolayısıyla oluşabilecek 

ani dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.

3.2. TFRS 9’a Geçiş Süreci ve Geçiş 

Sürecine İlişkin Örnek Uygulamalar

Yeni IFRS 9 Standardının uygulanması, IASB 

tarafından Standardının yürürlük tarihinin 

ertelenmesi ile birlikte uyumlu olacak şe-

kilde ülkemizde de 1 Ocak 2018 tarihi ve 

sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 

uygulanmak üzere ertelenmiştir. İlk uygu-

lanma tarihinin 1 Şubat 2015’ten önce olma-

sı şartıyla KGK tarafından yayımlanan 2010 

ve 2011 versiyonları uygulanabilmektedir. 

Uygulamanın 1 Şubat 2015 tarihinden sonra 

olması durumunda, işletmeler bu standardı 

ve bu standardın diğer standartlarda yaptık-

ları değişiklikleri de yansıtacak şekilde uy-

gulamak zorundadırlar.

Standardın ilk uygulanma tarihinde, finan-

sal varlıklara ilişkin sınıflandırma için nakit 

akışı ve iş modeli şartlarının sağlanıp sağ-

lanmadığı değerlendirilirken, ilk uygulan-

ma tarihinde geçerli koşullar ve durumlar 

dikkate alınmalıdır. Yapılan değerlendirme 

neticesinde kabul edilen sınıflandırma ge-
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riye dönük olarak önceki iş modeli dikkate 

alınmaksızın uygulanmalıdır. Geriye dönük 

uygulama, daha sonra gerçekleşmiş olan 

ve geçmiş tarihte tahmin edilemeyen bil-

giler kullanılmadan yapılabiliyorsa önceki 

dönemler yeniden düzenlenebilir. Önceki 

dönemlerin yeniden düzenlenememesi du-

rumunda önceki defter değeri ile ilk uygu-

lama tarihinin içinde bulunduğu yıllık ra-

porlama döneminin başındaki defter değeri 

arasındaki fark kadar ilk uygulama tarihini 

içeren raporlama dönemine ilişkin dağıtıl-

mamış karların veya diğer bir özkaynak un-

surunun açılış bakiyesi düzeltilir.

TFRS 9’un ilk uygulama tarihi oldukça 

önemlidir. Çünkü söz konusu tarih, ölçüm 

ve sınıflandırmanın nasıl olacağına ilişkin 

değerlendirmemizi şekillendirecektir. İlk 

uygulama tarihinde işletme bir finansal var-

lığın itfa edilmiş maliyet, GUD farkı kar veya 

zararda veya GUD farkı diğer kapsamlı ge-

lirde muhasebeleştirme koşullarını karşıla-

yıp karşılamadığını, ilk uygulama tarihindeki 

koşul ve durumları dikkate alarak belirleye-

cektir.

Bir işletme TFRS 9’u;

• 1 Ocak 2012’den önceki raporlama dö-

nemlerinde uygularsa karşılaştırmalı 

dönemleri düzeltmesi zorunlu değildir 

ve TFRS 7’nin 44S-W paragraflarında dü-

zenlenmiş açıklanmaların sunulması ge-

rekmemektedir.

• 1 Ocak 2012’den sonra ve 1 Ocak 2013’ten 

önceki raporlama döneminde uygularsa, 

işletme ya karşılaştırmalı dönemleri de 

düzeltecektir ya da TFRS 7’nin 44S-W pa-

ragraflarında düzenlenmiş açıklanmala-

ra yer verecektir. 

• 1 Ocak 2013 tarihinden sonraki raporla-

ma dönemlerinde uygulaması durumun-

da ise karşılaştırmalı tabloları düzelt-

mesi zorunlu değildir ancak TFRS 7’nin 

44S-W paragraflarında düzenlenmiş 

açıklanmaların sunması gerekmektedir.

3.2.1. İşletme İş Modelinin Uygulanması 

İlk uygulama tarihinde, bir işletmenin bir fi-

nansal varlığını itfa edilmiş maliyetle ölçüm-

leme için iş modeli testini karşılayıp karşı-

lamadığının değerlendirilmesi, o tarihte var 

olan durum ve koşullara bağlıdır. Değerlen-

dirme sonucunda kararlaştırılan sınıflan-

dırma yöntemi daha önceki raporlama dö-

nemlerindeki iş modeli dikkate alınmaksızın 

geriye dönük olarak uygulanır.

Örnek 78: İş Modeli Değerlendirme Tarihi 

İşletme D, yıllık finansal tablolarında 31 Ara-

lık 2014 yılsonunda TFRS 9’u ilk kez uygu-

lamaktadır. İşletme D’nin TFRS 9’u ilk uy-

gulama tarihi 1 Ocak 2014’tür. 2013’ün ilk 

çeyreğinde, İşletme D iş modelini değiştir-

miştir. Daha önceden finansal varlıkları elde 

tutmaya ilişkin işletmenin iş modeli, sözleş-

mede belirtilen vadeden önce finansal var-

lıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

gerçeğe uygun değer artışlarını realize et-

meye (kar veya zarara yansıtmaya) yönelik-

tir. Kilit yönetici personelin stratejik gözden 

geçirmesinin ardından finansal varlıkların 

elde edilme amacı bu varlıklardan kaynak-

lanan sözleşmeye bağlı nakit akışlarını elde 

tutmaya ilişkin olarak değiştirilmiştir. 

Finansal varlıklarını sınıflandırma amacıyla, 

işletme D’nin iş modeli ilk uygulama tari-

hinde (1 Ocak 2014) değerlendirilmelidir ve 

bu değerlendirmede 2013’ün ilk çeyreğinde 

ortaya çıkan iş modeli değişikliği dikkate alı-

nacaktır. 

Bunun yerine, iş modeli değişikliğinin, 

2014’ün ikinci çeyreğinde yapılması duru-

munda farklı etkiler yaratacaktır: Şöyle ki, 

İşletme D, 1 Ocak 2014 (TFRS 9’un ilk uy-

gulanma tarihi)  tarihindeki iş modeline 

dayanarak finansal varlıklarını ilk defa sı-

nıflandıracaktı. İkinci çeyrekteki (ilk uygula-

ma tarihinden sonraki) işletme modelinde-

ki değişiklik söz konusu finansal varlıkların 

yeniden sınıflandırılmasına neden olacak ve 

sonraki raporlama döneminin başından (1 

Ocak 2015) itibaren etkili olacaktı.

8  (Deloitte, IFRS 9, 2015: 1053)
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3.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer 

Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak 

Sınıflanan Özkaynağa Dayalı Finansal 

Araçlar

İlk uygulama tarihinde bir finansal varlığın, 

gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılarak olarak veya özkaynağa dayalı 

finansal araca yapılan bir yatırımın gerçe-

ğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan olarak sınıflanması (yatırım, alım 

satım amaçlı finansal varlık tanımını karşı-

lamadıkça) mümkündür. Bu tür bir sınıflan-

dırma ilk uygulama tarihinde geçerli olan 

koşul ve durumlar dikkate alınarak yapılır. 

Sözü edilen sınıflandırma geriye dönük ola-

rak uygulanır. İşletmenin böyle bir sınıflan-

dırma yapmasındaki amaç, işletmenin fi-

nansal varlığın, ilk uygulama tarihinde elde 

etmiş gibi alım satım amaçlı elde tutulan 

varlık tanımı dışında olup olmadığının belir-

lenmesidir. 

TMS 39’a göre aktif bir piyasası olmayan ma-

liyetiyle ölçülen özkaynağa dayalı bir finan-

sal araç için, işletme TFRS 9’u ilk uygulama 

tarihinde gerçeğe uygun değerini belirler. 

Varlığın ilk uygulama tarihindeki gerçeğe 

uygun değeri ile önceki defter değeri arasın-

daki fark dağıtılmamış karların açılış baki-

yesine yansıtılır.

Örnek 89: GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 

Yansıtılan Olarak Sınıflandırma Tarihi

İşletme K’nın, uzun süredir elde tutma ama-

cıyla özkaynağa dayalı bir finansal araca iliş-

kin bir yatırımı bulunmaktadır. İşletme, 31 

Aralık 2013 yıllık raporlama döneminin so-

nunda TFRS 9’u ilk kez uygulayacaktır. İşlet-

me K’nın ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2013’tür 

ve bu nedenle söz konusu tarihte özkaynak 

aracının alım satım amaçlı olarak elde tutu-

lan varlık tanımlamasını karşılayıp karşıla-

madığı ile ilgili değerlendirme yapması ge-

rekmektedir. Yatırımın 1 Ocak 2013 tarihinde 

alım satım amaçlı finansal varlık tanımını 

karşılamaması durumunda İşletme K söz 

konusu yatırımını GUD farkı diğer kapsamlı 

gelire yansıtılan olarak sınıflandırmalıdır.

9  (Deloitte, IFRS 9, 2015: 1055)

3.2.3. Finansal Varlıkları Gerçeğe Uygun 

Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan 

Olarak Sınıflandırma

İlk uygulama tarihinde işletmenin bir fi-

nansal varlığın GUD farkı kar veya zarara 

yansıtılan olarak sınıflandırmasının yanlış 

muhasebe uygulamasından kaynaklanan 

muhasebe tutarsızlığını önemli ölçüde azal-

tacak veya ortadan kaldıracak olması duru-

munda,  bu seçimin geri dönülemez şekilde 

yapılabilmesi mümkündür. Sözü edilen yeni-

den sınıflandırma işlemi, ilk uygulama tari-

hinde geçerli olan koşul ve durumlar dikkate 

alınarak yapılır. Söz konusu yeniden sınıflan-

dırma geriye dönük olarak uygulanır.

Örnek 910: Finansal Varlıkları Gerçeğe 

Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara 

Yansıtılan Olarak Sınıflandırma

İşletme P, değişken faiz oranı swap işlemi 

alarak sabit bir ödeme ile ekonomik ola-

rak riskten korunmak için sabit oranlı bir 

borçlanma aracı tutmaktadır. Borçlanma 

aracı ilk defa Kasım 2012’de finansal tablo-

lara alınmıştır fakat faiz oranı swapı Şubat 

2013’e kadar başlamamıştır. İşletme TFRS 

9’u 30 Haziran 2013 yıllık raporlama döne-

mi sonunda ilk kez uygulamıştır. İşletme yı-

lın ikinci yarının başlangıcı olan 1 Ocak 2013 

tarihini TFRS 9’un ilk uygulama tarihi olarak 

seçmiştir. 

Sabit oranlı borçlanma aracı TFRS 9’un ilk 

muhasebeleştirme tarihinde itfa edilmiş 

maliyetle ölçülme kriterini karşılamaktadır 

ve bu nedenle de itfa edilmiş maliyetinden 

ölçülecektir. İşletme P sabit oranlı borçlan-

ma aracını gerçeğe uygun değer farkı kar 

veya zarara yansıtılan olarak tanımlayamaz. 

Çünkü faiz oranı swapı ilk uygulama tarihin-

den sonra başlamıştır ve herhangi bir muha-

sebe tutarsızlığı bulunmamaktadır. Muha-

sebe tutarsızlığı sadece faiz oranı swapının 

ilk muhasebeleştirilmesinden sonra ortaya 

çıkmaktadır. 

Yine de eğer, faiz oranı swapının 1 Ocak 2013 

ilk uygulama tarihi öncesinde yapılması du-

10 (Deloitte, IFRS 9, 2015: 1056)



Finansal Araçların Ölçümü ve Muhasebeleştirilmesi

114 Yıl : 1 Sayı: 3

rumunda, İşletmenin faiz oranı swapını GUD 

farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sı-

nıflandırılmasını iddia edebilmesi mümkün 

olabilmektedir ve itfa edilmiş maliyetinden 

ölçülen sabit oranlı borçlanma aracının, 

TFRS 9’un ilk uygulanma tarihinde GUD far-

kı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflan-

dırılması, muhasebe tutarsızlığını önemli öl-

çüde azaltacaksa veya ortadan kaldıracaksa 

mümkün olabilmektedir.

3.2.4. Gerçeğe Uygun Değerden Ölçülen 

Karma Sözleşmeler

Karma sözleşmeler, TMS 39’daki uygulama-

ya göre, bütünüyle GUD farkı kar veya zara-

ra yansıtılan olarak sınıflandırılmamaktadır, 

çünkü TMS 39 bir saklı türev ürünün asal 

sözleşmeden ayrıştırılması ve GUD farkı kar 

veya zarara yansıtılan olarak ölçülmesini 

gerektirmektedir. Asal sözleşmenin ise GUD 

farkı kar veya zarara yansıtılan olarak ölçül-

mesi gerekmemektedir. Bir işletme karma 

bir sözleşmenin bütünüyle gerçeğe uygun 

değerini önceden belirleyememektedir. Bu-

nun nedeni, işletme geçmiş tecrübelerini 

kullanmaksızın geriye dönük olarak gerçeğe 

uygun değeri belirlemek için ihtiyaç duyaca-

ğı bilgiye sahip olmayışıdır. Bir işletme TFRS 

9 hükümleri uyarınca bir karma sözleşme-

yi, itfa edilmiş maliyet veya GUD farkı diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandır-

ma kriterlerini karşılamaması veya bu kri-

teri karşılaması ancak işletmenin finansal 

varlığı GUD farkı kar veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflandırmayı seçmesi durumunda 

gerçeğe uygun değerden ölçecektir. 

İşletmeler, karma sözleşmenin iki 

bileşeninin gerçeğe uygun değerlerinin 

toplam tutarı ile karma sözleşmenin 

tamamının gerçeğe uygun değeri arasındaki 

farkı, TFRS 9’u bir raporlama döneminin 

başında ilk defa uyguluyorsa dağıtılmamış 

karların açılmış bakiyesine yansıtır. Ancak 

TFRS 9 bir raporlama dönemi boyunca ilk 

defa uygulanıyorsa kar veya zarara yansıt-

malıdır (TFRS 9, 2014, 7.2.6 paragrafı).

Örnek 1011: Karma Sözleşmelerin Gerçeğe 

Uygun Değeri

İşletme Q, 1 Ocak 2011’de özkaynağa dayalı 

senet üzerine yatırımda bulunmuştur. TMS 

39 uyarınca, özkaynağa dayalı yatırımlar 

GUD farkı kar veya zarara yansıtılan olarak 

sınıflandırılmamakta, saklı türevle yakından 

bir ilgisi olmayacak şekilde ayrıştırılmak-

tadır. Borçlanmaya ilişkin asal sözleşme 

gerçeğe uygun değerden ölçülen olarak sı-

nıflandırılırken GUD kazanç veya kayıpları 

diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıf-

landırılmaktadır.

İşletme Q, TFRS 9’u 31 Aralık 2015, yıllık ra-

porlama döneminin sonunda ilk defa uygu-

lar. İşletme, karşılaştırılabilir dönemler için 

TFRS 9’u uygulamayı tercih etmemektedir. 

İşletme Q’nun TFRS 9’u ilk uygulama tarihi 

1 Ocak 2015’tir ve bu tarihte özkaynağa da-

yalı yatırımını muhasebeleştirmeye devam 

etmektedir.

İlk uygulama tarihinde işletme Q, özkayna-

ğa dayalı senedin tamamına ilişkin gerçeğe 

uygun değeri 10.9 milyon $ olarak belirle-

miştir. Aynı ölçüm tekniğini kullanarak, TMS 

39’a göre saklı türevin gerçeğe uygun değe-

rini 1.3 milyon $ ve satılmaya hazır finansal 

varlıkların gerçeğe uygun değerini TFRS 

9’un ilk uygulama tarihinde 9.4 milyon $ ve 

böylece toplam değeri 10,7 milyon $ olarak 

belirlemiştir. İşletme, Ocak 2015’te dağıtıl-

mamış karların açılış bakiyesine 0.2 milyon 

$ farkı yansıtacaktır (Aradaki fark sözleşme-

nin parçalarından birinin itfa edilmiş maliye-

tinden ölçülmesinden kaynaklanmaktadır).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1970’li yıllardan bu yana uluslararası ticare-

tin gelişmesi, para ve sermaye piyasaların-

daki bütünleşme ile finansal serbestleşme 

süreci sonunda küresel ekonomiler orta-

ya çıkmıştır. Karlı yatırım güdüsü ile hare-

ket eden mobil olamayan sermaye finansal 

serbestleşme sürecine önemli katkılarda 

bulunmuştur. 1970’li yıllarda gelişmiş ül-

kelerde fon fazlalığı nedeniyle karlı yatırım 

11 (Deloitte, IFRS 9, 2014:1063)
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imkânlarının azalması, gelişmekte olan ül-

kelerin ise fon ihtiyacı sonucunda ortaya 

çıkan uluslararası piyasalardaki ekonomik 

dalgalanmalar ve sermaye hareketlerinin is-

tikrarsızlığının yol açtığı piyasalardaki belir-

sizlikler, yatırımcıları risklere karşı harekete 

geçirmiştir. Gerek yatırımlarını risklerden 

koruma gerekse piyasalardaki dalgalan-

malar nedeniyle yaşanan yüksek kaldıraç 

etkisinden yararlanmak amacıyla alterna-

tif finansal araçlar kullanılmaya başlanmış 

ve piyasalardaki işlem hacmi ve çeşitliliği 

artmıştır. Sermaye hareketliliğinin artması, 

dünya genelinde para ve sermaye piyasala-

rının gelişmesini sağlamıştır.

Ülkeler arası finansal yatırımların artması 

ile ekonomik karar alıcıların, mali durumu 

en güvenilir şekilde yansıtan finansal 

tablolara olan ihtiyacı da artmıştır. Bununla 

birlikte, farklı ülkelerde yatırım yapmak 

isteyen sermaye sahipleri bu yatırımlarını 

finansal araçlar ile sağlamaktadırlar. 

Finansal araçların öneminin artması ile 

bu araçların bilançolardaki ağırlığı da 

artmıştır. Bunun yanı sıra finansal araçların 

fiyatları da piyasa gelişmelerine göre sıkça 

değiştiği için finansal araçların değerlemesi 

ve finansal tablolara yansıtılması, maruz 

kaldıkları risklerin bertaraf edilmesi için 

gerekli açıklamaların yapılması da önem 

kazanmıştır.

Bu bakımdan finansal araçlarla ilgili olarak 

düzenlenen standartlar, finansal araçların 

kapsam ve niteliklerini belirleyerek, finansal 

araçların sınıflaması, değerlemesi ve bun-

lara ilişkin finansal tablolarda açıklanması 

gereken bilgileri düzenlemektedir. Finansal 

araçlarla ilgili 4 temel standart bulunmak-

tadır. Bu standartlar IASB tarafından yayım-

lanmış olup KGK tarafından mevzuatımıza 

kazandırılmıştır. Finansal araçlarla ilgili 

standartlar, finansal araçların sunumu (TMS 

32), finansal araçlara ilişkin yapılması gere-

ken açıklamaları (TFRS 7), finansal araçların 

ölçüm ve muhasebeleştirilmesini (TMS 39 ve 

TFRS 9) ihtiva etmektedir. 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 

ve Ölçme Standardı finansal araçların daha 

yoğun bir şekilde finansal tablolarda göste-

rilmesini sağlaması, hedging ve türev ürün-

lerin muhasebeleştirilmesi gibi konuları ele 

alması bakımından önem taşımaktadır. Li-

teratürde her ne kadar önemli bir yer alsa 

da söz konusu standart özellikle sınıflandır-

ma konusunda karışıklıklara yol açmıştır ve 

benzer finansal araçlara sahip işletmelerin 

farklı değerleme tekniklerini kullanmasına 

izin vermesi nedeniyle finansal tabloların 

karşılaştırılabilirliğini olumsuz etkilemiştir. 

IASB ile FASB, standartların uyumlaştırma 

faaliyetleri kapsamında IAS 39 standardına 

getirilen eleştiriler nedeniyle finansal rapor-

lamadaki karmaşıklığı gidermek ve anlaşıl-

ması zor konuları basitleştirmek için ortak 

bir proje başlatmışlardır. IAS 39’un yerini 

almak üzere IFRS 9’a yönelik çalışmalar üç 

safhadan oluşmaktadır. Bu safhalar; “Finan-

sal Araçların Sınıflandırılması ve Ölçümü”, 

“İtfa Edilmiş Maliyet ve Finansal Varlıkların 

Değer Düşüklüğü” ve “Riskten Korunma 

Muhasebesi” dir. Projenin Riskten Korunma 

Muhasebesi ve Değer Düşüklüğü konuları-

nı ele alan aşamalarının tamamlanmasının 

ardından IFRS 9’un 2013 ve 2014 versiyon-

ları IASB tarafından yayımlanmıştır. 2014 

versiyonu ile değer düşüklüğü ve riskten 

korunma muhasebesine de yer verilmiştir. 

Proje kapsamında IFRS 9’un yürürlük tarihi 

01.01.2018 tarihine ertelenmiştir. Ülkemizde 

de TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi ulus-

lararası standartlarla uyumun sağlanması 

amacıyla  01.01.2018 tarihine kadar ertelen-

miştir.

Finansal araçların finansal tablolarda 

önemli bir yere sahip olması, finansal araç-

larla ilgili standart hükümlerinin karışıklık-

lara yol açması ve getirilen eleştirilere nasıl 

çözümler bulunulduğunu anlamak ve fark-

lı versiyonları yayımlanan finansal araçlar 

standartlarının hükümleri arasındaki bağ-

lantıların anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

“Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Uyarınca Finansal Araçların Ölçümü ve Mu-

hasebeleştirilmesi” adlı çalışmamız oluştu-

rulmuştur. Finansal araçların tanımlaması, 

nitelikleri, finansal tablolarda sunumu, han-

gi ölçüm tekniklerinin kullanıldığı, nasıl bir 
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sınıflandırmaya tabi tutulduğu, ne şekilde 

muhasebeleştirildiği ve proje kapsamında 

geçiş sürecinin etkileri detaylı açıklamalar 

ve örneklerle incelenmiştir. 

Proje kapsamında yapılan önemli değişiklik-

lerden biri finansal aracın iktisap amacından 

ziyade sözleşmeye bağlı nakit akışlarının 

nasıl elde edildiğine ilişkin işletme yöneti-

minin seçmiş olduğu iş modeli çerçevesin-

de belirlenmesidir. Diğer bir ifadeyle, nakit 

akışlarının, sözleşmeye bağlı nakit akışları-

nın tahsilatından mı, finansal varlıkların sa-

tışından mı ya da her ikisinden mi kaynakla-

nacağını belirleyen işletmenin iş modelidir. 

Ayrıca TFRS 9’a göre sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarının sadece anapara ve anapara fai-

zini temsil edip etmediği de sınıflandırmaya 

esas teşkil etmektedir. Bu nedenle işletme 

yönetimi her raporlama döneminde söz ko-

nusu iş modelini gözden geçirerek varlık-

ların tabi olduğu sınıflandırmayı standartta 

yer alan koşulları dikkate alarak değiştire-

bilme, böylece varlığın değerleme ölçüsünü 

de değiştirebilme imkânına sahip olmakta-

dır. İşletme yönetimi, söz konusu kriterleri 

değerlendirerek finansal araçları ilk muha-

sebeleştirmenin ardından, itfa edilmiş mali-

yetiyle ölçülen veya gerçeğe uygun değerleri 

kar veya zarara/diğer kapsamlı gelire yansı-

tan olarak sınıflandırmaktadır. 

Proje kapsamında muhasebeleştirme ve öl-

çüm hükümleri bakımından bir diğer önemli 

husus hiçbir finansal varlığın maliyet bede-

li ile izlenmesine izin verilmemesidir. Aktif 

bir piyasası olmayan, TMS 39’a göre maliyet 

bedeli ile izlenen özkaynağa dayalı finansal 

varlıklar, TFRS 9’un ilk uygulama tarihinde 

gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmelidir. 

Standart böyle bir sınıflandırma yapan işlet-

melerin gerçeğe uygun değer değişimlerinin 

diğer kapsamlı gelirde izlenmesine müsaa-

de etmektedir ancak kar veya zararda yeni-

den sınıflandırılmasına izin vermemektedir. 

Saklı türev ürünlerin muhasebeleştirilme-

si konusunda da, TMS 39 ve TFRS 9 fark-

lılaşmaktadır. TMS 39 uyarınca asal ürün 

içeren karma bir sözleşmenin birleşimi ni-

teliğindeki saklı türevin asal sözleşmeden 

ayrılabilmesi mümkündür. İlgili saklı türev 

ürünün riskleri, asal sözleşme hükümlerine 

göre belirlenen risk düzeyine yakın değilse, 

aynı sözleşme koşullarındaki başka bir 

türev ürünle aynı özelliklere sahipse saklı 

türev ürün asal sözleşmeden ayrıştırılır ve 

türev ürün olarak muhasebeleştirilir. TFRS 

9 uyarınca muhasebeleştirme hükmünü 

kolaylaştırmak için finansal varlık olan saklı 

türevin ayrı olarak muhasebeleştirilmesi 

elimine etmiştir. Bunun yerine TFRS 9, 

işletmelerin karma sözleşmeleri bir bütün 

olarak sınıflandırılmasını değerlendirmek 

için gerekli hükümler sağlamıştır. 

Ancak karma sözleşme hali hazırda 

itfa edilmiş maliyet kriterini sağlıyorsa 

sonrasında da itfa edilmiş maliyetinden 

muhasebeleştirilecektir. Ancak diğer 

durumlarda karma sözleşmenin tamamı 

GUD farkı kar veya zarara yansıtılan olarak 

sınıflandırılacaktır. Bu durum, karma 

sözleşmenin tümüyle gerçeğe uygun değer-

den ölçüleceği için kar veya zarar tablosunun 

daha dalgalı olacağı anlamına gelmektedir.

Değer düşüklüğü hükümleri açısından ise, 

TMS 39’daki mevcut değer düşüklüğü dü-

zenlemeleri, finansal varlığın değer düşük-

lüğü gerçekleşene kadar bir muhasebeleş-

tirme yapılmasına imkân vermemektedir. 

Diğer bir ifadeyle, işletme ancak bir alacağı-

nın tamamını ya da bir bölümünü tahsil ede-

mediğinde zarar muhasebesi yapabilmek-

tedir. Herhangi bir zarar gerçekleştiğinde, 

gelecekteki muhtemel zararlar dikkate alın-

madığı için finansal tablolarda ani dalgalan-

malara yol açmaktadır. TMS 39’a göre işlet-

meler gerçekleşen kredi zararlarını dikkate 

alırken, TFRS 9’a göre beklenen kredi za-

rarlarını dikkate almaktadır.  TMS 39’a göre 

örneğin, borçlunun sözleşmeye dayalı yü-

kümlülüklerini ifa edememe olasılığı kabul 

edilmekte ancak bunun gerçekleşmeyeceği 

varsayılarak etkin faiz oranının hesaplan-

masında söz konusu husus dikkate alınma-

maktadır. Bu nedenle her ne şekilde olursa 

olsun gelecekte oluşması beklenen muh-

temel kayıplar, TMS 39 bakımından önem 

taşımamaktadır. TFRS 9’a göre işletmeler 

henüz bir zarar gerçekleşmeden, kredi risk-

lerini değerlendirerek geleceğe ilişkin kredi 
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risklerinde önemli bir artış olmadığında bile 

muhtemel 12 aylık kredi zarar karşılığı ayır-

maktadırlar. Kredi riskinde önemli bir artışa 

ilişkin ibarelerin ortaya çıkması durumun-

da ise işletmeler ömür boyu beklenen kredi 

zararlarını hesaplayacaktır ve bu muhtemel 

zararlar için karşılık ayıracaklardır. Elbet-

te böyle bir uygulama işletmelerin finansal 

tablolarını, maruz kaldığı kredi risklerinden 

koruyacak ve daha güvenilir hale getirecek-

tir. Ayrıca bu model işletmenin geçmiş tec-

rübelerini kullanmasının yanı sıra geleceğe 

ilişkin beklenen nakit akımlarını dikkate al-

ması bakımından da büyük öneme sahiptir. 

İşletmenin kredi riskindeki muhtemel artış-

ları hesaplayabilmesi için istatistiki ve ista-

tistiki olmayan yöntemler kullanması gere-

kecektir. Her ne kadar işletmeler açısından 

ilave bir maliyet unsuru yaratsa da uzun 

dönemde ani dalgalanmaları önlemesi bakı-

mından önem taşımaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen hususlar çalışmamı-

zın ana bölümlerini teşkil etmektedir. Ça-

lışmanın son bölümünde ise TMS 39’dan 

TFRS 9’a geçiş süreci ve bu sürecin finansal 

tablolar üzerindeki etkileri üzerinde durul-

muştur. Her ne kadar TFRS 9 standardının 

01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan 

hesap dönemleri için uygulanması gerekse 

de 01.02.2015 tarihi öncesinde olmak şar-

tıyla işletmelerin söz konusu standardın ya-

yımlanmış versiyonlarını erken uygulaması 

mümkün kılınmıştır. 

Yeni standardın işletmelere sınıflandırma 

konusunda sağladığı esneklik neticesinde 

işletmelerin finansal varlıklarını daha ger-

çeğe uygun olarak sunabilmesi ve gerçeğe 

uygun değer değişimlerinin kar veya zarara 

yansıtılabilmesine olanak sağlayarak söz 

konusu değişimlerin realize edilebilmesini 

sağlayacaktır. Söz konusu gerçeğe uygun 

değer değişimleri geçmiş yıl karlarıyla iliş-

kilendirilebilecek ve böylece karşılaştırmalı 

finansal tabloları da etkileyecektir. 

Standardın muhasebeleştirme ve ölçüm 

hükümleri açısından en önemli değişikliğin 

sınıflandırma hükümleri ve sınıflandırmaya 

esas teşkil eden ölçüm yöntemlerinde işlet-

melere sağlanan kolaylık olduğunu söyle-

mek yanlış olmayacaktır.
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 ÖZET

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standar-

dında yer alan değerleme hükümleri 

Türk Vergi Kanunlarında yer alan değerleme 

hükümlerinden farklıdır. TMS 23 e göre iş-

letmelerce bir özellikli varlığın elde dilmesi, 

inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendi-

rilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özel-

likli varlığın maliyetinin bir parçası olarak 

aktifleştirilir.1 İşletmeler, diğer borçlanma 

maliyetlerini oluştukları dönemde gider 

olarak muhasebeleştirirler.

Yukarıda anlatılan değerleme farkları TMS 

12 Gelir Vergileri Standardı uyarınca geçi-

ci farklara neden olmaktadır. Geçici farklar 

indirilebilir geçici farklar ve vergilendirebi-

lir geçici farklar olarak sınıflandırılır. Geçici 

farklar sayesinde hem UFRS hem de VUK a 

göre hazırlanan bilançolarda ödenecek dö-

nem vergileri eşit olarak yer almaktadır. 

Bu çalışmada maddi duran varlıklar ve stok-

lar açısından faiz ve kur farklarına ilişkin dü-

zenlemelerin yarattığı değerleme farklılık-

ları ele alınacaktır. Ayrıca özellikli varlıklar 

açısından da konu ele alınacaktır. 

Değerleme farklılıkları ele alınırken TMS 12 

Gelir Vergileri Standardı nın duruma ilişkin 

uygulaması gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: TMS 23 Borçlanma Ma-

liyetleri, TMS 12 Gelir Vergileri, Geçici Fark-

lar, Özellikli Varlıklar

1 TMS 23,Paragraf 8

ABSTRACT

Valuation provisions located IAS 23 Borrow-

ing Costs are different from the valuation 

provisions located the Turkish Tax Law. Ac-

cording to IAS 23, entities shall capitalise 

borrowing costs that are directly attributable 

to the acquisition, construction or produc-

tion of a qualifying asset as part of the cost 

of that asset. Entities shall recognise other 

borrowing costs as an expense in the period 

in which it incurs them.

Valuation differences described above leads 

to temporary differences according to Stan-

dard IAS 12 Income Taxes. Temporary differ-

ences are classified as deductible temporary 

differences and taxable temporary differenc-

es. Taxes to pay will be equal in the balance 

sheet prepared in accordance with IFRS or 

VUK, this is due to temporary differences.

This study will be discussed in valuation dif-

ferences which are created by the regula-

tions relating to tangible fixed assets and in-

ventories in terms of interest and exchange 

rate. Also, topics will be discussed in terms 

of qualifying assets.

When considering the valuation differences, 

in the application for the status of the IAS 12 

İncome Tax will be displayed.

Keywords: IAS 23 Borrowing Costs, IAS 12 

Income Taxes, Temporary Differences, Qual-

ifying asset

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDININ,
TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI
KAPSAMINDA TÜRKİYE UYGULAMASI
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GİRİŞ

Ülkelerin iktisadi olayları ve durumları 

vergileme ilkeleri birbirlerinden oldukça 

farklı olabilmektedir. Bunun yanında UFRS 

leri uygulamayı kabul eden ülkelerin aynı 

olaylara ve durumlara ilişkin değerleme 

ilkeleri de yerel mevzuatlarından genellikle 

farklı olmaktadır. Dolayısıyla bu durum aynı 

ülke içerisinde aynı olaylara ilişkin farklı de-

ğerleme hükümlerine neden olmaktadır. Bu 

durumun en belirgin örneği ise borçlanma-

larda yaşanmaktadır.

Standardın yanı sıra VUK un 163, 238, 334 Sıra 

No lu Genel tebliğlerinde de işletmelerce 

yapılacak borçlanmalara ilişkin düzenleme-

ler yer almaktadır. İlgili düzenlemeler uya-

rınca aktifleştirilme koşulları birçok yönden 

TMS 23 den farklıdır. Bu durum değerleme 

farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Değerle-

meden kaynaklanan farklı vergi matrahları-

nı uyumlaştırma amacıyla ise TMS 12 Gelir 

Vergileri Standardı kullanılmaktadır. Buna 

göre geçici farklar üzerinden vergi varlığı ve 

borcu hesaplanmaktadır. Bu sayede gerek 

VUK tablo gerekse de TFRS tablo da yer alan 

ödenmesi gereken dönem vergisi eşit çık-

maktadır.

Mevcut durumda ödenmesi gereken dönem 

vergisine ulaşılırken başlangıçta ticari kar-

dan hareket edilmektedir. Buna göre ticari 

karın üzerine kanunen kabul edilmeyen gi-

derler eklenmekte, istisnalar ve vergiye tabi 

olmayan gelir ve kazançlar ise bu tutardan 

düşülmektedir. Bu sayede bulunan mali kara 

geçerli kurumlar vergisi oranı uygulanarak 

dönemin ödenecek vergisine ulaşılmaktadır. 

14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi 

Gazete ‘de yayınlanan ve 01 Temmuz 2012 

tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin ilk 

halinde Türkiye’de defterlerin TMS (TFRS) 

ye göre tutulması gerektiği açıkça hükme-

dilmişti. Ancak, söz konusu Kanun yürürlü-

ğe girmeden 26 Haziran 2012 tarihinde 6335 

sayılı Kanun ile Kanun’un 64 üncü maddesi 

değiştirilerek defterlerin Türkiye Muhase-

be Standartlarına göre tutulma zorunlulu-

ğu kaldırılmıştır. Bu sebeple, bundan böyle 

TMS ye uygun tutulmayan defterlerin, son-

radan standartlara göre uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Bu uyumlaştırma(dönüşüm) 

süresince ise Tek Düzen Hesap Planında yer 

almayan bir takım hesapların yardımına baş-

vurulmaktadır. Bu durum fazladan zaman ve 

iş gücü maliyeti anlamına gelmektedir.

Bu makale çalışmasında verilecek örnekte 

standartlarla uyumlu olarak tutulduğu farz 

edilen defterler üzerinden hareketle sonuca 

ulaşılacaktır. İhtiyaca binaen yeni hesaplar 

kullanılıp konu netliğe kavuşturulacaktır. 

1.TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ 

STANDARDI VE TMS 12 GELİR VERGİLERİ 

STANDARDI

1.1.TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

Standardı 

Borçlanmalara ilişkin UFRS kapsamın-

da Türkçeye çevrilerek yayımlanan TMS 23 

Borçlanma Maliyetleri Standardı bulunmak-

tadır. Bu standart işletmelerce yapılan borç-

lanmalara ilişkin olarak uygulanmaktadır. 

Standart da belirlenen borçlanma maliyet-

leri aşağıdaki şekilde sıralanabilir2:

a) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleş-

tirme ve Ölçme standardında tanımlanan 

etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak he-

saplanan faiz gideri,

b) TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı 

uyarınca finansal tablolara yansıtılan fi-

nansal kiralamalara ilişkin borçlanma 

maliyetleri,

c) Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz 

maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dik-

kate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur 

farkları.

TMS 23 uyarınca yapılan borçlanmaların 

bir kısmı doğrudan gider yazılırken bir kıs-

mı da ilgili varlığın maliyetine eklenmekte-

dir. Bu ayrımın temel ölçüsünü ise özellikli 

varlıklar oluşturmaktadır. Özellikli varlıklar 

standartta “Amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak 

2  TMS 23,Paragraf 6
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uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır.3” şek-

linde tanımlanmıştır. Buna göre aşağıdaki-

lerden herhangi biri koşullara bağlı olarak, 

özellikli varlık olarak kabul edilebilir:

• Stoklar,

• İmalat tesisleri,

• Enerji üretim tesisleri,

• Maddi olmayan duran varlıklar,

• Yatırımlar amaçlı gayrimenkuller.

1.2.TMS 12 Gelir Vergileri Standardı

TMS 12 gelir vergileri standardının getirdiği 

uygulamalar sayesinde gerek VUK gerekse 

de TFRS uyarınca hazırlanmış bir bilançoda 

yer alan ödenecek dönem vergisini eşit ol-

maktadır. Bu sayede her dönem vergi sebe-

biyle oluşacak kaynak çıkışı TFRS tablodada 

tam olarak yer almaktadır. Standart uyarın-

ca, muhasebe karı(zararı), vergiye tabi kar 

ve dönem vergisi tanımları yapılmıştır. Buna 

göre muhasebe karı(zararı) vergi gideri ön-

cesi dönem kârını (zararını) ifade ederken; 

vergiye tabi kar(zarar) vergi otoriteleri ta-

rafından konulan kurallara göre bir hesap 

dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi 

ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) kârı 

(zararı) ifade eder. Bunun yanında dönem 

vergisi ise vergiye tabi kâr (mali zarar) açı-

sından o döneme ait ödenecek gelir vergisini 

(geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder.

TMS 12 nin getirdiği en önemli uygulama ge-

çici farklar üzerinden ertelenmiş vergi borç-

ları ve ertelenmiş vergi varlıklarının hesap-

lanmasıdır. Geçici farkların oluşmasındaki 

en önemli etken bir varlığın defter değeri 

ile vergi değeri arasındaki farktır. Buna göre 

herhangi bir standardın aynı konuya ilişkin 

getirmiş olduğu değerleme ilkeleri vergi 

kanunlarının getirmiş olduğu değerleme il-

kelerinden farklı olabilmektedir. Bu durum 

defter değeri ve vergi değerinin farklı olma-

sına neden olmaktadır. Standart uyarınca bu 

farkın geçici bir farka neden olması gerek-

mektedir.

3  TMS 23, Paragraf 7

Geçici farklar indirilebilir geçici farklar ve 

vergiye tabi geçici farklar olarak ikiye ayrıl-

maktadır.

İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek 

dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıl-

dığında o dönemlerin vergiye tabi karının 

veya zararını belirlerken vergi matrahından 

indirilebilir tutarlardır.4 Bu farklar üzerinden 

ülkede geçerli olan kurumlar vergisi oranın-

da ertelenmiş vergi varlıkları ayrılmaktadır. 

Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış 

mali zararlar ve gelecek dönemlere devre-

den kullanılmamış vergi avantajları5 erte-

lenmiş vergi varlığı yaratan durumlardır.

Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek 

dönemlerde faydalanma veya ödeme ya-

pıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını 

veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar 

oluştururlar. 6Bu farklar üzerinden ülkede 

geçerli olan kurumlar vergisi oranında erte-

lenmiş vergi borçları ayrılmaktadır.

Bir başka anlatımla işletmenin cari dönem-

de vergi matrahından indiremediği ancak 

gelecek dönemlerde indirebileceği veya cari 

dönemde vergi matrahından indirim konusu 

yaptığı ancak gelecek dönem/dönemlerde 

vergilendireceği tutarlar geçici farklardır. ( 

Sağlam, Eflatun ve Yolcu, 2015).

Geçici farklardan başka uygulamada sürek-

li fark olarak nitelendirilen farklarda vardır. 

Bunlar hiçbir dönem kaymasına neden ol-

mayıp oluştukları dönemde gelir yazılırlar 

veya gider olarak düşülürler. Dolayısıyla 

bunlar vergi varlık veya borcunun konusu-

nu oluşturmazlar. Örneğin kesilen bir trafik 

cezası işletme açısından KKEG olarak kabul 

edilip dönem karına eklenecektir. Ve oluştu-

ğu dönemde vergiye tabi karın belirlenme-

sinde dikkate alınacaktır. Ertesi yıllara iliş-

kin herhangi bir etki doğurmayacaktır.

4 TMS 12, Paragraf 5
5 TMS 12, Paragraf 5
6 TMS 12, Paragraf 5
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2.FAİZ GİDERLERİNİN TMS 12 

KAPSAMINDA UYGULANMASI

2.1.Maddi Duran Varlıklar Açısından 

Uygulama

Maddi duran varlıklarla ilgili katlanı-

lan faiz giderlerinin VUK açısından nasıl 

muhasebeleştirileceği 163 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; 

maddi duran varlıkların edinilmesi duru-

munda katlanılan kredilerin faizlerinin ya-

tırımın kuruluş dönemine ait olanlarının 

sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla 

itfa edilmek üzere yatırımın maliyetine dahil 

edilmesi gerekmektedir. 

Ancak işletme dönemine ait olanların ise, 

ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider 

yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek 

suretiyle amortismana tabi tutulması ilgili 

genel tebliğ uyarınca mükellefin ihtiyarına 

bırakılmıştır.

Buna karşılık TMS 23 uyarınca ise maddi 

duran varlıklardan sadece özellikli varlık 

niteliğinde olanlarla ilgili faiz giderlerinin 

aktifleştirilmesi zorunludur. Bunun dışında-

ki sabit kıymetler için katlanılan faiz gider-

lerinin doğrudan dönem gideri olarak mu-

hasebeleştirilmesi gerekmektedir (Toroslu, 

2010).

Yukarıda bahsedilen bu farklılık beraberin-

de standart uyarınca hesaplanan kar ve mali 

karda farklılık yaratmaktadır. Ortaya çıkan 

farklı vergi tutarlarını düzenleyebilmek için 

ise TMS 12 ye başvurulmaktadır. Bu bilgiler 

ve TMS 23, VUK 163 Sıra No’lu Genel Tebliği 

ve TMS 12’nin ilgili düzenlemeleri göz önüne 

alındığında duran varlığın vergi değeri, def-

ter değerinden büyük olmaktadır. Bu durum 

indirilebilir geçici fark yaratmakta ve bu fark 

üzerinden de Ertelenmiş Vergi Varlığı he-

saplanmaktadır.

2.2.Stoklar Açısından Uygulama

238 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca 

borçlanma maliyetlerinden dönem sonun-

da stoklara pay verilip verilmemesi serbest 

bırakılmıştır. Yani mükellef stoklara ilişkin 

hesaplanan faiz giderlerini, isterse maliye-

te ekleyebilmekte, isterse de dönem gideri 

olarak muhasebeleştirebilmektedir. Ancak 

TMS 23 e göre sadece özellikli varlıkların 

edinilmeleri için katlanılan borçlanmalara 

ilişkin faiz giderleri aktifleştirilebilmekte-

dir. Bunun dışında stokların peşin alış be-

delleri ile aktifleştirilmeleri gerekmekte ve 

oluşan finansman gideri giderleştirilmek-

tedir. Kısacası seçimlik bir hak söz konusu 

değildir.

Buna göre oluşan faizlerden VUK uyarınca 

dönem sonunda stoklara pay verilmesi du-

rumunda stokların vergi değeri defter de-

ğerinden yüksek olacaktır. Bunun sonucu 

olarak ise oluşan indirilebilir geçici farklar 

üzerinden ertelenmiş vergi varlığı oluşacak-

tır. Oluşan faizlerden stoklara pay verilme-

diğinde ise vergi değeri defter değerine eşit 

olacak ve herhangi bir geçici fark oluşma-

yacaktır.

3.KUR FARKLARININ TMS 12 

KAPSAMINDA UYGULANMASI

3.1.Maddi Duran Varlıklar Açısından 

Uygulama

Maddi duran varlıklarla ilgili kur farkı gi-

derlerinin vergi kanunları açısından nasıl 

muhasebeleştirileceği 163 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre 

döviz kredisi kullanılarak yurt dışından 

sabit kıymet ithal edilmesi sırasında 

veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç 

taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya 

çıkan kur farklarından, sabit kıymetin ikti-

sap edildiği dönem sonuna kadar olanla-

rın, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu 

bulunmaktadır. Ancak aynı kıymetlerle ilgili 

söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan 

kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğ-

rudan gider yazılması ya da maliyete intikal 

ettirilerek amortisman konusu yapılması 

mükellefin seçimine bırakılmıştır. Bunun 

yanında 334 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde 

ise lehe oluşacak kur farklarına ilişkin dü-

zenleme mevcuttur. Söz konusu genel tebli-

ğin ilgili kısmı şu şekildedir:
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“Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme 

işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna ka-

dar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilme-

si, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin 

olanların ise kambiyo geliri olarak değerlen-

dirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle 

amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ay-

rıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik ola-

rak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre 

işlem yapılmasına devam edilecektir.”7

TMS 23 e göre maddi duran varlıklardan sa-

dece özellikli varlık niteliğinde olanlarla il-

gili kur farkı giderlerinin aktifleştirilmesinin 

zorunlu olduğu daha öncede ifade edilmişti. 

Bunun dışındaki sabit kıymetler için katla-

nılan kur farkı giderlerinin doğrudan dönem 

gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerek-

mektedir. 

Standartta lehe kur farkına ilişkin açık bir 

hüküm bulunmamaktadır, fakat özellikli 

varlıklarda maliyetten düşülmesi, özellikli 

varlık dışındaki durumlar için ise faiz geliri 

yazmanın uygun olacağı düşünülmektedir. 

Çünkü sonuç olarak peşin bedelle alınmayan 

her işlem özünde bir finansman işlemidir 

ve aleyhe her durum finansman gideri olup 

lehe olan her durum ise faiz geliri olacaktır.

TMS 23 ve VUK 163,334 Sıra No’lu Genel 

Tebliğleri ve TMS 12’nin ilgili düzenlemele-

ri beraber düşünüldüğünde aleyhe ve lehe 

oluşan kur farkları ayrı ayrı değerlendilir-

melidir. Aleyhe oluşan kur farkları için ver-

gi değeri defter değerinden yüksek olmakta 

ve ortaya çıkan indirilebilir geçici fark için 

ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmaktadır. 

Lehe oluşan kur farkları için ise vergi değeri 

defter değerinden küçük olmakta ve vergi-

lendirilebilir geçici fark ortaya çıkmaktadır. 

Bu geçici fark üzerinden ise ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü hesaplanmaktadır. 

3.2.Stoklar Açısından Uygulama

Stoklar ile ilgili kur farkı giderlerinin nasıl 

muhasebeleştirileceği 238 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; 

emtianın satın alınıp işletme stoklarına gir-

7  334 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

diği tarihe kadar oluşan kur farklarının ma-

liyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta 

kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra or-

taya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulun-

dukları yıllarda gider yazılması veya mali-

yete intikal ettirilmesi mükellefin seçimine 

bırakılmıştır (Toroslu, 2010).

VUK açısından kur farklarının stokta bulu-

nan malların maliyetine yüklenmesinde ih-

tiyarilik bulunmaktadır. Stokta kalan mallar 

ile ilgili sonradan oluşan kur farkları, mali-

yete eklenebileceği gibi dönem gideri olarak 

da kaydedilebilmektedir. Buna karşılık TMS 

23 te böyle bir imkân bulunmamaktadır. 

TMS 23 e göre özellikli varlıklarda kullanı-

lanlar hariç stoklarla ilgili olarak sonradan 

oluşan kur farkları hiçbir şekilde aktifleşti-

rilememektedir. 

Emtianın satın alınıp işletme stoklarına gir-

diği tarihe kadar oluşan olumlu kur farkla-

rının da maliyetle ilişkilendirilmesinin de 

zorunlu olduğu düşünülmektedir. Ve bu ta-

rihten sonra oluşacak farkların ise gelir ola-

rak kayda alınması gerekmektedir. 

TMS 23 ve 238 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği 

ve TMS 12 nin düzenlemeleri bir arada de-

ğerlendirildiğinde yine farklı durumlar or-

taya çıkmaktadır. Buna göre kur farklarının 

olumsuz olması durumunda vergi değeri 

defter değerinden yüksek çıkacaktır. Bunun 

sonucunda da ertelenmiş vergi varlığı olu-

şacaktır. Kur farkının olumlu olması duru-

munda ise vergi değeri defter değerinden 

düşük çıkacak ve oluşan indirilebilir geçici 

fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu he-

saplanacaktır.



TMS 12 Gelir Vergileri Standardının Türkiye Uygulaması

126 Yıl : 1 Sayı: 3

4.ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN TMS 12 GELİR 

VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA 

UYGULANMASI

Özellikli varlıklar, TMS 23 Borçlanma 

Maliyetleri Standardının tanımlar başlıklı 4 

üncü paragrafında; amaçlanan kullanıma 

veya satışa hazır hale getirilmesi zorunlu 

olarak uzun süreyi gerektiren varlıklar ola-

rak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle, 

özellikli varlıkların özelliklerini;

• Satın alındıkları zaman kullanıma veya 

satışa müsait olmamaları,

• Kullanıma veya satışa hazır hale getiril-

meleri için uzun bir süre gerektirmeleri,

olarak sıralamak mümkün olacaktır.

Bu sayılan özellikler neticesinde, özellik-

li bir varlığın sadece stok kalemi olmayıp 

aynı zamanda kullanım amaçlı, tamamlan-

ması zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren 

bir maddi duran varlık da olduğu söylenebi-

lir. Gerçekten de TMS 23 ün 7 nci paragra-

fında stokların yanında imalat tesislerinin, 

enerji üretim tesislerinin, maddi olmayan 

duran varlıkların, yatırım amaçlı gayrimen-

kullerin ve taşıyıcı bitkilerinde birer özellikli 

varlık olabileceği düzenlenmektedir. Dolayı-

sıyla aşağıda sayılanlar bu kapsamda birer 

özellikli varlık olabilir:

• İnşa edilen bir kuru yük gemisi

• Baraj, köprü ve alt yapı hizmetleri

• Kiraz ağacı gibi bitkiler

TMS 23 ün 7 nci paragrafında sayılanlardan 

başka, finansal varlıklar ve kısa süre içeri-

sinde üretilen veya imal edilen stoklar ise 

özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde 

amaçlanan kullanıma veya satışa hazır olan 

varlıklarda, özellikli varlık değildir.

Konu açısından önemli olan asıl husus ise, 

TMS 23 uyarınca özellikli varlıkların maliye-

tine katılan borçlanma maliyetleridir. Stan-

dart uyarınca sadece özellik varlıklar için 

yapılan borçlanmalara ilişkin borçlanma 

maliyetleri gider yazılmayıp ilgili varlığın 

maliyetine dahil edilir. İşletmeler bunun 

dışındaki diğer borçlanma maliyetlerini ise 

oluştukları dönemde gider olarak muhase-

beleştirirler. 

TMS 23 ün özellikli varlıklarla ilgili yaptığı bu 

düzenleme, VUK un getirmiş olduğu değer-

leme ölçütlerinden farklıdır. Bu durum farklı 

kar zarar tutarlarına neden olacaktır ve ni-

hai olarak da farklı vergi yükleri ortaya çı-

kacaktır. TMS 12 Gelir Vergileri Standardının 

getirmiş olduğu düzenlemeler ise ödenecek 

vergilerdeki bu farklılığı ortadan kaldıracak-

tır. Bunun sonucu olarak da TFRS uyarınca 

hazırlanan bir bilançoda ödenmesi gereken 

dönem vergisi VUK uyarınca hazırlanan bir 

bilançodaki gibi olacaktır. 

Örnek: ABC A.Ş. 2 yıl sürecek bir fabrika bi-

nası inşaatı için 1.500.000 TL banka kredisini 

02/03/2012 tarihinde kullanmıştır. Kredinin 

yıllık faiz oranı %10 olup geri ödeme tek se-

ferde inşaatın bittiği yılı takip eden yılın ba-

şından itibaren başlayacaktır. İlgili varlığın 

yararlı ömrü 20 yıldır. İnşaata ilişkin diğer 

bilgiler ise şu şekildedir:

1) İşletme 2012 dönem sonu itibarıyla aldığı 

kredinin 800.000 TL sini kullanmıştır.

2) İşletme 2013 yılında 500.000 TL lik tutarı 

yatırımı için krediden harcamıştır.

3) işletme 2014 yılında tahmin edilen tarih-

te binayı kullanılabilir halde aktiflerine 

almıştır.

4) İşletme 30/12/2014 tarihinde 250.000 TL 

lik komisyon geliri elde etmiştir.

Ülkede geçerli kurumlar vergisi oranı %20 

dir.
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Kayıt 1:

02.03.2012

100 KASA 1.500.000

400 BANKA KREDİLERİ 1.500.000

İnşaat için kredi kullanılması

/

Kayıt 1 işletmenin aldığı krediye ilişkin yapması gerek kayıttır.

Kayıt 2:

.../.../2012

258 YAPILAMTA OLAN YATIRIMLAR 800.000

100 KASA 800.000

/

2012 yılı içerisinde farklı tarihlerde inşaata harcanan 800.000 TL lik tutara ilişkin kayıt,

Kayıt 2 deki gibi olacaktır.

Kayıt 3:

31.12.2012

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 66.667

400 BANKA KREDİLERİ 66.667

İşlemiş faizden maliyete aktarılan tutar

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 58.333

400 BANKA KREDİLERİ 58.333

İşlemiş faizden giderleştirilen tutar                 

/

((800.000*%10)/12)*10=66.667 TL lik kısım TMS 23 uyarınca gider yazılmayıp özellikli varlı-

ğın maliyetine dahil edilecektir. Kullanılan kredinin 1.500.000 TL lik kısmından geriye kalan 

700.000 TL si ise henüz özellikli varlığın inşası için harcanmadığı için bu kısma tekabül eden 

faiz gideri olan ((700.000*%10)/12)*10=58.333 TL finansman gideri olarak yansıtılacaktır. Dö-

nem sonunda yapılması gereken ise Kayıt 3 te olduğu gibidir.
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Kayıt 4:

İşletme 2013 yılında 500.000 TL lik tutarı yatırımı için krediden harcamıştır. Buna ilişkin 

yapılması gereken Kayıt 4 te yer almaktadır.

31.12.2013

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 500.000

100 KASA 500.000

Yatırıma ilişkin harcanan kredi

/

Kayıt 5:

31.12.2013

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 130.000

400 BANKA KREDİLERİ 130.000

İşlemiş faizden maliyete aktarılan tutar

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000

400 BANKA KREDİLERİ 20.000

İşlemiş faizden giderleştirilen tutar

/

Dönem sonu geldiğinde işletmenin harcamış olduğu toplam tutar üzerinden hesaplanan faiz-

lerin maliyete dahil edilmesi gerekmektedir. Söz kosu tutar ((800.000+500.000)*%10=)130.000 

TL olup buna ilişkin yapılması gereken Kayıt 5 teki gibidir.

Bir diğer anlatımla TMS 23 gereği ertesi yıl boyunca yatırım için harcanan krediye tahakkuk 

eden 150.000 TL lik faizin o güne kadar harcanan 1.300.000 TL ye isabet eden kısmı özellikli 

varlığın maliyetine dahil edilecektir. Arta kalan ve henüz yatırım için harcanmayan 200.000 TL 

lik kısım için tahakkuk eden 20.000 TL ise doğrudan gider olarak yansıtılacaktır.
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Kayıt 6:

02.03.2014

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 250.000

100 KASA 250.000

/

İşletme ertesi yıl krediden kalan tutarı (250.000) da harcayıp tahmin edilen tarihte binayı kul-

lanılabilir halde aktiflerine almıştır. Buna ilişkin yapılması gereken Kayıt 6 olacaktır. İnşaatın 

tamamlandığı yılın ilk 2 ayına tekabül eden faiz o güne kadar harcanan 1.500.000 TL üzerin-

den hesaplanan faiz olacaktır. Bu tutarda 25.000 TL olarak Kayıt 7 deki gibi hesaplara yansı-

tılacaktır.

(((800.000+500.000+200.000)%10)/12)*2=25.000

Kayıt 7: 

02.03.2014

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 25.000

400 BANKA KREDİLERİ 25.000

İşlemiş faizden maliyete aktarılan tutar

252 BİNALAR 1.721.667

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR  1.721.667

Yapımı tamamlanan binanın aktife alınması

/

İşletmenin 30/12/2014 tarihinde elde ettiği komisyon gelirine ilişkin kayıt aşağıdaki şekilde 

olacaktır.

Kayıt 8: 

30.12.2014

100 KASA     200.000

643 KOMİSYON GELİRLERİ 200.000

İşletmenin komisyon geliri elde etmesi

/
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TMS 23 ün getirmiş olduğu düzenlemeye göre 02/03/2014 tarihine kadar tahakkuk eden 

borçlanma maliyetleri özellikli varlığın maliyetine dahil edilmiştir. Fakat 163 Sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği uyarınca “Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuru-

luş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek suretiyle itfa 

edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte…”dir. İşletme dönemine ait olanların 

ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle 

amortismana tabi tutulmaları mümkün bulunmaktadır.8

Özellikli varlığın aktife alındığı tarih olan 02/03/2014 den 31/12/2014 tarihine kadar oluşacak 

faizlerinde 163 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca maliyete dahil edilmesi gerekmektedir.  

Buna rağmen bu tarihler arasında oluşacak faizlerin TMS 23 uyarınca giderleştirilmesi ge-

rekmektedir. İlgili kayıt ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kayıt 8:

31.12.2014

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 125.000

400 BANKA KREDİLERİ 125.000

02/03 -31/12/2014 tarihleri arası tahakkuk eden faiz

/

TMS 23 ve VUK açısından oluşan toplam maliyet farklılığı aşağıdaki tabloda daha net şekilde 

görünecektir.

Tablo 12: Özellikli Varlıkların VUK ve TMS Açısından Değerleme Farklılığı

TARİH/HARCAMA/FAİZ
TMS 23 UYARINCA 

AKTİFLEŞTİRİLEN 

VUK UYARINCA

AKTİFLEŞTİRİLEN

2012 Yılı Harcama 800.000 800.000

2012 Aktifleştirilen Faiz 66.667 66.667

2013 Yılı Harcama 500.000 500.00

2013 Aktifleştirilen Faiz 130.000 130.000

2014 Yılı Harcama 200.000 200.000

2014 Aktifleştirilen Faiz 25.000 150.000

TOPLAM 1.721.667 1.846.667

8 163 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
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Tablo 13: TMS 23 ve Vergi Kanunları Kapsamında Özellikli Varlıklara İlişkin Finansman Etkisi

Geçerli Vergi Kanunu 
Uyarınca

TMS 23 Borçlanma 
Maliyetleri Standardı 

Uygulandığında

Gelirler  (A) Komisyon Geliri 200.000 200.000

Giderler (B)
Amortisman Gideri 1.846.667/20=92.333,35 1.721.667/20=86.083,35

Finansman Gideri (0) 125.000

Dönem Brüt Kârı (C) (A)-(B)=(C)
250.000-92.333,35-0
=157.666,65

250.000-86.083,35-125.000

=38.916,65

Kurumlar Vergisi (D) (C) *%20=(D)
157.666,65*%20
=31.533,33

38.916,65*%20=7.783,33

Dönem Net Kârı (E) (C)-(D)=(E)
157.666,65-31.533,33

=126.133,32

38.916,65-7.783,33

=31.133,32

Tablo 13 te görüldüğü üzere döneme ilişkin ertelenen vergi varlığı ve vergi varlığının döneme 

isabet eden kısmı hesaba katılmadığı takdirde vergi kanunları uyarınca hesaplanan vergiye 

ulaşmak mümkün olamamaktadır.

VUK ve TMS 23 ün sebep olduğu farklı maliyet ve giderler, beraberinde farklı kar tutarları 

ve farklı vergi matrahlarına sebep olacaktır. VUK uyarınca 125.000 TL lik fazladan aktifleş-

tirilen tutar gelecek yıllarda kısım kısım amortisman yoluyla yok edilecektir. Bu durumda 

TMS 12 nin getirmiş olduğu ilke ve uygulamalar gündeme gelecektir. Söz konusu (1.846.667-

1.721.667) 125.000 TL lik tutar açısından vergi değeri muhasebe değerinden yüksektir ve TMS 

12 uyarınca indirilebilecek geçici fark oluşacaktır.

İşletmenin bu durumda mevcut kayıtlarının üzerine Kayıt 9 u eklemesi gerekmektedir. Daha 

öncede belirtildiği gibi eklenecek tutar 125.000 TL lik geçici fark değil, bu tutarın kurumlar 

vergisi uyarınca %20 sini oluşturan 25.000 TL dir.

Kayıt 9:

31.12.2014

284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 25.000

691 DÖNEMİN VERGİ GİDERİ/GELİRİ 25.000

/

Kayıt 9 a ek olarak aşağıdaki kayıtla beraber finansal tablolara aktarılan 360 Ödenecek Vergi 

ve Fonlar Hesabının bakiyesi de vergi kanunları uyarınca hesaplanmış olan tutar olacaktır. 

Aşağıdaki kayıt 25.000 TL lik hesaplanan vergi varlığı tutarının aktife alınan binanın 20 yıllık 

ömrüne bölünmesi sonucu 2014 yılında yapılması gereken kayıttır. 
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31.12.2014

691 DÖNEMİN VERGİ GİDERİ/GELİRİ 1.250

284 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1.250

/

Tablo 14:

Özellikli Varlıklara İlişkin Finansman ve Amortisman Etkisinden Kaynaklı Vergi Farkları

Geçerli Vergi Kanunu 
Uyarınca

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 
Standardı Uygulandığında

DÖNEM VERGİSİ 31.533,33 7.783,33

VERGİ VARLIĞI (+) (-) 25.000

VERGİ VARLIĞI

(dönemde mahsup edilmesi gereken) (-)
(-) 1.250

TOPLAM VERGİ 31.533,33 31.533,33

Tablo 14 te görüldüğü üzere de ertelenen vergi varlığı veya vergi varlığının döneme isabet 

eden kısmı dikkate alındığı takdirde standart uyarınca hesaplanan vergi tutarı ve vergi kanun-

ları uyarınca hesaplanan vergi tutarları eş değer olacaktır. Sonuç olarak da bilançoya vergi 

miktarı açısından olması gereken tutar yansıtılmış olacaktır.

5.SONUÇ

Finansal tabloların doğru, açık ve anlaşıla-

bilir ve karşılaştırılabilir olması, bunlardan 

bilgi almak isteyen herkes tarafından is-

tenmektedir. Bu noktada Türkiye Muhase-

be Standartları önem kazanmaktadır. Stan-

dartların getirdiği ilkeler, finansal tabloların 

doğruluğunu, açıklığını ve anlaşılabilirliğini 

artırmaktadır. Bu nedenle, standartlara olan 

ilgi tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. 

Ülkeler standartların uygulanması için yasal 

düzenlemeler yapmaktadır.

Ülkemizde de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanu-

nu’nda Standartların uygulanmasına yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanısıra 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu (KGK) da 26/8/2014 tarihli 

Kurul Kararı ile uygulamaya yön vermiştir. 

Buna göre; kurul kararına ekli listede yer 

alan kurum kuruluş ve işletmeler 1/1/2014 

tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönem-

lerine ilişkin münferit ve konsolide finansal 

tablolarını hazırlarken Türkiye Muhasebe 

Standartlarının uygulamalıdır. Söz konusu 

ekli listede yer alamayan kurum, kuruluş 

ve işletmeler de münferit veya konsolide fi-

nansal tablolarını (1/1/2014 tarihinden önce 

başlayan hesap dönemlerine ait olup hazır-

lanmamış veya genel kurula sunulmamış 

olanlar dâhil) hazırlarken isteğe bağlı olarak 

Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaya-

bilecektirler. 

Uygulama kapsamı belirlendikten sonra, 

kapsam dışında kalan işletmeler için uy-

gulanacak olan yerel finansal raporlama 

çerçevesi çalışmaları başlatılmıştır. Söz 

konusu çerçeve yürürlüğe girinceye kadar 

ve geçici bir çözüm olmak üzere kendisi de 

bir raporlama çerçevesi olan MSUGT’nin 

uygulanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 

MSUGT’nin uygulanması neticesinde ortaya 
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çıkabilecek tereddüt edilen hususların 

açıklığa kavuşturulması amacıyla 30.12.2014 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilave 

hususlara ilişkin belirleme yapılmıştır.

Mevcut durumda TMS 12 nin uygulanma-

sıyla farklı kurallar uyarınca hazırlanan bi-

lançolarda ödenecek dönem vergilerini eşit 

olarak görmek mümkün olmaktadır. Bu sa-

yede ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş 

vergi borcu, standartlara göre hazırlanmış 

bir finansal tabloda, olması gereken vergi 

yükünü doğru olarak gösterebilmektedir. 

TMS 12 nin varlık nedeni, standartların ge-

tirmiş olduğu değerleme hükümlerinin yerel 

vergi mevzuatının getirmiş olduğu değer-

leme hükümlerinden farklı olmasıdır. Bu-

radan bakıldığında her standardın kendine 

özgü getirmiş olduğu değerleme hükümleri 

vardır ve bunların büyük bir kısmı vergi usul 

kanundaki değerleme hükümlerinden fark-

lıdır. TMS 12 bu sebeple bütün standartlara 

uygulanabilir niteliktedir. Bu nedenle bu ça-

lışmada sadece TMS 23 Borçlanma Maliyet-

leri Standardına ilişkin TMS 12 nin uygulan-

ması ele alınmıştır. 

Bu çalışmada işletmelerin ödenmesi 

gereken dönem vergisinin belirlenmesinde 

önem arz eden muhasebe standartlarından 

olan TMS 12 Gelir Vergileri Standardının, 

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 

çerçevesinde ülkemiz uygulaması incelen-

miştir. Konu özellikli varlıklara ilişkin bir 

örnekle de açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

durumun doğal bir sonucu olarak Türk Ver-

gi Kanunları ile olan farklılıklar ele alınıp 

dönemin ödenecek vergisine ulaşmada kat 

edilecek aşamalar gösterilmiştir.

Yapılan bu çalışmada ayrıca aşağıdaki so-

nuçlara da ulaşılmıştır:

1) TMS 12 Gelir Vergileri Standardı, yerel 

vergi mevzuatından farklı değerleme öl-

çüşü içermesi halinde tüm standartlara 

uygulanmak zorundadır.

2) TMS 12 Gelir Vergileri Standardı, fark-

lı değerleme ölçülerinin neden olduğu 

farklı vergi yüklerini, ülkede geçerli olan 

vergi kanunları (VUK, KVK, GVK) uyarınca 

hesaplanan vergi yüküne eşitleyen uygu-

lanması zorunlu bir standarttır.

3) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 

faiz, kur ve vade farkı gibi borçlanmanın 

maliyeti olan unsurlar bakımından Vergi 

Usul Kanununun getirdiği hükümlerden 

farklıdır.

4) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri ve Ver-

gi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin 

getirmiş olduğu farklı düzenlemeler ge-

çici farklara neden olmaktadır. Bu geçi-

ci farklar duruma göre ertelenmiş vergi 

borcu veya ertelenmiş vergi varlığına se-

bep olabilmektedir.

5)  TMS 23 ün neden olduğu farklı değer-

leme hükümlerinden kaynaklanan farklı 

vergi yüklerini, VUK uyarınca hesaplanan 

vergi yüküne denkleştiren TMS 12 finan-

sal tablolar açısından karşılaştırılabilirli-

ğe katkı sağlamaktadır. 

Yapılan çalışmada tek düzen hesap planının 

ihtiyaçlara cevap veremediği de ortadadır.  

Uygulamayı daha da kolaylaştırmak ama-

cıyla Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğinin (MSUGT) getirmiş olduğu düzen-

lemelerin tekrar gözden geçirilerek, stan-

dart ilkelerine yakınsayan şekilde güncel-

lenmesi de yerinde olacaktır. Bunun yanında 

VUK tada gerekli değerleme hükümlerinin 

bu doğrultuda revize edilip dünya ölçeğin-

deki uygulamalara ayak uydurulması, finan-

sal tabloların karşılaştırılabilirliği açısından 

önemlidir. 
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ÖZET

Ulusal ve uluslararası rekabetin artması, 

markalaşma ve yeni pazarlara açılma, 

işletmeleri “işletmenin sürekliliği” kavra-

mından hareket etmesini sağlayarak kay-

nak arayışına sevk etmektedir. Bu kaynak 

arayışını işletmeler, ya özkaynaklardan ya 

da yabancı kaynaklardan sağlaması gerek-

mektedir. Özkaynağı güçlü olan işletmeler 

finansal kaldıraç etkisinden yararlanarak bir 

nevi otofinansman ile yatırımlarını finanse 

etmektedir. Özkaynağı yeterince güçlü ol-

mayan işletmeler ise banka ve diğer finans 

kurumlarından yabancı kaynak elde etmek-

tedir. Yabancı kaynak elde edildiği zaman ise 

borçlanma maliyeti çeşitleri olabilecek faiz, 

kur farkları, vade farkları, komisyon v.b. kar-

şımıza çıkmaktadır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu’nun yayınladığı TMS 23 

Borçlanma Maliyeti standardında yukarıda-

ki borçlanma maliyetleri gider olarak yazılır. 

Ancak iktisap edilecek varlığın özellikli var-

lık olması durumunda katlanılan borçlanma 

maliyetleri aktifleştirilerek varlığın maliyeti-

nin bir parçası haline gelir. Şöyle ki, özellikli 

varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile 

doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma ma-

liyetleri, ilgili varlık amaçlanan kullanıma 

veya satışa hazır hale gelinceye kadar mali-

yete dahil edilir.

Anahtar Kelimeler: Özellikli Varlıklar, 

Borçlanma Maliyetleri, Aktifleştirme, Tem-

sili Faiz Maliyeti, Gerçek Faiz Maliyeti

ABSTRACT

Escalation of national and international 

competition, branding and expanding to new 

markets prompt businesses to pursuit of 

new funds based on the notion of  continu-

ity concept. Pursuit of the funds should be 

covered either by owner’s equity or  by lia-

bilities. Businesses that are strong in terms 

of owner’s equity finance their investments 

by self financing benefitting from the effect 

of  financial leverage. Those who does not 

have a strong owner’s equity acquire liabili-

ties from banks and other financial instituti-

ons. We face matters such as interest rate, 

exchange differences, delay interest and co-

mission which can be considered as cost of 

borrowing when we get liabilities

Cost of borrowings which are mentioned 

above are written off as cost in the TMS 23 

The Standard of Borrowing Cost which is 

published by Public Oversight Accounting 

and Auditing Standards Authority. In case of 

acquiring a qualifying asset, borrowing costs 

are becoming a part of the asset by capita-

lizing borrowing costs. That is to say, bor-

rowing costs that can be associated directly 

with the construction or production of the 

qualifying asset are included as expenditure 

until the concerned asset is ready to use or 

sales. 

Keywords: Qualifying Assets, Borrowing 

Costs, Capitalizing, Representative İnterest 

Cost, True İnterest Cost

ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN BELİRLENMESİ AKTİFLEŞTİRİLMESİ 
İLE ÖZELLİKLİ VARLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurullah SAYIM – Uzman Yrd.
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GİRİŞ

Özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma veya 

satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu 

olarak uzun süreyi gerektiren varlıklardır.

Standarda göre etkin faiz oranı yöntemi 

kullanılarak hesaplanan faiz gideri, finan-

sal kiralamalara ilişkin borçlanma maliyet-

leri ve yabancı para borçlanmalarında, faiz 

maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dikkate 

alındıkları ölçüde olmak üzere kur farkları, 

borçlanma maliyeti standardı kapsamında-

dır.

Yapılması uzun süren stoklar, imalat tesis-

leri, enerji üretim tesisleri özellikli varlık 

olarak nitelendirilebilir. Amaçlanan kulla-

nıma veya satışa hazır duruma getirilmesi 

zorunlu olarak uzun süreyi alan ve bunlar-

la doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma 

maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetine 

dahil edilir. Diğer borçlanma maliyetleri ise 

oluştukları dönemde gider olarak muhase-

beleştirilir.

Özellikli varlığa yönelik harcama yapıldığın-

da, ilgili varlığa yönelik borçlanma maliyet-

leri oluştuğunda ve ilgili varlığın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma geti-

rilmesi için gerekli işlemlere başlandığın-

da aktifleştirme işlemine başlanır. İşletme, 

eğer özellikli varlığın inşasına uzun süreli 

ara vermesi durumunda borçlanma mali-

yetlerinin aktifleştirilmesine de ara verilir. 

Bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma 

satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli 

tüm işlemler, idari işlemler dahil bir varlığın 

fiziken tamamlanması varlığın hazır olduğu 

anlamına gelir ve aktifleştirme işlemine son 

verilir.

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN ORTAYA 

ÇIKIŞ NEDENLERİ

a) Faiz

Faiz, borç alanın borç verene belirli bir za-

man sonunda borcun anaparasına ilave ola-

rak ödemeyi taahhüt ettiği tutardır. Başka 

bir ifadeyle borç verenin parasını belirli bir 

süre kullandırması karşılığında aldığı be-

del de diyebiliriz.

Başka bir tanım ise şöyledir; işletmelerin 

genellikle finansal kuruluşlardan yabancı 

kaynak kullanımı sonucu yüklenmiş olduk-

ları, belli bir vade sonunda, belirli bir oranda 

ve belirli bir ödeme planı çerçevesinde kul-

lanılan yabancı kaynakla birlikte geri öde-

nen, kullanım amacına göre maliyet veya 

gider niteliği taşıyabilen unsura faiz denir 

(Şıklar, 2004).

b) Kur Farkları

Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki 

değerine, fiyatına kur denir. TMS 21’ e göre 

kur tanımı ise iki para biriminin değişim 

oranıdır. TMS 21’ e göre kur farkı tanımı “bir 

para birimindeki belirli bir tutarın diğer bir 

para birimine farklı kurlardan çevrilmesin-

den kaynaklanan farktır” şeklinde açıklan-

maktadır.

Serbest döviz kuru sisteminin bir sonucu 

olarak döviz kurlarının geniş bir aralıkta 

dalgalanması, işletme faaliyetleri üzerinde 

önemli etkilere sahiptir. Bu etkiler, işletme 

faaliyetleri üzerinde belirsizlik yaratır. Dö-

viz kurlarındaki belirsizlik; döviz kuru riski 

yaratarak, işletmelerin bugünkü ve gele-

cekteki faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz 

sonuçlar doğurur. Döviz kuru değişmeleri, 

finansal ve karlılık durumunun finansal tab-

lolara tam olarak yansıtılamaması nedeniyle 

olumsuz etkilere sahiptir. Finansal tablola-

rın işletmenin finansal ve karlılık durumunu 

gerçeğe uygun şekilde göstermesi, finansal 

tablo kullanıcılarının verecekleri kararları-

nın etkinliğini arttırır (Aktaş, 2010).

c) Vade Farkları

Vade farkı, müşteri ve satıcı açısından ayrı 

ayrı ele alınması gereken bir konudur. Müş-

teri açısından bakıldığında, müşteri vade 

farkı ile malın kullanımını erkene almakta 

ve bu şekilde malın değer artışından yarar-

lanmış olmaktadır. Ancak satıcı açısından 

bakıldığında, satıcı hem bu değer artışını 

sağladığı için bundan katkı almakta, hem de 

vade farkının getirdiği bir takım külfet, risk 

ve enflasyon kaybının karşılığını talep et-

mektedir. O zaman vade farkı, faizde olduğu 

gibi zamanın fonksiyonu değil, malın kulla-

nım yararının fonksiyonudur. Bu nedenle de 
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vade farkı faize benzer ancak faiz değildir. 

Müşteri parasını henüz ödemediği maldan 

vade boyunca yararlanmaktadır. Artan yarar 

artan fiyatla dengelenmiş olmaktadır.

Kısaca vade farkı, müşteri ve satıcı arasın-

da tespit edilen ve borcun belli bir vadede 

ödenmesi halinde, mal veya hizmet bede-

line eklenen bir bedeldir.  Bu tanımdan da 

anlaşıldığı gibi vade farkı, satıcının, mal veya 

hizmet bedelinin ödemesindeki gecikmeden 

kaynaklanan zararını karşılamaya yöneliktir.

d) Komisyon

Genellikle işletmelerin faaliyetleri esnasın-

da finansal işlemlerinden dolayı ödemiş ol-

dukları gider türleridir.

Komisyon giderleri, banka ve benzeri kre-

di kuruluşlarının borçlanma ile ilgili tüm 

hizmetleri için aldıkları komisyonlardır. İş-

letmeler yapılan kredi sözleşmeleri ile il-

gili olarak komisyon ücreti adı altında belli 

masrafları, kredi verene öderler. Örneğin, 

bankalar işletme için açtıkları akreditif kre-

dileri için işletmeden komisyon talep eder-

ler. Akreditifin açılmasından, işlemin bitirilip 

kapatılmasına kadar alınan tüm bu aracılık 

ücretleri, akreditif komisyonu olup dolayısıy-

la da işletmenin borçlanmadan dolayı kat-

lanmış olduğu bir borçlanma maliyetidir.

STANDARDIN AMACI VE TEMEL İLKESİ

TMS 23’ ün amacı borçlanma maliyetinin 

muhasebe uygulamalarında tekdüzeliği 

oluşturarak finansal tablo kullanıcılarına 

varlıkların maliyetinin güvenilirliğini sağla-

mak, borçlanma maliyeti olan faiz, komis-

yon, kur farkları ve benzeri giderleri kayda 

alırken yöntem belirlemektir.

Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası 

veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

borçlanma maliyetleri, ancak söz konusu 

varlığın işletmeye gelecekte ekonomik bir 

fayda sağlamalarının muhtemel olması ve 

ilgili borçlanma maliyetlerinin güvenilir bir 

biçimde ölçülebilmesi koşuluyla ilgili özel-

likli varlığın maliyetinin bir parçası olarak 

aktifleştirilir. Bu koşulları sağlamayan diğer 

tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dö-

nemde gider olarak kaydedilir.1

STANDARDIN KAPSAMI

İşletmeler, borçlanma maliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesinde bu Standardı 

uygularlar. Borç olarak sınıflandırılmayan, 

imtiyazlı hisseler dahil, özkaynakların ger-

çekleşen veya tahmini maliyetleri ile ilgili 

konular bu Standardın kapsamında değildir.

İşletmelerce aşağıdaki varlıkların elde edil-

mesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişki-

lendirilebilen borçlanma maliyetleri ile ilgili 

olarak bu Standardın uygulanması gerekli 

değildir:

• Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen 

bir özellikli varlık, örneğin TMS 41 Tarım-

sal Faaliyetler Standardı kapsamındaki 

bir canlı varlık

• Çok miktarda ve tekrarlanarak imal edi-

len veya üretilen stoklar.

Standartta belirlenen borçlanma maliyetleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:2

• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleş-

tirme ve Ölçme” Standardında tanımla-

nan etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak 

hesaplanan faiz gideri

• TMS 17 Kiralama İşlemleri” Standardı 

uyarınca finansal tablolara yansıtılan fi-

nansal kiralamalara ilişkin borçlanma 

maliyetleri ve

• Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz 

maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dik-

kate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur 

farkları.

1 UFRS Cep Kitapçığı
2 TMS 23, 6. Paragraf
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BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Temel Yöntem

Bu yöntemde borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde doğrudan gider olarak yazılır. Te-

mel yöntemde, borçlanmanın niteliğine veya yöntemine bakılmaksızın gerçekleştikleri dö-

nemde gider olarak muhasebeleştirilir ve borçlanma maliyetleri ile ilgili olarak uygulanan 

muhasebe politikaları finansal dipnotlarda açıklanır.

Örnek 1: İşletme 01.01.2012 tarihinde sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla B bankasından 
6 ay vadeli  %10 faiz oranı üzerinden 100.000 TL kredi çekmiş ve banka hesabına yatırmıştır.

Çekilen kredinin banka hesabına yatırılması

/

102 BANKA 100.000

300 BANKA KREDİLERİ 100.000

/

Döneme ilişkin kredi faizi

/

780 FİNANSMAN GİD. 5.000

300 BANKA KREDİLERİ 5.000

/

Finansman giderlerinin yansıtılması

/

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERİ 5.000

781 FİN. GİD. YANS. 5.000

/

/

781 FİNANSMAN GİD. YANS. 5.000

780 FİNANSMAN GİD. 5.000

/
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Uygulanabilir Yöntem

TMS 23’ün önceki hali, özellikli bir varlığın satın alınması, inşası ve üretim ile doğrudan ilgili 

olan borçlanma maliyetlerinin oluştuğu anda gider olarak muhasebeleştirilmesi için iki uy-

gulamaya izin vermekteydi. Bu maliyetler aktifleştirilebilmekte veya alternatif olarak, oluştu-

ğu anda gider olarak muhasebeleştirilebilmekteydi. Sonrasında standartta yapılan güncelle-

melerle temel yöntem kaldırılmış sadece alternatif yöntemin kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Standartta sadece tek bir yönteme yani alternatif yöntemin kullanılmasındaki amaç uygula-

maların karşılaştırılabilirlik ilkesini zedelemesinin önüne geçilmesidir. Bir önceki başlıktaki 

temel yönteme göre borçlanma maliyetleri dönem gideri olarak yazılır ve sonuç hesapları-

na aktarılır. Alternatif yöntemde ise özellikli varlığın satın alınması, inşası veya üretimi ile 

doğrudan ilgili olan borçlanma maliyetlerinin varlığın maliyetinin bir parçası olduğuna karar 

verildiğinden aktifleştirme yapılır.  

Bu yönteme göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

/

780 Finansman Gid. XXXX

300 Banka Kredileri XXXX

/

Dönem sonu kayıtları

/

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR XXXX

781 FİN. GİD. YANS XXXX

/

/

781 FİNANSMAN GİD. YANS. XXXX

780 FİNANSMAN GİD. XXXX

/

Yatırım tamamlandığı zaman

/

253 TESİS. MAKİNE, CİHAZLAR. XXXX

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR XXXX

/
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Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirme 

Koşulları

İşletmelerce borçlanma maliyetlerinin bir 

özellikli varlığın maliyetinin parçası olarak 

aktifleştirilmesine, aktifleştirme koşullarının 

sağlandığı tarihte başlanır. Aktifleştirmenin 

başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki 

koşulların tümünü sağladığı tarihtir:3

• İşletme, varlık için harcama yaptığında,

• Borçlanma maliyetleri oluştuğunda,

• İşletme, ilgili varlığın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilmesi için gerekli işlemlere 

başladığında.

Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi

Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası 

veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebi-

len borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkla 

ilişkili harcamaların hiç yapılmamış olma-

sı durumunda ortaya çıkmayacak borçlan-

ma maliyetleridir. Bir işletme, münhasıran 

bir özellikli varlığın elde edilmesi amacı ile 

borçlanmışsa, o varlıkla ilgili olan borçlan-

ma maliyetleri kolaylıkla belirlenebilir.4

Belirli bir borçlanma ile bir özellikli varlık 

arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı-

nın tespit edilmesi ve belirli bir harcama-

nın hiç yapılmaması halinde kaçınılabilecek 

borçlanmaların belirlenmesi bazı durumlar-

da zor olabilir. Standarttan örnek verilecek 

olursa;5

  Finansman faaliyetlerinin tek bir mer-

kezden yürütüldüğü durumlarda,

  Şirketler topluluğunun, borçlanma 

ihtiyaçları için çok sayıda değişik faiz 

oranlı borçlanma araçları kullandığı,

  Borçlanılan fonların değişik esaslara 

göre grup şirketlerine kullandırdığı du-

rumlarda.

Diğer zorluklar ise; yüksek enflasyonlu eko-

3 TMS 23, 17. Paragraf
4 TMS 23, 10. Paragraf
5 TMS 23, 11. Paragraf

nomilerde faaliyet gösteren bir grubun, dö-

viz üzerinden veya dövize endeksli olarak 

kullandığı krediler ile döviz kurlarında dal-

galanmalar olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Genel Borçlanmalarda Özellikli Varlıkla 

İlgili Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması

Bir işletmenin genel amaçlı olarak borçlan-

dığı fonların bir kısmının, bir özellikli varlı-

ğın finansmanı için kullanıldığı durumlarda; 

aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tu-

tarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamalara 

uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı 

ile belirlenir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli 

varlık alımına yönelik yapılmış borçlanmalar 

hariç olmak üzere, işletmenin ilgili dönem 

süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin 

borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortala-

masıdır. Bir dönem boyunca aktifleştirilen 

borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili dönem 

boyunca oluşan borçlanma maliyetleri tuta-

rını aşamaz.6

Bazı durumlarda borçlanma maliyetlerinin 

ağırlıklı ortalaması hesaplanırken hem ana 

ortaklık hem de bağlı ortaklıkların borçlan-

ma tutarları dikkate alınır. Diğer durum-

larda, bağlı ortaklıkların her birinin kendi 

borçlanmalarına ilişkin ağırlıklı ortalama 

borçlanma maliyetini kullanmaları daha uy-

gundur.7

Örnek 2: X A.Ş., yönetim amaçları doğrultu-
sunda kullanılmak üzere yeni bir bina inşa 
ettirmek için 01.01.2014 tarihinde Y İnşaat 
A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme-
ye göre, Y inşaat A.Ş. binayı 31.12.2014 ta-
rihinde teslim edecektir. X A.Ş. ise 2014 yı-
lında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır (Yalçın, 
2016).

6 TMS 23, 14. Paragraf
7 TMS 23, 15. Paragraf
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Tablo 2. X A.Ş.’nin Örnek 4’e İlişkin 2014 Yılında Yapacağı Ödemeler

1 Ocak 2014’ te 1.000.000 TL

31 Mart 2014’ te 500.000 TL

30 Eylül 2014’ te 300.000 TL

31 Aralık 2014’ te 700.000 TL

TOPLAM 2.500.000 TL

Y İnşaat A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihinde binayı tamamlayarak X A.Ş.’ ne teslim etmiştir. X A.Ş. 

ise, binanın yapımı süresince aşağıdaki şekilde borç kullanmıştır:

1) Doğrudan bina inşaatında kullanılmak üzere özel amaçlı borçlanma: 0 TL

X A.Ş. Y İnşaat A.Ş.’ ne;

• 1 Ocak 2014’ te ödediği 1.000.000 TL için, %10 faiz oranı üzerinden bir yıl vadeli kredi 

kullanmıştır.

2) Genel amaçlı borçlanmalar: X A.Ş.;

• 2013 yılında %12 faiz oranı üzerinden 5 yıl vadeli olarak:1.500.000 TL,

• 2014 yılında %15 faiz oranı üzerinden 10 yıl vadeli olarak: 2.000.000 TL kredi kullan-

mıştır. 

Bu verilere göre, X A.Ş.’ nin inşa ettirdiği binanın (özellikli varlığın) maliyetine dahil edeceği 

borçlanma maliyeti tutarı aşağıda adım adım hesaplanacaktır.

1. Adım: Binaya (özellikli varlığa) ilişkin ağırlıklı ortalama harcamanın hesaplanması:

X A.Ş., inşa ettirdiği binaya ilişkin olarak 2014 yılında yapmış olduğu toplam harcamaların 

ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibi hesaplayacaktır:

Tablo 3. Özellikli Varlığa İlişkin Ağırlıklı Ortalama Harcamanın Hesaplanması

Tarih Harcama Tutarı (TL)
Cari Yıl İçindeki

Aktifleştirme Periyodu

Toplam Ağırlıklı Ortalama 

Harcama (TL)

01.01.2014 1.000.000 12/12 1.000.000

31.03.2014 500.000 9/12 375.000

31.09.2014 300.000 3/12 75.000

31.12.2014 700.000 0 0

2.500.000 1.450.000
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2. Adım: Genel amaçlı borçlanmalardan, özellikli varlığın finansmanında kullanılan aktifleş-
tirilebilecek borçlanma maliyetini hesaplamak için, yapılan harcamalara uygulanacak ağır-
lıklı ortalama aktifleştirme oranının tespiti: Bu oran, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış 
özel amaçlı borçlanmalar hariç olmak üzere, işletmenin ilgili dönem süresince mevcut tüm 
borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması olduğundan;

Tablo 4. Genel Amaçlı Borçlanmalardan, Özellikli Varlığın Finansmanında Kullanılan Aktif-

leştirilebilecek Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması

Borçlanma Tutarı(TL) Borçlanma Maliyeti(TL)

%12 faiz oranı üzerinden 5 yıl vadeli 1.500.000 180.000

%15 faiz oranı üzerinden 10 yıl vadeli 2.000.000 300.000

TOPLAM 3.500.000 480.000

Aktifleştirme Oranı  =  
(Kredi 1*Kredi 1 faiz oranı)+ (Kredi 2*Kredi 2 faiz oranı)

Kredi 1 + Kredi 2

= (1.500.000 * %12)+ (2.000.000*%15)

3.500.000

= 0,13714

3.Adım: Maliyete yüklenecek borçlanma maliyetinin hesaplanması; özellikli varlığa ilişkin 

özel amaçlı borçlanma maliyetlerinin tamamı, genel amaçlı borçlanma maliyetlerinin ise ak-

tifleştirme oranına göre hesaplanacak kısmı özellikli varlığın (binanın) maliyetine dahil edile-

ceğinden, maliyete yüklenecek borçlanma maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Tablo 5. Maliyete Yüklenecek Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması

Borçlanma
Toplam Ağırlıklı 

Ortalama Harcama (TL)
Faiz Oranı

Maliyete Yüklenecek 

Borçlanma Maliyeti 

(TL)

Özel Amaçlı 1.000.000 0,10 100.000

Genel Amaçlı 450.000 0,13714 61.714

TOPLAM 1.450.000 161.714

4. Adım: Finansal tablolarda borç olarak aktifleştirilebilir toplam borçlanma maliyetinin he-

saplanması ve muhasebeleştirilmesi: X A.Ş.’ nin 2014 yılına ilişkin toplam aktifleştirilebilir 

borçlanma maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.
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Tablo 6. X A.Ş.’ nin Örnek 4’e İlişkin Toplam Aktifleştirilebilir Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması 

%10 faiz oranından 1 yıl vadeli 1.000.000 TL için 100.000 TL

%12 faiz oranından 5 yıl vadeli 1.500.000 TL için 180.000 TL

%15 faiz oranından 10 yıl vadeli 2.000.000 TL için 300.000 TL

2014 yılı toplam borçlanma maliyeti 580.000 TL

Buna göre, 2014 yılında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

• Bina inşaatı için ödeme (01/01/2014)

/

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.000.000

102 Bankalar 1.000.000

/

• Bina inşaatı için ödeme (31/03/2014)

/

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 500.000

102 Bankalar 500.000

/

• Bina inşaatı için ödeme (30/09/2014)

/

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 300.000

102 Bankalar 300.000

/

• Bina inşaatı için ödeme (31/12/2014)

/

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 700.000

102 Bankalar 700.000

/
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• 2014 Aktifleştirilen borçlanma maliyeti (31/12/2014)

/

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 161.714

780 Finansman Giderleri 418.286

300 Banka Kredileri 580.000

/

• Tamamlanan yatırımın aktife alınması (31/12/2014)

/

252 Binalar 2.661.714

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.661.714

/

Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirme Sınırı

Bir işletmenin genel amaçlı olarak borçlandığı fonların bir kısmının, bir özellikli varlığın fi-

nansmanı için kullanıldığı durumlarda; aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tutarı, ilgili 

varlığa ilişkin yapılan harcamalara uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirle-

nir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış borçlanmalar hariç olmak 

üzere, işletmenin ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetle-

rinin ağırlıklı ortalamasıdır. Bir dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tuta-

rı, ilgili dönem boyunca oluşan borçlanma maliyetleri tutarını aşamaz.8

Örnek 5: ABC firmasının bankalardan aldığı krediler ve faiz oranları aşağıda verilmiştir:

Tablo 7. Örnek 5’e İlişkin ABC Firmasının Aldığı Krediler ve Faiz Oranları

BANKALAR KREDİ (TL) FAİZ ORANI

X BANK 12.000.000 %10

Y BANK 7.000.000 %12

Z BANKASI 10.000.000 %11

ABC  firması çekilen kredilerden 5.000.000 TL’yi özellikli varlık için kullanmıştır.

8 TMS 23, 14. Paragraf
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Çözüm: Aktifleştirme Oranı =
(12.000.000*0,10)+(7.000.000*0,12)+(10.000.000*0,11)

12.000.000+7.000.000+10.000.000

= 3.140.000/29.000.000

= 0,1082

Bu oran, yıl içinde ilgili varlıklara yapılan harcama tutarları ile çarpılacaktır. Ancak, yapılan 
harcamalar yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, dönem sonu harca-
ma toplamı ile değil, harcamaların yıla düzenli dağıldığı varsayımı altında dönem ortalama 
harcama tutarı ile aktifleştirme oranının çarpılması gereklidir.

Borçlanma Maliyetlerinden Pay Alacak Ortalama Harcama Tutarı

=5.000.000/2=2.500.000 TL

Aktifleştirilecek Borçlanma Maliyetleri Tutarı 

=2.500.000*0,1082= 270.500 TL

Görüldüğü üzere şirketin toplam faiz maliyeti 3.140.000- TL’dir. Bu tutarın 270.500 TL’si özel-

likli varlık ile ilgili olup, bu tutarın aktifleştirilerek söz konusu varlığın maliyetine eklenmesi 

gerekmektedir. Bakiye 2.869.500- TL’lik faiz maliyetinin ise dönem gideri olarak muhasebe-

leştirilmesi gerekmektedir.

Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirme 

Zamanı

Özellikli varlıklar için büyük önem arz eden 

önemli konulardan biri aktifleştirmenin baş-

lanacağı zamandır. Standart hangi koşullar-

da aktifleştirmenin yapılacağını sıralamıştır.

İşletmelerce borçlanma maliyetlerinin bir 

özellikli varlığın maliyetinin parçası olarak 

aktifleştirilmesine, aktifleştirme koşulları-

nın sağlandığı tarihte başlanır. Aktifleştir-

menin başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki 

koşulların tümünü sağladığı tarihtir:9

• İşletme, varlık için harcama yaptığında

• Borçlanma maliyetleri oluştuğunda

• İşletme, ilgili varlığın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilmesi için gerekli işlemlere 

başladığında

9 TMS 23, 17. Paragraf

Özellikli Varlığın Fiziki İnşasından Önce 

Faaliyetlere Ait Borçlanma Maliyetlerinin 

Durumu

Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır duruma getirilmesi için gerekli işlem-

ler; ilgili varlığın fiziksel olarak inşa edilmesi 

ile sınırlı değildir. Bu işlemler; söz konusu 

varlıkla ilgili fiziksel inşaatın başlamasından 

önceki, gerekli izinlerin alınması gibi tek-

nik ve idari faaliyetleri de içerir. Ancak, bu 

tür işlemler, varlığın durumunu değiştiren 

herhangi bir üretim veya gelişme olmak-

sızın varlığın elde tutulmasını kapsamaz. 

Örneğin; bir arazinin inşaata hazır duruma 

getirilmesine ilişkin işlemler sırasında olu-

şan borçlanma maliyetleri, arazinin gelişti-

rilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı dönem 

boyunca aktifleştirilir. Ancak, bina yapma 

amacıyla alınan bir arazinin, herhangi bir 

gelişme olmaksızın elde tutulması sırasında 

oluşan borçlanma maliyetleri aktifleştirile-

mez.10

10 TMS 23, 19. Paragraf
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Örnek 6: Kayhan İnş. İth. İhr. A.Ş. 1 Mart 
2009 tarihinde üzerine spor kompleksi yap-
mak üzere bir arazi satın almıştır. İşletme 
bankadan 200.000 TL tutarında kredi çek-
miş ve arsa bedelini ödemiştir. Arazinin spor 
kompleksi yapımına hazır duruma getirilme 
çalışmaları 1 Ocak 2010 tarihinde başlamış 
olup, bu tarihe kadar krediye işleyen faiz tu-
tarı 14.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Arazinin hazır duruma getirilme çalışma-
larına başlanan 2010 yılında özellikli varlık 
için 350.000 TL tutarında bir başka kredi çe-
kilmiştir. Bu kredinin 2010 yılı sonuna kadar 
işleyen faizi 25.000 TL olup, işletme krediyi 
vadeli mevduat hesabına yatırmış olmasın-
dan dolayı 7.000 TL faiz geliri elde etmiştir. 
(Karcıoğlu ve Yanık, 2013).

Buna göre, arazinin alımından inşaata ha-
zır hale getirilmesine başlanmasına kadar 
gerçekleşen 14.000 TL tutarındaki faiz aktif-
leştirilemez gider olarak yazılır. Arazinin in-
şaata hazır hale getirilmesi için çalışmalara 
başlanmasından itibaren işleyen faizden, 
elde edilen nema tutarı düşüldükten sonra 
kalan kısım aktifleştirilecektir.

Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi

İşletmelerce bir özellikli varlığın amaçlanan 

kullanıma veya satışa hazır duruma 

getirilmesine yönelik faaliyetlere uzun 

süreli ara verilen dönemler boyunca oluşan 

borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine 

de ara verilir.11

Borçlanma maliyetleri, bir varlığın, amaçla-

nan kullanıma veya satışa hazır duruma ge-

tirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına 

uzun süreli ara verildiği bir dönemde oluşa-

bilir. Bu tür maliyetler kısmen tamamlanmış 

varlıkların elde tutulmasından kaynaklanan 

maliyetler olup, aktifleştirilmeleri mümkün 

değildir.12

İşlemlerdeki geçici gecikmenin, varlığın 

amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

duruma getirilmesi için gerekli işlemlerin 

kaçınılmaz bir parçası olduğu durumlarda da 

borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine 

11 TMS 23, 20. Paragraf
12 TMS 23, 21. Paragraf

ara verilmez. Örneğin, bir stok kaleminin 

olgunlaşması için ihtiyaç duyulan ek 

süre boyunca veya yüksek su seviyesinin 

alışılagelmiş bir olay olduğu coğrafi bir 

bölgede yapılmakta olan bir köprünün 

inşaatının yüksek su seviyesi nedeniyle 

gecikmeye uğradığı ek sürelerde borçlanma 

maliyetlerinin aktifleştirilmesine devam 

edilir.13

Aktifleştirmenin Son Bulması

Bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma 

veya satışa hazır duruma getirilmesi için ge-

rekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlan-

dığında, borçlanma maliyetlerinin aktifleşti-

rilmesine son verilir.14

Normal şartlar altında, bir varlığın fiziken 

inşasının tamamlanması; olağan idari iş-

lemler devam etse dahi, ilgili varlığın amaç-

lanan kullanıma veya satışa hazır olduğu 

anlamına gelir. Varlıkla ilgili, müşterinin 

veya kullanıcının talebine göre, dekorasyon 

ve benzeri küçük işlemlere devam edilmesi 

tüm işlemlerin esas itibarıyla tamamlanma-

dığı anlamına gelmez.15

Bir özellikli varlığın yapımının parçalar ha-

linde tamamlandığı ve diğer parçaların ya-

pımı devam ederken her bir parçanın kul-

lanılabildiği durumlarda; belli bir parçanın 

amaçlanan kullanıma veya satışa hazır du-

ruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler 

esas itibarıyla tamamlandığında, ilgili par-

çaya ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktif-

leştirilmesine son verilir.16

13 TMS 23, 21. Paragraf
14 TMS 23, 22. Paragraf
15 TMS 23, 23. Paragraf
16 TMS 23, 24. Paragraf
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Örnek 7: ABC İşletmesi TOKİ’ den 20 blokluk bir site ile alışveriş merkezi ve bir okul inşaatını 
bir paket halinde almıştır. İşletme işe 2010 yılında başlamış, 2012 yılı sonunda 20 blok bina 
inşaatını tamamlayarak TOKİ’ye teslim etmiştir. Bu sürede işletme bankadan 3.000.000 TL 
kredi çekmiş ve 720.000 TL faiz ödemiştir. İşletme alışveriş merkezi ve okul inşaatlarını ise 
2013 yılında tamamlayarak TOKİ’ye teslim etmiştir. 2013’te inşaat için çekilen krediye 120.000 
TL faiz ödenmiştir (Deran ve Savaş, 2014).

Bu durumda;  2011 ve 2012 yılı faiz gideri tüm inşaatlara, 2013 yılı faiz gideri ise sadece Alış-
veriş Merkezi ve okul inşaatı maliyetine dâhil edilecektir.

ÖZELLİKLİ VARLIKLARDA YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLANMALARDAN 

KAYNAKALANAN KUR FARKLARININ FAİZ MALİYETİNİN DÜZELTİLMESİ

TMS 23’ün 6’ncı Paragrafı (e) şıkkı ve TMS 21’in 28’inci paragrafı uyarınca gelir tablosu ile 

ilişkilendirilmesi gereken kur farklarına ilişkin bir istisna düzenlenmiş ve yabancı para ile 

borçlanmalarda, faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde kur farkı 

kar/zararlarının aktifleştirilebileceği düzenlenmiştir. Fakat kur farklarının ne kadarının dik-

kate alınacağı standartta açık olarak ifade edilmemiştir.

Kur farklarının faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak nasıl dikkate alınacağının işletme-

lerin belirleyeceği muhasebe politikaları doğrultusunda belirleneceği fakat TMS 23’ün 6’ncı 

paragrafı çerçevesinde tüm kur farklarının borçlanma maliyeti olarak değerlendirilmesinin 

de uygun olmayacağı ifade edilmektedir. 

Kur farklarının faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Örnek: Fonksiyonel para birimi TL olan bir işletme, 20X1 dönem başında özellikli bir varlığın 
finansmanında kullanmak üzere Euro cinsinden borçlanmıştır. Söz konusu borçlanmaya iliş-
kin olarak ortaya çıkan gerçek faiz maliyeti, cari dönemde ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur 
farkı kazancı (zararı), işletme söz konusu borçlanmayı TL cinsinden yapmış olsaydı katlana-
cağı faiz maliyeti (temsili faiz maliyeti) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

20X1 20X2 20X3

Gerçek Faiz Maliyeti 5000 TL 12.000 TL 8.000 TL

Temsili Faiz Maliyeti 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL

Cari Dönem Anapara Kur 

Farkı Kazancı (Zararı)
(6000) TL 4.000 TL 5.000 TL

Dönemsel Yöntem

Bu yöntemde, yabancı para cinsinden borçlanmanın yabancı para cinsinden faiz maliyetinin 

fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle bulunan tutar (gerçek faiz maliyeti) doğrudan borç-

lanma maliyeti olarak kabul edilmemekte, bu tutarda anaparaya ilişkin kur farklarının bir 

kısmı ya da tamamı kadar aktifleştirilecek borçlanma maliyetinin hesaplanmasında hesaba 

katılabilmektedir.

Yabancı para cinsinden borçlanma fonksiyonel para birimi cinsinden yapılmış olsaydı, borç-

lanmanın yapıldığı tarihteki faiz oranı esas alınarak cari dönemde ortaya çıkması beklenen 

temsili faiz maliyeti hesaplanır.



Özellikli Varlıkların Belirlenmesi

148 Yıl : 1 Sayı: 3

Dönemsel Yöntem

20X1 20X2 20X3

Aktifleştirilen Borçlanma Maliyetleri 10.000 TL 10.000 TL 8.000 TL

Kar veya Zarara Yansıtılan Kur Farkı Kazancı (Zararı) (1.000)TL 2.000 TL 5.000 TL

20X1 yılı dönem sonunda, 

Temsili faiz maliyeti (10.000 TL) gerçek faiz maliyetinden (5.000 TL) yüksek olduğundan ve 

cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı zararı (-6.000 TL) ortaya çıktığından, aktifleştirilecek 

toplam borçlanma maliyeti temsili faiz maliyetini aşmayacak şekilde, anaparaya ilişkin kur 

farkı zararının bir kısmı (5.000 TL) borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. Cari dönemde 

ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur farkı zararının, temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti 

arasındaki farkı (5.000 TL) aşan kısmı (-1.000 TL) ise kar veya zarara yansıtılmıştır. 

20X2 yılı dönem sonunda, 

Temsili faiz maliyeti (10.000 TL) gerçek faiz maliyetinden (12.000 TL) düşük olduğundan ve 

cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı kazancı (4.000 TL) ortaya çıktığından, toplam borç-

lanma maliyeti temsili faiz maliyetinden düşük olmayacak şekilde, anaparaya ilişkin kur farkı 

kazancının bir kısmı (2.000 TL) gerçek faiz maliyetinden indirilerek aktifleştirilecek borçlan-

ma maliyeti (10.000 TL) hesaplanmıştır. Cari dönemde ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur 

farkı kazancının, temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti arasındaki farkı (2.000 TL) aşan 

kısmı (2.000 TL) ise kar veya zarara yansıtılmamıştır.

20X3 yılı dönem sonunda, 

Temsili faiz maliyeti (10.000 TL) gerçek faiz maliyetinden (8.000 TL) yüksek olduğundan ve 

cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı kazancı (5.000 TL) ortaya çıktığından, gerçek faiz 

maliyeti tutarı kadar borçlanma maliyeti aktifleştirilmiştir. Cari dönemde ortaya çıkan kur 

farkı kazancı ise (5.000 TL) kar veya zarara yansıtılmıştır.

Kümülatif Yöntem

Kümülatif yaklaşımda, yatırım projesi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 

aktifleştirilecek borçlanma maliyeti hesaplanırken, dönemsel yaklaşımdan farklı olarak ger-

çek faiz maliyetinde sadece cari dönemde ortaya çıkan ana paraya ilişkin kur farkına göre 

değil, bu farkla birlikte önceki dönemlerde ortaya çıkan ve aktifleştirilemediği için kur farkı 

zararı olarak giderleştirilen kur farkları kümülatif olarak dikkate alınmak suretiyle düzeltme 

yapılmaktadır.

Kümülatif Yöntem

20X1 20X2 20X3

Aktifleştirilen Borçlanma Maliyetleri 10.000 TL 9.000 TL 6.000 TL

Kar veya Zarara Yansıtılan Kur Farkı Kazancı (Zararı) (1.000)TL 1.000 TL 3.000 TL
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20X1 yılı dönem sonunda, 

Kümülatif temsili faiz maliyeti (10.000 TL (20X1)) kümülatif gerçek faiz maliyetinden (5.000 

TL (20X1) yüksek olduğundan ve kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararı (-6.000 

TL (20X1)) bulunduğundan, kümülatif olarak aktifleştirilecek toplam borçlanma maliyeti 

kümülatif temsili faiz maliyetini aşmayacak şekilde, bu zararın bir kısmı (-5.000 TL) borçlanma 

maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. 

Dolayısıyla kümülatif gerçek faiz maliyetiyle birlikte (5.000 TL) aktifleştirilen toplam borçlan-

ma maliyeti 10.000 TL’dir. Önceki dönemlerde kar veya zarara yansıtılan kur farkı kazancı ve 

kur farkı zararları (toplam 0 TL) ile cari dönemde kar veya zarara yansıtılan kur farı kazan-

cı veya zararının toplamı kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararının borçlanma 

maliyeti olarak aktifleştirilmeyen kısmına (-6.000 TL (20X1)-(-5.000 TL (aktifleştirilen kısım) 

= -1.000 TL) eşit olacak şekilde, cari dönemde -1.000 TL’lik kur farkı zararı kar veya zarara 

yansıtılmıştır.

20X2 yılı dönem sonunda, 

Kümülatif temsili faiz maliyeti (10.000 TL (20X1) + 10.000 TL (20X2) = 20.000 TL) kümülatif 

gerçek faiz maliyetinden (5.000 TL (20X1) + 12.000 TL (20X2) = 17.000 TL) yüksek olduğundan 

ve kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararı (-6.000 TL (20X1) + 4.000 TL (20X2) 

= -2.000 TL) bulunduğundan, kümülatif olarak aktifleştirilecek toplam borçlanma maliyeti 

kümülatif temsili faiz maliyetini aşmayacak şekilde, bu zararın tamamı (-2.000 TL) borçlanma 

maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. 

Dolayısıyla, kümülatif gerçek faiz maliyetiyle birlikte (17.000 TL), aktifleştirilen toplam borç-

lanma maliyeti tutarı kümülatif olarak 19.000 TL, cari dönem için aktifleştirilen borçlanma 

maliyeti tutarı ise 9.000 TL (19.000 TL – 10.000 TL (20X1))’dir. Önceki dönemlerde kar veya 

zarara yansıtılan kur farkı kazancı (0 TL) ve kur farkı zararları (-1.000 TL (20X1)) ile cari dö-

nemde kar zarara yansıtılan kur farkı kazancı veya zararının toplamı, kümülatif olarak ana-

paraya ilişkin kur farkı zararının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmeyen kısmına (-6.000 

TL (20X1) + 4.000 TL (20X2) = -2.000 TL (aktifleştrilen kısım) = 0 TL) eşit olacak şekilde, cari 

dönemde 1.000 TL’lik kur farkı kazancı kar veya zarara yansıtılmıştır.

20X3 yılı dönem sonunda, 

Kümülatif temsili faiz maliyeti (10.000 TL (20X1) + 10.000 TL (20X2) + 10.000 TL (20X3)   = 

30.000 TL) kümülatif gerçek faiz maliyetinden (5.000 TL (20X1) + 12.000 TL (20X2) + 8.000 TL 

(20X3) = 25.000 TL) yüksek olduğundan ve kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararı 

(-6.000 TL (20X1) + 4.000 TL (20X2) + 5.000 TL (20X3) = 3.000 TL) bulunduğundan, kümülatif 

olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti tutarının kümülatif gerçek faiz maliyeti tutarına eşit 

olmasını sağlayacak şekilde cari dönemde 6.000 TL (25.000 TL – 19.000 TL (önceki dönemlerde 

aktifleştirilen borçlanma maliyeti toplamı) borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. 

Dolayısıyla, aktifleştirilen toplam borçlanma maliyeti tutarı, kümülatif gerçek faiz maliyetine 

eşit olacak şekilde, 25.000 TL olmuştur. Önceki dönemlerde kar veya zarara yansıtılan kur 

farkı kazancı (1.000 TL (20X2)) ve kur farkı zararları (-1.000 TL (20X1)) ile cari dönemde kar 

veya zarara yansıtılan kur farkı kazancı veya zararının toplamı, kümülatif olarak anaparaya 

ilişkin kur farkı kazancına (3.000 TL) eşit olacak şekilde, cari dönemde 3.000 TL’lik kur farkı 

kazancı kar veya zarara yansıtılmıştır.
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SONUÇ

İşletmelerin herhangi bir işleme dair uygu-

lanacak muhasebe politikasını nasıl belirle-

mesi gerektiği TMS 8’de düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda TMS 8’in 8’inci paragrafının ilk 

cümlesinde; “Türkiye Muhasebe Standart-

ları Kurulu’nun kararlaştırdığı, işlemlerle, 

olaylarla ve koşullarla ilgili ve güvenilir bil-

gileri içeren finansal tabloların TFRS tara-

fından belirlenen muhasebe politikalarına 

uygun olması gerekmektedir.” hükmü yer 

almaktadır.

TMS 23’te özellikli varlıkla doğrudan ilişki-

lendirilebilen yabancı para cinsinden borç-

lanmalardan kaynaklanan kur farklarının 

faiz maliyetinin düzeltilmesiyle ilgili olduğu 

ölçüde borçlanma maliyeti olarak dikkate 

alınabileceği hüküm altına alındığından, 

faiz maliyetinin düzeltilmesiyle ilgili olmadı-

ğı sürece yabancı para cinsinden kullanılan 

krediye ilişkin kur farklarının tamamının ak-

tifleştirilmesi uygun olmayacaktır.

Yabancı para cinsinden borçlanmalardan 

kaynaklanan kur farklarının ne ölçüde faiz 

maliyetinin düzeltilmesiyle ilgili olduğunun 

belirlenmesine yönelik olarak TMS 23’te ve 

diğer standartlarda açık bir hüküm bulun-

mamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin özel-

likli bir varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen 

yabancı para cinsinden borçlanmalarda or-

taya çıkan kur farklarının borçlanma maliyeti 

olarak aktifleştirilmesine ilişkin olarak TMS 

8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahmin-

lerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardına 

uygun şekilde muhasebe politikalarını be-

lirleyerek, aktifleştirilecek kur farkı tutarını 

tespit etmeleri gerekmektedir.
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ÖZET

Canlı varlıklar doğma, büyüme, olgunlaş-

ma, üreme, yaşlanma ve ölüm biyolojik 

dönüşüme maruz kalmaktadırlar. Bu ne-

denle canlı varlıkların muhasebeleştirilme 

ve ölçümlerinin, tarım işletmelerinin sahip 

olduğu diğer varlıklardan farklı olması ge-

rekmektedir.

Türkiye Muhasebe Standartları 41, Tarım-

sal Faaliyetler Standardı, canlı varlıkların bu 

özelliklerini dikkate almakta ve muhasebe-

leştirilme ve ölçüm ilkelerini belirlemekte-

dir. Tek düzen hesap planı açısından canlı 

varlıklar bu özellikleri ile diğer varlıklardan 

ayrılmamakta, böylece standart ile tek düzen 

hesap planı arasında yaklaşım farklılıkları 

oluşmaktadır. Standart ilkelerinin gerçeğe 

uygun karşılaştırabilir finansal bilgi sunmak 

amacı taşıdığı bilinmektedir. Gerçeğe uygun 

karşılaştırılabilir finansal bilgiler işletme 

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere daha 

anlaşılır bilgiler sağlamaktadır. 

Bu çalışmada tarım muhasebesi hakkında 

genel bilgiler verilmiş, Türkiye Muhasebe 

Standartlarının değerleme, muhasebeleş-

tirme konularıyla ilgili yaklaşımları ince-

lenmiştir. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem 

gören beş tane tarım işletmesinin finansal 

tabloları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Canlı varlıklar, Tarımsal 

ürünler, TMS 41, Taşıyıcı Bitkiler

ABSTRACT

Living animals are always exposed to bio-

logical transformation like growth, mourn 

and death. Because of this reason, the valu-

ation and accounting of living animals requ-

ire to be different than other assets of agri-

culture businesses.

Turkish Accounting Standards 41, Agricul-

ture Standard considers this specialties of 

living animals and determines the princip-

les of accounting and valuation. According to 

Local GAAP, living animals are similar with 

other assets thus differences is occurred 

between standard and legislation approac-

hes. Purposes of the accounting standards 

are provide fair and comparable informati-

on. These information help the people who 

need financial information about firms.

This study presented general information 

about agriculture accounting, related with 

the subject and it is prepared that sample 

exercises related to present solution sug-

gestions of the practice difficulties. Further-

more financial statements of the firms that 

have been listed in Borsa İstanbul are exa-

mined. 

Keywords: Living Animals, Agricultural Pro-

ducts, TMS 41
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GİRİŞ

Tarım sektörü, temel insan ihtiyacı olan gıda-

nın üretilmesi işlevini yerine getirerek toplu-

ma hizmet sunan ve ülke ekonomisine katkı 

sağlayan oldukça önemli bir sektördür. Bu 

önemini, sanayi ve hizmet sektörü karşısın-

da gerilemesine rağmen hala korumaktadır. 

Zira nitelikli bir tarım sektörü, sanayi sektö-

rünün de sağlıklı biçimde gelişmesini sağ-

lamaktadır. Son yıllarda her iki sektörün iç 

içe girdiği ve birbirlerini tamamlayıcı özellik 

sergiledikleri söylenebilir. 

Tarım sektörü, aile, özel sektör veya kamu 

sahipliğinde bulunan tarım işletmelerinden 

oluşmaktadır. Tarım sektörüne teknolojinin 

girmesiyle birlikte, profesyonel yönetime sa-

hip, belli bir misyonu ve vizyonu olan, üre-

timde sanayi sektörü araçlarını ağırlıklı kul-

lanan, özel sektöre ait büyük ölçekli tarım 

işletmelerinin sayısı gün geçtikçe artmakta-

dır. Bu işletmeler, ortaklar, çalışanlar, devlet 

ve toplum gibi gruplara karşı faaliyetlerinden 

sorumlu olmakta bu nedenle işletme bil-

gilerini ilgili taraflara şeffaf, gerçekçi, açık, 

güvenilir ve zamanında sunmaları gerek-

mektedir. Söz konusu işlev, bu alana özel 

bilgilerin finansal tablolarda sunulması için 

gerekli işlemler dizisini gerçekleştiren tarım 

muhasebesi uygulamaları ile mümkündür.

Tarım sektörünün, Türkiye ekonomisi için-

deki önemine rağmen, tarım muhasebesi 

uygulamaları aynı doğrultuda ilerlememiş, 

tarım işlemlerine vergi boyutu ile bakıl-

mış, büyük çoğunluğu aile işletmesi olan 

tarım işletmelerinin önemli bir kısmı ver-

giden muaf tutulmuştur. Bununla birlikte, 

tarım işletmeciliğinin hızla yapı değiştir-

mesi ve özel sektöre ait büyük çaplı işlet-

me sayısının gün geçtikçe artması, tarım 

muhasebesi alanında ulusal ve uluslarara-

sı bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu 

kılmıştır. 2003 yılında tarım işletmelerinin 

gerçekçi finansal bilgi sunma ihtiyacına yö-

nelik Uluslararası Muhasebe Standartları 

içinde 41 numaralı standart hazırlanmıştır. 

Bu standardı takiben Türkiye’de 2005 yılında 

Sermaye Piyasası Kurulu, “Sermaye Piyasa-

sında Muhasebe Standartları Hakkında Teb-

liği” çıkarmış (Bu Tebliğin 31. kısmı tarımsal 

faaliyetlerle ilgilidir.) ve 2006 yılında Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 

önceki uluslararası standartla uyumlu ola-

rak “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” standardı 

yayımlanmıştır.

1. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Standardıyla İlgili Genel Bilgiler

Uluslararası para ve sermaye piyasalarında 

gözlenen hızlı gelişmeler, ortak bir muha-

sebe dili oluşturma zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. Bu gereksinim sebebiyle birbir-

lerine yakın değerleme ve sınıflama ölçüleri 

geliştirilerek ortak bir işletme dili oluştu-

rulmasını sağlamak amacıyla Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları meydana 

getirilmiştir (Örten ve diğerleri, 2009: XXIII).

Ekonomilerin gelişmesiyle birlikte işlet-

melerin büyümesi, finansal işlemlerinin de 

gerek sayısal, gerekse yapısal olarak ge-

lişmesine ve karmaşıklaşmasına neden 

olmaktadır. Buna paralel olarak hacim ve 

çeşit olarak artan finansal olaylar, işletme-

lerin muhasebe işlemlerinin de aynı ölçü-

de gelişip genişlemesine neden olmuş ve 

muhasebe uygulamalarında yeni kuralların 

oluşturulması zorunlu hale gelmiştir(Çan-

kaya, 2007).

Muhasebe uygulamalarında oluşturulma-

sı gereken kurallar sadece genel muhase-

be uygulamaları çerçevesinde kalmamıştır. 

Genel muhasebe kuralları dışında kalan 

alanlardan biri de tarım muhasebesidir. 

Uluslararası muhasebe standartlarının ya-

yımlanma amaçlarından biri de uygulama 

ve dil birliği sağlamaktır. Fakat bu uygula-

ma ve dil birliği, tarım sektörünün dünyada 

toplam milli hasılalar içindeki payının gide-

rek azalması muhasebe alanında da etkisini 

göstermiş ve bu nedenle standart belirleyici 

kuruluşlar 2000’li yılların başına kadar tarım 

muhasebesi alanında bir düzenleme yap-

mamışlardır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(International Accounting Standards Com-

mittee, IASC), 1994 yılında tarım sektöründe 

bir muhasebe standardına ihtiyaç olduğu-
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nu belirleyerek bu konuda çalışma yapmak 

amacıyla bir komite oluşturulmasını karar-

laştırmıştır. Oluşturulan bu komite, 1996 yı-

lında sorunların ortaya konulması amacıyla 

bir taslak hazırlayarak ilgili sorunları ortaya 

koymuş, belirlenen çözüm alternatiflerinin 

yanında kamuoyundan öneriler talep etmiş-

tir. Hazırlanan bu ilk taslakla ilgili 42 görüş 

mektubu (comment letter) alınmış, daha 

sonra bu görüş mektupları da dikkate alına-

rak oluşturulan yeni taslak, komite tarafın-

dan IASC’ye sunulmuştur. IASC’nin bu tasla-

ğa son şeklini verdiği Temmuz 1999’da Nihai 

Taslak E-65, Tarım (E-65AgricultureExposu-

reDraft) ismi ile taslak yeniden yayınlanarak 

ilgilerin yorum ve önerileriyle yeniden şekil-

lendirilmiştir (Özkan, 2001: 77).

Tarım sektörü, ülke ekonomisi içerisinde yıl-

lar itibariyle sanayi ve hizmet sektörlerine 

göre gerilemekle birlikte istihdam ettiği nü-

fus ve besin sağlama katkısı nedeniyle hala 

önemini korumaktadır. Sektörün bu özelliği-

ne rağmen Türkiye’de tarım işletmelerinin 

faaliyetlerinin sonuçlarını ve karşılaşılacak 

sorunlara sunulacak çözüm önerileri ortaya 

koyan bir tarım muhasebesi yeterli biçimde 

uygulanamamış ve tarımsal faaliyetler vergi 

mevzuatının yön verdiği şekilde uygulanmış-

tır. Bu konuda ilk ciddi düzenleme Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yı-

lında çıkarılan Sermaye Piyasasında Muha-

sebe Standartları Hakkında Tebliğ ile yapıl-

mıştır. Söz konusu Tebliğ içinde “31. Kısım: 

Tarımsal Faaliyetler” başlığı altında tarımsal 

faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi konusu 

yer almış ve 2005 yılından itibaren yürür-

lüğe konulmuştur. Bu düzenlemeyi Türkiye 

muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ta-

rafından da 2006 yılında TMS 41 Tarımsal 

Faaliyetler Standardı takip etmiştir(Tokay ve 

Deran, 2006a).İlk olarak Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun kurulmasından 

sonra da yürürlüğünü korumaktadır.

2. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Standardının Gerekçesi

TMS’nin temel amaçlarından biri, tüm iş 

sahalarına hitap eden, genel amaçlı finan-

sal tablolarla ilgili uluslararası muhasebe 

standardı geliştirmektir, muhasebe stan-

dartlarının çoğu, bütün iş alanları tarafın-

dan kullanılabilirken, bazıları belirli faaliyet 

ve sektörlerle ilgilidir. Genel amaçlı mevcut 

muhasebe standartlarının, belli faaliyet ve 

sektörlerin ihtiyacına tam olarak cevap ve-

rememesi, sadece belli faaliyet ve sektörle-

re yönelik muhasebe standardı hazırlanma 

ihtiyacını doğurmuştur. Zirai faaliyetlerle 

ilgili muhasebe standardı hazırlanması da 

bu ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. İhtiyacı ortaya 

çıkaran nedenleri, aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (Deran, 2005).

a) Düzenleme Öncesi Muhasebe Standart-

ları Kapsamında Yer Almama

b) Değişik Ülkelerdeki Farklı Uygulamalar

c) Geleneksel Muhasebe Uygulamalarının 

Yetersizliği

d) Tarım İşletmelerinin Borsada İşlem Gör-

meleri ve Kredi Talepleri 

Tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak hazırlan-

mış olan TMS 41’in pek çok gerekçesi bulun-

maktadır. Bu gerekçelerden bazıları; IASC’ye 

üye olmuş olan birçok ülkenin gayrisafi milli 

hasılası (GSMH) içinde tarım sektörü payının 

dikkat edilecek önem düzeyinde olması, 

tarım işletmelerinin temel varlık yapısını 

oluşturan canlı varlıklarda değişimi gös-

teren biyolojik dönüşüm ile ilgili olayların 

işletme tarafından nasıl ve ne zaman mu-

hasebeleştirileceğinin netlik kazanmamış 

olması, tarım işletmelerinin çok çeşitli can-

lı varlıklarının finansal durum tablosunda 

nasıl sınıflandırılacağını gösteren bir görüş 

birliğinin olmayışı olarak gösterilebilir (Ağca 

ve Sağlam, 2008: 997).
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3. TMS 41’e Göre Tarımsal Faaliyetlerin 

Muhasebeleştirilme İşlemleri

3.1 Canlı Varlıkların Aktifleştirilmesi ve 

Değerlemesi

TMS 41’e göre tarımsal faaliyetlerin muha-

sebe işlemleri; canlı varlıkların aktifleştiril-

mesi ve değerlemesi, canlı varlıklara ilişkin 

kazanç veya kaybın raporlanması, amortis-

man işlemleri başlıkları altında ele alınmış-

tır.

Standarda göre; bir canlı varlığın aktifleştiri-

lebilmesi için bazı kriterlerin sağlanmış ol-

ması gerekmektedir. İşletme, aşağıdaki ko-

şulların gerçekleşmesi durumunda canlı bir 

varlığı veya tarımsal bir ürünü aktifleştirir1:

a) İşletmenin, söz konusu varlığı geçmiş 

olayların sonucu olarak kontrol etmekte 

olması,

b) Varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik fay-

daların işletmeye aktarılmasının muhte-

mel olması,

c) Varlığın gerçeğe uygun değerinin veya 

maliyetinin güvenilir olarak ölçülebilme-

si.

Tarımsal faaliyetler açısından örneğin, sı-

ğırın yasal mülkiyeti ve edinim, doğum veya 

sütten kesilme sırasında damgalanması 

veya işaretlenmesi, kontrolün bulunduğu-

nun kanıtıdır. Gelecekte sağlayacağı fayda-

lar normal olarak, önemli fiziksel özellikleri 

ölçülmek suretiyle değerlendirilir2.

Canlı varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri 

tarihte ve her raporlama dönemi sonunda, 

Paragraf 30’da yer verilen gerçeğe uygun 

değerin güvenilir olarak ölçülemediği du-

rumlar hariç, gerçeğe uygun değerlerinden 

satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçü-

lür3.

Bir işletmenin canlı varlıklarından elde edi-

len tarımsal ürünler, hasat noktasında, ger-

çeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri 

1  TMS 41 Paragraf 10
2  TMS 41 Paragraf 11
3  TMS 41 Paragraf 12

düşülmek suretiyle ölçülür. Söz konusu öl-

çüm, “TMS 2 Stoklar” Standardının veya uy-

gun başka Standardın uygulandığı tarihteki 

maliyet olarak dikkate alınır4.

TMS 41’e göre maliyet, özellikle aşağıdaki 

durumlarda gerçeğe uygun değere yaklaşır:

a) İlk maliyetin yüklenilmesinden bu yana 

çok az bir biyolojik dönüşüm gerçekleş-

miş olması (örneğin raporlama dönemi 

sonundan hemen önce ekilen fideler veya 

yeni edinilmiş canlı hayvanlar) veya

b) Biyolojik dönüşümün fiyatlar üzerinde 

önemli bir etkisi olmasının beklenme-

mesi (örneğin 30 yıllık bir çam korusu 

üretim sürecindeki ilk büyüme).

Maliyetin gerçeğe uygun değere yaklaş-

masının nedeni; örnek olarak, aynı tarihte 

dikilen biber fidanları ve çam ağaçlarının 

biyolojik dönüşümleri kıyaslanırsa bilanço 

tarihine 3 ay kala dikilen biber fidanları ve 

çam fidanları bilanço tarihinde farklı de-

ğerler oluştururlar. Biber fidanlarının ömrü 

ortalama 9 aydır ve 3 ay süre sonunda ürün 

vermeye başlamaktadır. Fakat çam fidanla-

rı, 3 ay sonra gelen bilanço tarihinde de bir 

değer artışı oluşturmamıştır. Bunun sebebi 

de çok yıllıklı bir bitki olmasından dolayıdır. 

Yapılan değerlemede ise fidanlar 3 ay son-

raki bilanço tarihinde meydana gelen de-

ğer artışına göre bilançoya değer artışı veya 

azalışı olarak kayıt yapılır. Çam fidanlarında 

ise önemli bir biyolojik dönüşüm geçirme-

diği için hiçbir işlem yapılmaz (Demirkol, 

2008:116)

TMS 41’de canlı varlıkların, gerçeğe uygun 

değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplana-

mayacağı koşullar hariç, ilk kayda alındıkla-

rı anda ve her raporlama dönemi sonunda, 

gerçeğe uygun değer ile değerlemeye tabi 

tutulması gerekmektedir. Standart, gerçe-

ğe uygun değerin güvenilir bir biçimde he-

saplanabileceği varsayımına dayanmaktadır. 

Standarda göre, bir canlı varlığın gerçeğe 

uygun değeri, sadece ilk kayda alındığı za-

man güvenilir bir şekilde ölçülemeyebilir. Bu 

durumda işletme, canlı varlıklarını maliyet 

4  TMS 41 Paragraf 13
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değeriyle aktifleştirebilir. Maliyet bedeli üze-

rinden kayda alınan canlı varlıkların, gerçeğe 

uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçüle-

bilmesi durumunda, bu varlıkların gerçeğe 

uygun değer ile değerlemeye tabi tutulmala-

rı gerekmektedir (Tokay ve Deran, 2006).

3.1.1 Canlı Varlıkların Değerlemesinde 

Gerçeğe Uygun Değerin Kullanılması

Klasik muhasebe, tarihi maliyet esasına 

dayandığı için, tarihi maliyet esasına dayalı 

olarak hazırlanan finansal tablolar, muha-

sebenin ürettiği bilgileri çoğu zaman anlam-

sız hale getirmektedir. Hatta finansal tablo 

kullanıcılarını yanlış kararlar almaya yönelt-

mektedir. Tarihi maliyet esasının geçmiş 

işlemlere dayanması klasik muhasebenin 

en önemli zayıflığını oluşturmaktadır. Söz 

konusu bu zayıflığın küreselleşme ile birlik-

te daha çok hissedilmesi farklı değerleme 

yaklaşımlarını gündeme getirmiştir (Akgül, 

2009;232). Çünkü tarihi maliyet geçmişte 

kalmış bir tutardır, oysa varlık ve borçların 

finansal tablo tarihindeki değerinin bilinme-

si daha büyük bir öneme sahiptir. Gelecekte 

ortaya çıkabilecek kazanç ve zararların da 

bilinmesi istenmektedir. Bu nedenle değer-

leme esaslarında “gerçeğe uygun değer” 

kavramının kullanılması ön plana çıkmakta-

dır (Pamukçu, 2011;79). Ayrıca, son yıllarda 

yaşanan farklı büyüklükteki finansal kriz ve 

muhasebe skandallarının da gerçeğe uygun 

değer yaklaşımının benimsenmesinde etkili 

olduğu söylenebilir (Tokay, Deran ve Aktaş, 

2005;11-12). 

Standartta canlı varlıklar için gerçeğe uy-

gun değer modelinin önerilmesinin nedeni; 

gerçeğe uygun değer modelinin biyolojik dö-

nüşümle birlikte ortaya çıkan değişikliklerin 

etkilerini en iyi yansıtan model olmasıdır. 

Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinde 

ortaya çıkan değişiklikler, işletme sahibinin 

gelecekte umduğu ekonomik yararlardaki 

değişimle doğrudan ilgilidir.

3.1.2  Aktif Bir Piyasanın Bulunmaması 

Halinde Gerçeğe Uygun Değer Tespiti

Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinin 

tespitinde izlenecek yol, canlı varlıkların ak-

tif bir piyasasının bulunup bulunmamasına 

göre farklılık göstermektedir. Standartta, 

aktif piyasa; piyasada ticareti yapılan mal-

ların homojen bir şekilde bulunduğu, söz 

konusu malların her zaman için bir alıcısı 

ve satıcısının bulunduğu ve malların fiyat-

larının kamuoyu tarafından öğrenilebildi-

ği piyasa olarak tanımlanmıştır. Standarda 

göre canlı varlıkların gerçeğe uygun değe-

rin hesaplanması süreci üç başlık altında 

incelenebilir(Tuğay, 2013).

Piyasa Fiyatı Yöntemi: Canlı varlıklara iliş-

kin aktif bir piyasanın bulunması halinde, 

söz konusu piyasada açıklanan fiyat, gerçe-

ğe uygun değerin belirlenmesinde esas alı-

nabilecek olan fiyattır. Canlı varlıklara ilişkin 

aktif bir piyasanın bulunmaması durumunda 

ise, işletme, gerçeğe uygun değerin tespitin-

de; en son piyasa işlem fiyatı, benzer varlık-

ların piyasa fiyatı ve sektör emsal fiyatların-

dan birini kullanabilir.

En Son Piyasa İşlem Fiyatı: Canlı varlıkla-

ra ilişkin aktif bir piyasasının bulunmaması 

halinde, işlem tarihi ile raporlama dönemi 

sonu arasında ekonomik koşullarda önemli 

bir değişiklik olmaması kaydıyla, en son pi-

yasa işlem fiyatı gerçeğe uygun değerin tes-

pitinde esas alınabilir.

Örneğin A Tarım İşletmesi, 03.09.2012 tari-

hinde tanesi 500 TL’den, 20 adet koyun sa-

tın almıştır. İşletme raporlama dönemi sonu 

olan 31.12.2012 tarihinde canlı varlıklarını 

değerlemek istemektedir. Ancak, küçükbaş 

hayvanların gerçeğe uygun değerin belirlen-

mesi konusunda tereddütler yaşanmaktadır. 

İşletme, hayvanların biyolojik dönüşümünde 

bir miktar artış meydana gelmesine rağ-

men, ekonomik koşullarda ciddi bir deği-

şiklik olmaması gerekçesiyle, en son piyasa 

işlem fiyatı olan 10.000 TL’yi (20 adet x 500 

TL/adet) gerçeğe uygun değerin tespitinde 

dikkate alabilir.

Burada özellikli konu, canlı varlıklarla ilgili 

aktif bir piyasanın oluşmamasından dolayı, 

aktif olmayan piyasadaki fiyatı belirlemeye 

çalışmak ve bu nedenle bir önceki seçe-

nekte canlı varlıkta meydana gelen biyolojik 

dönüşüme ilave olarak ekonomik koşullar-
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daki değişimi de dikkate almaktır (Demirkol, 

2008:117).

Benzer Varlıkların Piyasa Fiyatı: Piyasa 

fiyatı oluşmayan canlı bir varlığın veya ta-

rımsal ürünün yerine, piyasa fiyatı oluşan 

benzer bir varlığın emsal alınıp iki varlık 

arasındaki farklılıkların düzeltilmesinden 

sonra bulunan değer, gerçeğe uygun değer 

olarak dikkate alınabilir.

Örneğin, B Tarım İşletmesi, patlıcan fidesi 

üretimi yapmaktadır. 31.12.2012 tarihi iti-

bariyle işletmesinde 30.000 adet patlıcan 

fidesi bulunmaktadır. Ancak, patlıcan fide-

sinin aktif bir piyasası bulunmamasından 

dolayı gerçeğe uygun değerini belirleyeme-

mektedir. Bunun yanında, patlıcan fidesine 

çok benzeyen biber fidesinin piyasa fiyatına 

ulaşılabilmektedir. Dönem sonu itibariyle 

biber fidesinin piyasa fiyatı 0,70 TL’dir. Biber 

ile patlıcan fidesinin yetiştirilmesi arasında 

önemli bir farklılık bulunmadığından işlet-

me dönem sonunda patlıcan fidelerinin de-

ğerlemesinde biber fidelerinin piyasa fiyatını 

esas alabilir.

3.1.3 Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir 

Biçimde Belirlenememesi

Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinin 

güvenilir bir biçimde ölçülebileceği varsayı-

lır. Ancak, bu varsayım yalnızca, kote edilmiş 

piyasa fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun 

değere ilişkin alternatif ölçümlerin güve-

nilir olmayacağının açık olarak anlaşıldığı 

canlı varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi 

esnasında geçersiz kalabilir. Böyle bir du-

rumda söz konusu canlı varlık, maliyetinden 

buna ilişkin her türlü birikmiş amortisman 

ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarının 

düşülmesi suretiyle ölçülür. Diğer taraf-

tan ilgili varlığın gerçeğe uygun değerinin 

güvenilir olarak belirlenebilir hale gelmesi 

durumunda işletme, anılan varlığı gerçeğe 

uygun değerinden satış maliyetlerini düş-

mek suretiyle ölçmeye başlar. Duran varlık 

niteliğindeki bir canlı varlık “TFRS 5 Satış 

Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Dur-

durulan Faaliyetler” Standardına göre satış 

amaçlı olarak sınıflandırılabilecek kriterlere 

sahip olması durumunda (veya satış amaçlı 

elde tutulan bir gruba dahil edilmesi duru-

munda), gerçeğe uygun değerin güvenilir bir 

biçimde ölçülebileceği varsayılır5.

Standarda göre, canlı varlıklar için gerçeğe 

uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçüle-

bileceği varsayımı geçersiz kalabilir. TMS 

41 30 uncu paragrafta belirtilen varsayım 

yalnızca ilk muhasebeleştirme sırasında 

yok edilebilir. Canlı varlıklarını daha önce 

gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri-

nin düşülmesi suretiyle ölçmüş bir işletme, 

söz konusu varlıkları elden çıkarana kadar 

gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyet-

lerinin düşülmesi suretiyle ölçmeye devam 

eder6.

İşletme bir tarımsal ürünü her zaman, hasat 

noktasında, gerçeğe uygun değerinden sa-

tış maliyetlerini düşmek suretiyle ölçer. Bu 

Standart, tarımsal ürünlerin, hasat nokta-

sında, gerçeğe uygun değerinin her zaman 

güvenilir bir biçimde ölçülebildiği bakış açı-

sını yansıtır7.

3.2 Canlı Varlıklara İlişkin Kazanç veya 

Kaybın Raporlanması

İlgili dönemin finansal tablolarında dönem-

sellik kavramı gereği, kar ve zararın rapor-

lanması canlı varlıklar için de geçerlidir. 

TMS 41’e göre canlı bir varlığın gerçeğe uy-

gun değerinden satış maliyetlerinin düşüle-

rek aktifleştirilmesi sırasında doğan kazanç 

veya kayıpla ilgili varlığın gerçeğe uygun de-

ğerindeki değişiklikten doğan kazanç veya 

kaybın oluştuğu dönemin kâr veya zararına 

yansıtılır8. Canlı varlığın ilk muhasebeleşti-

rilmesi sırasında bir zarar doğabilir; çünkü 

satış maliyetleri, bir canlı varlığın gerçeğe 

uygun değerinden satış maliyetleri düşül-

mek suretiyle yapılan hesaplamada düşülür. 

Bir buzağının doğmasında olduğu gibi, bir 

canlı varlığın ilk muhasebeleştirilmesinde 

kazanç da doğabilir9. Her iki durumda da 

oluşan kazanç veya kaybın ilgili dönemin 

5  TMS 41 paragraf 30
6  TMS 41 paragraf 31
7  TMS 41 Paragraf 31
8  TMS 41 Paragraf 26
9  TMS 41 Paragraf 27
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gelir tablosunda gösterilmesi gerekmekte-

dir. TMS 41’deki gerçeğe uygun değer yak-

laşımının sadece finansal durum tablosunda 

üzerinde değil aynı zamanda kar veya zarar 

tablosu üzerinde de etkisi olmaktadır.

Gerçeğe uygun değerde meydana gelen de-

ğişikliklerin kayıp veya kazanç olarak kar 

veya zarar tablosunda gösterilmesinin kar-

lılığa ilişkin volatiliteyi artıracağı ve finansal 

tablolara ilişkin öngörüler üzerinde negatif 

etkisi olacağı söylenebilir (Hitz, 2007:347). 

Elad (2007), bütün finansal tablo kullanı-

cılarının piyasa fiyatını gerçeğe uygun de-

ğer olarak kabul etmediklerini belirtmiştir. 

Elad kahve çekirdeğine ilişkin vermiş olduğu 

örnekte kahve çekirdeğinde meydana ge-

len fiyat artışının sadece %10’luk kısmının 

üreticilere yansıdığını geriye kalan tutarın 

ise tüccar, yerel ihracatçı ve perakende 

zincirler tarafından paylaşıldığını söylemiştir. 

Gerçeğe uygun değerde meydana gelen her 

türlü değişikliğin kazanç veya kayıp olarak 

kar veya zarar tablosunda gösterilmesi bü-

tün emtialar için uygun bir yöntem olarak 

görülmeyebilir. Örneğin tik ağacı (teak trees) 

dikimden 25 yıl sonra hasat edilecek duruma 

gelmektedir. Böyle bir durumda tik ağacı di-

ken bir işletme bu ağaçların gerçeğe uygun 

değerinde meydana gelen artış veya azalısı 

25 yıl boyunca finansal tablolarında göster-

mek zorunda kalacaktır (Aryanto, 2011:4). 

TMS 41’in canlı varlıklara ilişkin gerçeğe 

uygun değerin tespitinde ilgili varlıkların ya-

şam döngüsünü de dikkate alarak yeni bir 

sınıflandırma yapması bu tür problemlerin 

ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Canlı varlıklar için geçerli olan söz konusu 

durum, tarımsal ürünler için de geçerlidir. 

Tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerin-

den satış maliyetleri düşülerek ilk muhase-

beleştirilmesi sırasında doğan kazanç veya 

kayıplar, oluştukları dönemde kâr veya zara-

rın hesaplanmasında dikkate alınır10.

İşletme cari dönem boyunca, canlı varlık ve 

tarımsal ürünlerin aktifleştirilmelerinden 

ve canlı varlıkların gerçeğe uygun değeri ile 

satış maliyetleri arasındaki farkta meydana 

10  TMS 41 Paragraf 28

gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç 

veya kayıplar toplamını açıklar11. Açıklama-

lar sayısal veya yazılı metin olarak her bir 

canlı varlık grubu için ayrı ayrı yapılır. Do-

layısıyla tarım işletmelerinde faaliyet konu-

sunun biyolojik dönüşüm özelliğine sahip 

olması sebebiyle kalite ve miktar değişimle-

rinden üretim sürecinin özellikle bir yıldan 

fazla olması durumunda fiziksel özellikler-

den kaynaklanan değişimlerle, fiyatlarda 

oluşan değişimlerin ayrı ayrı açıklanması 

standartta önerilmiştir.

Tarımsal ürünlerin aktife alınmalarında kar; 

gerçeğe uygun değeri canlı varlıkların ma-

liyetinden büyük olması durumunda ortaya 

çıkar. Örneğin, katlanılan maliyeti 12.000 TL 

olan buğdayın hasadı tamamlanmış olup sa-

tış maliyetleri 1.000 TL’dir. Hasat anında ta-

rımsal ürünün gerçeğe uygun değeri 15.000 

TL olarak tespit edilmesi durumunda ortaya 

çıkan [15.000 – (12.000 + 1.000)] = 2.000 TL’lik 

kar ilgili dönemin kar veya zarar tablosuna 

aktarılmalıdır. Gerçeğe uygun değerinin ma-

liyet değerinin altında olması durumunda 

ise kayıp ortaya çıkacaktır.

Yukarıdaki örnekte diğer veriler aynı kalır-

ken, hasat anında tarımsal ürünün gerçeğe 

uygun değerinin 11.000 TL olarak gerçekleş-

mesi durumunda [11.000 – (12.000 + 1.000)] 

= - 2.000 TL kayıp ortaya çıkacaktır. Bu kayıp 

da ilgili dönemin kar veya zarar tablosunda 

gösterilmesi gerekir.

4. Canlı Varlıkların TDHP Açısından 

Gruplandırılması

TMS 41 canlı varlıkları daha önce de bah-

sedildiği üzere dört ana gruba ayırmıştır. 

Bunlar tüketilebilir canlı varlıklar, taşıyıcı 

canlı varlıklar, olgunlaşmış canlı varlıklar ve 

olgunlaşmamış canlı varlıklar şeklindedir. 

Aşağıda yer alan şekilde bu varlıklara ör-

nekler verilmiştir. 

Canlı varlıkların elde tutuldukları sürece 

değişime uğrama özelliklerinin bulunması 

nedeniyle bu varlıklar diğer dönen ve duran 

varlıklardan ayrılmaktadır. Canlı varlıkların 

11  TMS 41 Paragraf 40
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sahip oldukları bu değişim kapasitesi yöne-

tilebilir ve aynı zamanda ölçülebilir nitelikte 

olması gerekmektedir.  Söz konusu varlıkla-

rın bu özellikleri nedeniyle Tekdüzen Hesap 

Planı (TDHP) içerisinde ayrıca incelenmeleri 

gerekmektedir (Akdoğan ve Sevilengül, 2007: 

197). Bu amaçla muhasebe literatüründe 

tarım işletmesinin varlıkları içinde bir yıl ve 

daha az süre bulundurulan canlı varlıkların 

“154 Canlı Varlıklar Hesabı” adı ile 15 Stok-

lar hesap grubunda izlenmesi önerilmiştir. 

Bu varlıkların biyolojik değişime uğramaları 

ve canlılık özellikleri, varlıkların 15 Stoklar 

hesap grubunda bulunması yerine TDHP’de 

yeni açılacak 16 Canlı Varlıklar Hesap Grubu 

içinde gösterilmesi daha uygun görülmek-

tedir (Demirkol, 2008: 88-89; Akdoğan ve 

Sevilengül, 2007: 197; Teke ve Öztürk, 2007; 

Özulucan ve Deran, 2008: 9)

Tarım işletmesinin sahipliğinde bir yıl veya 

normal bir faaliyet döneminden daha uzun 

sürelerle bulundurulan canlı varlıklar, nite-

lik ve nicelik bakımından sürekli bir değişi-

me uğramaları ve gerçek değerlerinde de bu 

değişimin gözlenmesi nedeniyle diğer duran 

varlıklara göre farklılık arz etmektedir. Uzun 

süreli elde tutulan canlı varlıklar bu süre 

içinde yetiştirilmek ve satılmak amacıyla 

bulundurulmasına karşın maddi yapıdaki di-

ğer duran varlıklar ekonomik ömürleri bo-

yunca maruz kaldıkları aşınma, yıpranma 

vb. nedenlerle bu süre sonunda elde etme 

değerlerine oranla çok küçük tutarlarla sa-

tılabilmektedirler. Ayrıca canlı varlıklar ken-

di içlerinde tüketilebilir, taşıyıcı, olgunlaş-

mamış ve olgunlaşmış canlı varlıklar olarak 

da sınıflandırılmakta ve bu gruplar da birbir-

lerine göre farklılık göstermektedir. Varlık-

ların bu özellikleri nedeniyle bu varlıkların 

TDHP’de 25 Maddi Duran Varlıklar hesap 

grubu içinde izlenmesi yerine ayrı açılacak 

21 Canlı Varlıklar hesap grubu içinde gös-

terilmesi önerilmektedir. Canlı varlıkların 

hasat işlemi gerçekleşmiş olan ürünleri ve 

yaşam süreci sona ermiş canlı varlıkların ise 

15 Stoklar hesap grubunda izlenmesi gerek-

tiği düşünülmektedir (Akdoğan ve Sevilen-

gül, 2007: 272).

Önerilen bu hesap gruplarında yer verilen 

dönen varlık ve duran varlık hesapları şöyle-

dir(Akdoğan ve Sevilengül 2007: 46):

16 CANLI VARLIKLAR (BİYOLOJİK VARLIKLAR)

160 TARLA BİTKİLERİ

161 BAHÇE BİTKİLERİ

162 CANLI KÜMES HAYVANLARI

163 CANLI SU HAYVANLARI

164 CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

165 CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

168 DİĞER CANLI VARLIKLAR

169 CANLI VARLIKLAR DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

21 CANLI VARLIKLAR (BİYOLOJİK 

VARLIKLAR)

210 MEYVE AĞAÇLARI

211 MEYVE VERMEYEN AĞAÇLAR

212 CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

213 CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

214 KÜMES HAYVANLARI

216 DİĞER CANLI VARLIKLAR

217 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

KARŞILIĞI (-)

218 YAPILMAKTA OLAN CANLI 

VARLIK YATIRIMLARI
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4.1 Canlı Varlıklarda Değer Değişiklikleri

TMS 41’e göre canlı varlıklar gerçeğe uygun 

değerle, tarımsal ürünler ise hasat anında 

gerçeğe uygun değerle değerlendiği için de-

ğerleme sonucunda artış ve azalışlar mey-

dana gelmektedir. TMS 41’e göre değerle-

meden kaynaklanan artış veya azalışlar gelir 

tablosunda gösterilecektir12. TDHP’de bu 

ihtiyacı karşılayacak nitelikte özel bir hesap 

bulunmamaktadır.

Canlı varlıklarda biyolojik dönüşüm netice-

sinde miktar bakımından meydana gelen 

değişiklikleri iki şekilde izlenebilir. Birinci 

şekilde, değer değişiklikleri Diğer Faaliyet-

lerden Olağan Gelir Ve Karlar/Diğer Faali-

yetlerden Olağan Gider Ve Zararlar hesap 

grubunda izlenebilir. Ö. Faruk Demirkol 

“TMS 41 Kapsamında Seracılık Faaliyetle-

rinde Muhasebe Kayıt ve Sürecine İlişkin 

Genel Bir Değerlendirme” adlı çalışmasında 

söz konusu değer değişikliklerini “649 Diğer 

Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar Hesa-

bı”nın altında açılacak “Canlı Varlık Değer 

Artışları Hesabı”nda, değer azalışlarının ise 

“659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve 

Zararlar Hesabı”nın altında açılacak “Can-

lı Varlık Değer Azalışları Hesabı”nda, gös-

terilebileceğini belirtmektedir (Demirkol, 

2008:117).

İkinci şekil ise, değer değişikliklerinin “Brüt 

Satışlar’ hesap grubunda izlenmesidir. Na-

lan Akdoğan ve Orhan Sevilengül tarafından 

önerilen bu şekilde: canlı varlıkların değer 

artışları, işletme için esas faaliyet konusunu 

oluşturan bir gelir olarak da kabul edilebilir. 

Bu durumda değer artışlarının esas olarak 

canlı varlık için yapılan harcamaya karşılık 

oluşturduğu göz önünde tutularak “60 BRÜT 

SATIŞLAR grubunda değerleme farkları için 

“606 Canlı Varlık Değerleme Farkları” gibi 

bir hesap da açılabilir. Bu hesabın altında 

artış veya azalışlar için ayrı tali hesaplar 

açılabilir. Değer artış ya da azalışları için bu 

grupta 2 ayrı hesabın açılması da düşünüle-

bilir (Akdoğan ve Sevilengül 2007: 200).

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden hesapla-

rın takip edilmesi ve faaliyetlerin izlenebil-

12  TMS 41 Paragraf 26

mesi için 606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları hesabının kullanılması tarafımızca daha 

kullanışlı görünmektedir.

5. TMS 41 Standardına İlişkin Uygulama 

Örneği

B işletmesi besi ve süt inekçiliği yapmakta-

dır. İşletmenin 50 tane süt ineği, 25 tane de 

besi ineği bulunmaktadır. Bunların yanında 

işletmenin maddi duran varlıklarının değeri 

200.000 TL’dir. Ayrıca işletmede 4 kişi istih-

dam edilmektedir. İşletmenin süt ineklerinin 

gerçeğe uygun değeri ortalama 5.000 TL’dir. 

Besi ineklerinin gerçeğe uygun değeri 3.000 

TL’dir. (İşletmede KDV göz ardı edilmiştir. 

Ayrıca giderlerin dağıtılması için herhangi 

bir yöntem izlenmemiş olup giderlerin dağı-

tımları farazi şekilde yapılmıştır. Maddi du-

ran varlıkların amortismanı gider yerlerine 

dağıtılmamıştır. Kullanılan yemlerin besi ve 

süt inekleri için ayrımı göz ardı edilmiştir. 

İnek ve süt fiyatları ilgili yıllara yakın alın-

mıştır.) 

1) İşletme mart ayında 15 tane besi ineğini 

75.000 TL’den satmıştır. 

2) İşletmenin inekleri nisan ayında doğum 

yapmıştır. Bu doğumlar 25 dişi, 15 erkek 

şeklinde gerçekleştirmiştir. İşletme dişi 

buzağıları süt sürüsüne, erkek buzağıları 

ise besi sürüsüne dahil etmeye karar 

vermiştir. Buzağıların satış maliyetleri 

düşülmüş gerçeğe uygun değeri 1.300 

TL’dir.  

3) İşletmenin sene boyunca süt ineklerinin 

birim başına yıllık süt ortalaması 7.000 

litredir.  Bu durumda işletme senelik 

350.000 litre süt üretmektedir. İşletme 

yıl içinde sütlerin litresinin ortalama 0,80 

TL’den satmıştır. 

4) İşletmenin sene içindeki harcamaları 

aşağıdaki gibidir. Bu harcamalar yem, 

veteriner ücreti, ilaç ücreti, elektrik har-

caması, işçi ücretleri gibi kalemlerden 

oluşmaktadır.
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Direkt ilk madde malzeme gideri: 300.000 TL

Direkt işçilik gideri: 48.000 TL

Genel üretim gideri: 45.000 TL.

5) Sene sonunda işletme canlı varlıklarını 

değerlediğinde satış maliyeti düşülmüş 

gerçeğe uygun değer üzerinden besi hay-

vanlarının birim başı fiyatının 2.500 TL, 

süt ineklerinin 6.000 TL ve 8 aylık buza-

ğıların 2.000 TL olduğu tespit edilmiştir. 

6) Giderlerin süt üretim yerlerine dağıtıl-

ması sonucunda süt üretimi için katlanı-

lan maliyetin toplam 300.000 TL olduğu 

anlaşılmıştır. Giderlerin kalan kısmı ya-

pılmakta olan canlı varlık yatırımları ve 

canlı büyük baş hayvanlara aktarılmıştır.

7) 2013 yılına ilişkin maliyet ve yansıtma 

hesapları kapatılmıştır. (Diğer bilanço 

kalemlerinin kapatılması göz ardı edil-

miştir.)

8) 2014 yılına ilişkin buzağılar nisan ayında 

yaşlarını doldurup çağ değiştirip düve ve 

tosun haline gelmiştir. Düveler için satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun de-

ğeri birim başına 2.800 TL, tosunlar için 

2.400 TL olmuştur.

9) Geçen sene doğum yapmayan 10 tane süt 

ineği nisan ayında 7 tane erkek 3 tane dişi 

buzağı doğumu yapmıştır. İşletme dişi 

buzağıları süt sürüsüne, erkek buzağıları 

ise besi sürüsüne dahil etmeye karar ver-

miştir. Buzağıların satış maliyetleri dü-

şülmüş gerçeğe uygun değer 1.500 TL’dir. 

10) İşletme sene içerisinde 15 tane besi hay-

vanını 82.500 TL’den satmıştır.  

11) İşletmenin yıl içinde süt verimi artmış 

olup 7.500 litre olmuştur. 75 tane süt ine-

ğinden 562.500 litre süt üretimi yapmıştır. 

Sütleri 0,90 TL’den satmış olup 506.250 

TL elde etmiştir.

12) İşletmenin sene içindeki harcamaları 

aşağıdaki gibidir. Bu harcamalar yem, 

veteriner ücreti, ilaç ücreti, elektrik har-

caması, işçi ücretleri gibi kalemlerden 

oluşmaktadır.

Direkt ilk madde malzeme gideri: 330.000 TL

Direkt işçilik gideri: 52.000 TL

Genel üretim gideri: 50.000 TL

13) Sene sonunda işletme canlı varlıklarını 

değerlediğinde satış maliyeti düşülmüş 

gerçeğe uygun değer üzerinden besi 

hayvanlarının birim başı fiyatının 3.500 

TL, süt ineklerinin 6.800 TL ve 8 aylık bu-

zağıların 2.200 TL olduğu tespit edilmiş-

tir. Düveler ve tosunlar olgunlaşmış hale 

gelmiştir.

14) Giderlerin süt üretim yerlerine dağıtıl-

ması sonucunda süt üretimi için katlanı-

lan maliyetin toplam 340.000 TL olduğu 

anlaşılmıştır. Giderlerin kalan kısmı ya-

pılmakta olan canlı varlık yatırımları ve 

canlı büyük baş hayvanlara aktarılmıştır.

15) 2014 yılına ilişkin maliyet ve yansıtma 

hesapları kapatılmıştır. (Diğer bilanço 

kalemlerinin kapatılması göz ardı edil-

miştir.
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1.--------------------/Mart 2013/-----------------------------

102 Bankalar
75.000

600 Yurt içi satışlar 75.000

1. 15x5.000 TL Besi hayvanlarının satışı

2.--------------------/Nisan 2013/----------------------------

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

19.500

32.500

606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları

52.000

2. İneklerin doğum yapması 15x1300, 25x1300

3.--------------------------/2013 yılı/-------------------------

102 Bankalar
280.000

600 Yurt içi satışlar 280.000

3. 7.000x50 litre sütün 0,80 TL’den sene içinde satılması

4.------------------------/2013 yılı/---------------------------

150 İlk madde ve malzeme
300.000

102 Bankalar 300.000

4. Sene içinde alınan yem 

4.------------------------/2013 yılı/---------------------------

710 Direkt ilk madde ve malzeme gideri

720 Direkt işçilik gideri

730 Genel üretim gideri

300.000

48.000

45.000

102 Bankalar

150 İlk madde ve malzeme

335 Personele Borçlar

45.000

300.000

48.000

4. Sene içinde yapılan giderler 
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5.-----------------------31/12/2013--------------------------

606 Canlı Varlık Değerleme Farkları 5.000

164 Canlı büyükbaş hayvanlar 5.000

5. (3.000-2.000)x10=5.000 10 tane besi ineğin değerlemesi

5.--------------------31/12/2013-----------------------------

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

212 Canlı Büyükbaş Hayvanlar

28.000

50.000

606 Canlı Varlık Değerleme Farkları 78.000

5. 40 tane buzağı, 50 tane süt ineğinin değerlemesi

6.----------------------31/12/2013---------------------------

152 Mamuller

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

300.000

53.000

40.000

711 Direkt İlk Madde Malz. G.Y.H

721 Direkt İşçilik Gideri. Y.H.

731 Genel Üretim Gideri Y.H.

300.000

48.000

45.000

6. Üretim giderlerinin ilgili hesaplara alınması

6.--------------------31/12/2013-----------------------------

620 Satılan Mamul Maliyeti 300.000

152 Mamuller 300.000

6. Satılan sütün maliyet hesabına alınması

7.--------------------31/12/2013-----------------------------

620 Satılan Mamul Maliyeti 45.000

164 Canlı büyükbaş hayvanlar 45.000

7. Satılan besi hayvanların maliyet hesabına alınması
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7.----------------------31/12/2013---------------------------

711 Direkt İlk Madde Malz. G.Y.H

721 Direkt İşçilik Gideri. Y.H.

731 Genel Üretim Gideri Y.H.

300.000

48.000

45.000

710 Direkt ilk madde ve malzeme 

gideri

720 Direkt işçilik gideri

730 Genel üretim gideri

300.000

48.000

45.000
7. Yansıtma hesaplarının kapatılması

7.----------------------31/12/2013---------------------------

606 Canlı Varlık Değerleme Farkları 

600 Yurt içi satışlar

125.000

355.000

620 Satılan Mamul Maliyeti

690 Dönem Karı veya Zararı

345.000

135.000

7. Dönem karı veya zararı hesaplanması

8.--------------------/Nisan 2014/----------------------------

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

212 Canlı Büyükbaş Hayvanlar

70.000

36.000

606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları 

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık 

Yatırımları

5.500

100.500

8. 25 Dişi ve 15 erkek buzağının değerlemesi

9.--------------------/Nisan 2014/----------------------------

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

10.500

4.500

606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları 

15.000

9. İneklerin doğum yapması 7x1500, 3x1500
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10.-----------------------/2014/------------------------------

102 Bankalar
82.500

600 Yurt içi satışlar 82.500

10. 15x5.500 TL Besi hayvanlarının satışı

11.------------------------/2014 yılı/--------------------------

102 Bankalar
506.250

600 Yurt içi satışlar 506.250

11. 7.500x75 litre sütün 0,90 TL’den sene içinde satılması

12.----------------------/2014 yılı/----------------------------

150 İlk madde ve malzeme
330.000

102 Bankalar 330.000

12. Sene içinde alınan yem 

12.----------------------/2014 yılı/----------------------------

710 Direkt ilk madde ve malzeme gideri

720 Direkt işçilik gideri

730 Genel üretim gideri

330.000

52.000

50.000

102 Bankalar

150 İlk madde ve malzeme

335 Personele Borçlar

50.000

330.000

52.000

12. Sene içinde yapılan giderler
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13.------------------------/31/12/2014-----------------------

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

212 Canlı Büyükbaş Hayvanlar

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

12.500

174.000

7.000

606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları 

193.500

13. (3.500x2.250)x10=12.500

     (6.800x4.480)x75=174.000

     (2.200x1.500)x10= 7.000

14.---------------------31/12/2014---------------------------

152 Mamuller

164 Canlı büyükbaş hayvanlar

218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları

340.000

52.000

40.000

711 Direkt İlk Madde Malz. G.Y.H

721 Direkt İşçilik Gideri. Y.H.

731 Genel Üretim Gideri Y.H.

330.000

52.000

50.000

14. Üretim giderlerinin ilgili hesaplara alınması

14.-------------------31/12/2014-----------------------------

620 Satılan Mamul Maliyeti 340.000

152 Mamuller 340.000

14. Satılan sütün maliyet hesabına alınması
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14.-------------------31/12/2014-----------------------------

620 Satılan Mamul Maliyeti 47.650

164 Canlı büyükbaş hayvanlar 47.650

14. Satılan besi hayvanların maliyet hesabına alınması

3.000x10=30.000

3.530x5=17.650 (2013 yılındaki tosunların birim maliyeti)

14.----------------------31/12/2014--------------------------

711 Direkt İlk Madde Malz. G.Y.H

721 Direkt İşçilik Gideri. Y.H.

731 Genel Üretim Gideri Y.H.

330.000

52.000

50.000

710 Direkt ilk madde ve malzeme 

gideri

720 Direkt işçilik gideri

730 Genel üretim gideri

330.000

52.000

50.000
14. Yansıtma hesaplarının kapatılması

14.----------------------31/12/2014--------------------------

606 Canlı Varlık Değerleme Farkları 

600 Yurt içi satışlar

199.000

588.750

620 Satılan Mamul Maliyeti

690 Dönem Karı veya Zararı

387.650

400.100

14. Dönem karı veya zararı hesaplanması
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6. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tarım 

İşletmelerinin İncelenmesi

 Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ara-

sından finansal tablolarında canlı varlıklar 

hesabını barındıran beş tane şirketin ince-

lemesi yapılmıştır. Bu şirketler; Banvit Ban-

dırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi 

Ve Bağlı Ortaklıkları, İz Hayvancılık Tarım Ve 

Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Kombassan Holding 

A.Ş., Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Yaprak Süt Ve Besi 

Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. şirketleridir. 

Bu işletmelere ilişkin finansal tablolar Ka-

muyu Aydınlatma Platformundan alınmıştır.

Bu araştırmanın amacı işletmelerin finan-

sal tablolarında TMS 41 Tarımsal Faaliyet-

ler standardında geçen aktifleştirme, ölçüm 

ve raporlama hükümlerini uygulayıp uygu-

lamadıklarını incelemek ve canlı varlıkları 

hakkında kazanç ve kayıplarını TMS 41 hü-

kümleri uyarınca kayıtlara alıp almadığını 

incelemektir. 

6.1 Banvit Bandırma Vitaminli Yem 

Sanayii Anonim Şirketi Ve Bağlı 

Ortaklıkları

İncelemeye alınan şirketlerden Banvit’in fiili 

faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, gün-

lük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ile hindi 

palazı, hindi eti, kırmızı et üretimi, kesimi ve 

pazarlamasıdır. Banvit, 2005 yılında başladı-

ğı kırmızı et üretimi ve kesimi ile tam piş-

miş köfteler, kebaplar, dönerler, burgerler ve 

kaplamalı ürünlere ek olarak salam, sosis, 

sucuk ve jambon çeşitleri ile ürün yelpazesi-

ni genişletmiştir.

2015 yılı finansal durum tablosunda 

438.602.226 TL olan dönen varlıklar içinde 

canlı varlıklar kalemi 90.419.489 TL olarak 

kayıtlarda yer almıştır. İşletmenin duran 

varlıklar kaleminde canlı varlıklar görün-

memektedir. 2015 yılı toplam aktif büyük-

lüğü ise 1.050.753.461TL’dir. İşletmenin 

2014 finansal durum tablosunda ise canlı 

varlıklar 108.943.445 TL’dir. Dönen varlıkla-

rı 634.608.750 TL’dir. Toplam aktif büyüklü-

ğü ise 988.644.418 TL’dir. 2015 yılında canlı 

varlıklar işletmenin dönen varlıklarının %20

’sini oluşturmaktadır. Aktif büyüklüğüne 

oranı ise %8’dir.

İşletme “Ölçüm Esasları” başlığı altında 

canlı varlıklarını TMS 41 12 nci paragrafta 

bahsedildiği üzere satış maliyetleri 

düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeriyle 

ölçülmesi gerekir. Fakat işletme bu hükmün 

aksine finansal tabloların açıklamalarında, 

“Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun 

değerleri ile ölçülen türev finansal araçlar 

ve canlı varlıklarda muhasebeleştirilen bu-

zağılar haricinde tarihi maliyetler üzerinden 

hazırlanmıştır.” ifadesini kullanmıştır. 

İşletmenin 10 uncu dipnotu incelendiğinde, 

1 yılda itfa edilen damızlık tavuklar, damızlık 

yarka sürüleri, broiler(etlik) canlı tavuklar, 

broiler(etlik) canlı hindiler ve buzağılar canlı 

varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmış-

tır. Fakat 2015 yılında işletmenin buzağısı 

bulunmadığı görünmektedir. İşletme finan-

sal durum tablosunun 10 uncu dipnotunda 

broiler canlı tavukların, damızlık tavukların, 

damızlık yarka sürülerinin ve broiler canlı 

hindilerin hareket tablosunu vermiştir. Bu 

tablolarda verilen varlıklar maliyet değeriyle 

kayıtlara alınmıştır. Bunun yanı sıra TMS 41 

26 ncı paragrafta varlığın gerçeğe uygun de-

ğerinde farklılıklarda meydana gelen kazanç 

veya zararların dönemin kar veya zararında 

dikkate alınır demesine rağmen, işletme bu 

değişimleri herhangi şekilde göstermemiş. 

Bu değer değişimlerini kazanç veya zarar-

da göstermek yerine varlıkların maliyetinde 

göstermiştir. Hareket tablosunda “Fiziksel 

özelliklerdeki değişimin etkisi” şeklinde ta-

nımlama yaparak açıklamaya çalışmıştır. Bu 

tanımı da “Fiziksel özelliklerdeki değişimin 

etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiş-

tirici maliyetleri, ilaç ve bakım maliyetlerini 

kapsamaktadır” şeklinde açıklamıştır. İşlet-

menin finansal tablolarında değer değişim-

lerine ilişkin herhangi bir açıklama bulun-

mamaktadır.   

6.2 İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda Sanayi 

Ticaret A.Ş.

İz Hayvancılık işletmesinin başlıca faaliyet 

konusu; sahip olduğu ari ırk sağmal bü-
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yükbaş çiftlik hayvanlarından süt üretimi 

yapmak ve doğan erkek buzağıları belli bir 

olgunluğa gelene kadar beslemek ve bu 

büyükbaş hayvanların ticaretini yapmaktır. 

Şirket 2011 yılı sonunda Amerika’dan ithal 

ettiği Holstein ırkı büyükbaş gebe düveler 

ile süt üretimi faaliyetine başlamıştır. Şirket 

imal ettiği sütleri toptan olarak satışını ger-

çekleştirmektedir

2015 yılı finansal durum tablosunda 

7.458.086 TL olan dönen varlıklar içinde 

canlı varlıklar kalemi 512.106 TL olarak ka-

yıtlarda yer almıştır. İşletmenin 29.756.328 

TL olan duran varlıklar kaleminde canlı 

varlıklar 10.338.759 TL olarak görünmek-

tedir. 2015 yılı toplam aktif büyüklüğü ise 

37.214.414 TL’dir. İşletmenin 2014 finansal 

durum tablosunda ise dönen varlıklardaki 

canlı varlıklar 538.605 TL’dir. 2014 yılı dö-

nen varlıkları 5.692.547 TL’dir. İşletmenin 

2014 yılında duran varlıklar içindeki canlı 

varlıkları 8.180.089 TL’dir. 2014 yılına ilişkin 

duran varlık toplamı ise 27.826.352 TL’dir. 

2014 yılına ilişkin toplam aktif büyüklüğü ise 

33.518.899 TL’dir. 2015 yılında canlı varlıklar 

işletmenin dönen varlıklarının %6’sını oluş-

turmaktadır. Aktif büyüklüğüne oranı ise 

%1’dir. Bunun yanı sıra duran varlıklar için-

de yer alan canlı varlıklar duran varlıkların 

%34’ünü oluşturmaktadır. Bu varlıklar top-

lam aktifin %27’sini oluşturmaktadır. 

İşletme, makul değer tahmininde en güveni-

lir gerçeğe uygun değer tahminine ulaşmak 

amacıyla her bir büyükbaş hayvan grubu-

nu ve grubun daha detayı olan hayvanların 

yaşlarını, cinsiyetlerini, gebelik durumlarını 

ve diğer önemli özelliklerini göz önünde bu-

lundurmuştur. İşletme finansal tablolardaki 

canlı varlık değer tahminlerini, Kırklareli İli 

Süt Üreticileri Birliği’nden görüş alarak ve 

piyasa koşulları göz önünde bulundurarak 

yapmıştır. İşletmenin erkek besi hayvanlarını 

da belirli bir süre besledikten sonra satacağı 

öngörülerek kısa vade canlı varlıklar olarak 

sınıflandırılmıştır. Grup şirketlerinden Meyfit 

A.Ş. meyve (elma) bahçelerini, uzman kuru-

luş raporu sonucu gerçeğe uygun değerleri 

üzerinden değerlemektedir. Bu değer, uzun 

vadeli tarımsal ürünlerin maliyetini oluştur-

maktadır. Çünkü tarımsal ürünlerin gerçeğe 

uygun değerinin güvenilir olarak ölçüldüğü 

kabul edilmektedir. Hasat edilmemiş ürün-

ler de rayiç bedelleri üzerinden tahmini sa-

tış maliyetleri düştükten sonra kalan değer 

üzerinden değerlenmiştir

Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinden 

tahmini pazar yeri maliyetlerinin düşülerek 

ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğan 

kazanç veya zarar ile ilgili varlığın gerçeğe 

uygun değerindeki değişiklikten doğan ka-

zanç veya zarar, oluştuğu dönem kar veya 

zararında dikkate alınır. Aktif ve makul piya-

sa değerlerinin bulunmaması halinde makul 

değer olarak maliyet değerleri alınabilmek-

tedir. İlk maliyetin yüklenmesinden bu yana 

çok az bir biyolojik dönüşüm gerçekleşmesi 

halinde maliyet gerçeğe uygun değere yak-

laşır. Bilanço tarihi itibariyle canlı varlıklar 

makul değerleri ile sunulmuştur.

Grup, makul değer tahmininde en güvenilir 

gerçeğe uygun değer tahminine ulaşmak 

amacıyla her bir büyükbaş hayvan grubunu 

ve grubun daha detayı olan hayvanların yaş-

larını, cinsiyetlerini, gebelik durumlarını ve 

diğer önemli özelliklerini göz önünde bulun-

durmuştur.

Grup, meyve ağaçlarının (meyvelikler) öl-

çümünü Rehber Gayrimenkul Değerleme 

Danışmanlık A.Ş.’nin 27.10.2014 tarih 2014/

SPK/007 no’lu değerleme raporuna istinaden 

tespit ettirmiş ve finansal tablolara bu tutar-

lar üzerinden yansıtmış olup, bilanço tarihi 

itibariyle de hasat edilmemiş meyveleri ise 

rayiç bedelleri üzerinden tahmini pazar yeri 

maliyetlerini düşerek muhasebeleştirmiştir.

Canlı varlığın ilk aktife alındığı tarihte satış 

maliyetlerinin doğru tahmin edilememesi 

nedeniyle bir zarar meydana gelirse, zara-

rın ortaya çıktığı dönemde gelir tablosunda 

raporlanır. Kar ortaya çıkması halinde ilgili 

dönem gelir tablosunda gelir kaydedilir.

İşletme canlı varlıklarını kısa vadeli canlı 

varlıklar ve uzun vadeli canlı varlıklar olarak 

sınıflamıştır. Kısa vadeli canlı varlıklar için-

de büyükbaş hayvanlar ve hasat edilmemiş 

tarım ürünleri bulunmaktadır. Uzun vadeli 
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canlı varlıklar içinde ise süt üretimi yapan 

büyük baş hayvanlar ve meyve bahçeleri bu-

lunmaktadır. İşletme ayrıca kısa vadeli canlı 

varlıkları içinde 58 tane buzağı ve dana ol-

duğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra uzun 

vadeli hayvanlarda ise dişi buzağı, gebe düve 

ve düve, sağmal inek, kurudaki inek şeklinde 

açıklamalar yapmış ve her varlıktan kaç tane 

olduğunu göstermiştir. İşletme tarımsal fa-

aliyetlere ilişkin canlı varlıklarına açıklamış 

olup meyve ağaçları ve fidanlarının adet ve 

piyasa fiyatlarını belirtmiştir. 

TMS 41 26 ncı paragrafta varlığın gerçeğe 

uygun değerinde farklılıklarda meydana ge-

len kazanç veya zararların dönemin kar veya 

zararında dikkate alınır demiştir. İşletme bu 

değişimleri 29 uncu dipnot olan “Canlı var-

lıklar makul değer farkı”nda tutar olarak 

göstermiştir. Bu kalem bölümlere göre ra-

porlama kısmında hasılattan düşülerek brüt 

kar zarara ulaşılmıştır. 

6.3 Kombassan Holding A.Ş.

Kombassan Holding A.Ş. ticaret, sanayi (deri, 

tekstil ve konfeksiyon, motorlu, motorsuz 

araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, 

kağıt, karton ve ambalaj ürünleri, hidrolik ve 

pnömatik makinalar, takım tezgahları ve ye-

dek parçası, PVC ürünleri), ziraat (büyükbaş 

ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvan-

cılık, et, süt ve su ürünleri, zirai ürün, alet ve 

makinalar, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bun-

ların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, 

sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, 

prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, 

çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, si-

gortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmci-

lik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurtiçinde 

ve yurtdışında şirket kurmak, kurulmuş ve 

kurulacak yerli yabancı şirketlerin sermaye 

ve idarelerine katılmak, iştirak ettiği şirket-

lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, ya-

tırım faaliyetlerini yönlendirmek gibi konu-

larda faaliyet göstermektedir.

İşletmenin 2015 ve 2014 yılı finansal du-

rum tablosunda dönen varlıklar içinde canlı 

varlıkları bulunmamaktadır. İşletmenin 

1.269.230.454 TL olan duran varlıklarında 

canlı varlıklar 11.723.600 TL olarak görün-

mektedir. 2015 yılı toplam aktif büyüklüğü ise 

2.201.044.143 TL’dir. İşletmenin 2014 finan-

sal durum tablosunda ise dönen varlıklardaki 

canlı varlıklar bulunmamaktadır. 2014 yılına 

ilişkin duran varlık toplamı ise 1.268.216.458 

TL olan duran varlıklarında canlı varlıkları 

8.526.250 TL’dir. 2014 yılına ilişkin toplam 

aktif büyüklüğü ise 2.084.170.376 TL’dir. 

2015 yılında canlı varlıklar işletmenin duran 

varlıklarının %0,92’sini oluşturmaktadır. Ak-

tif büyüklüğüne oranı ise %0,53’dür. 

İşletme canlı varlıklar veya tarımsal ürün-

leri, ancak söz konusu varlığın işletmenin 

kontrolünde bulunması, varlıktan beklenen 

ekonomik faydanın işletme tarafından elde 

edilebilecek olması ve varlığın gerçeğe uy-

gun değeri veya maliyetinin güvenilir bir 

biçimde ölçülebilmesi halinde finansal tab-

lolara almaktadır. Varlıktan beklenen eko-

nomik fayda ise genellikle fiziki özellikler 

dikkate alınarak ölçülür. Canlı varlıklar fi-

nansal tablolara ilk defa alındığında ve her 

bir bilanço döneminde net makul değeriyle 

değerlenir. Canlı varlıkların, net makul de-

ğeriyle finansal tablolara ilk defa alınma-

sından ve bu tutarda gerçekleşen bir deği-

şiklikten kaynaklanan kazanç veya zararlar 

oluştukları dönemde net kar veya zararın 

hesaplanmasında dikkate alınır. İşletme, 

sadece ve sadece işletmenin, söz konusu 

varlığı geçmiş olayların sonucu olarak 

kontrol etmekte olması, varlığa ilişkin ge-

lecekteki ekonomik faydaların işletmeye 

aktarılmasının muhtemel olması ve varlığın 

gerçeğe uygun değerinin veya maliyetinin 

güvenilir olarak ölçülebilmesi koşullarının 

gerçekleşmesi durumunda canlı bir varlığı 

muhasebeleştirir.

İşletmeye göre canlı varlıklar ilk muhasebe-

leştirildikleri tarihte ve her bilanço tarihin-

de, gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak 

ölçülemediği durumlar hariç, gerçeğe uygun 

değerlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri 

düşülmek suretiyle ölçülür.

İşletme sadece uzun vadeli canlı varlıklara 

sahiptir. Uzun vadeli canlı varlıklar içinde 

büyük baş canlı varlıklar ve yapılmakta olan 
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canlı varlık yatırımları bulunmaktadır. İşlet-

me büyük baş canlı varlıklarda sağmal inek, 

kurudaki inek şeklinde açıklamalar yapmış 

ve her varlıktan kaç tane olduğunu göster-

miş ve gerçeğe uygun değerini belirtmiştir. 

İşletme yapılmakta olan canlı varlık yatırım-

larını detaylıca anlatmıştır. Varlıkların kaç 

aylık olduklarını ve cinsiyetlerini ayrıca ger-

çeğe uygun değerlerini göstermiştir. 

İşletme TMS 41 26 ncı paragrafta varlığın 

gerçeğe uygun değerinde farklılıklarda mey-

dana gelen kazanç veya zararların dönemin 

kar veya zararında dikkate alınır demesine 

rağmen, işletme bu değişimleri herhangi 

şekilde göstermemiştir.

6.4 Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirketin esas faaliyet konusu süt sığırcılığı, 

fason tavuk yetiştiriciliği ve besi sığırcılığı ile 

bu amaca yönelik her türlü yem bitkileri üre-

timi olup, 2015 yılı içerisinde sofralık ürün 

satışına başlamıştır. Grubun 31.12.2015 ta-

rihi itibariyle 328 adet (31.12.2014: 282) bü-

yükbaş hayvan, 649 adet küçükbaş hayvan 

mevcudu bulunmaktadır. Ayrıca kiraya ver-

diği dahil olmak üzere 322.000 adet tavuk 

yetiştirme kapasiteli çiftliği bulunmaktadır. 

Grup toplam 421.187 m2 kendi mülkiyetin-

deki alan ve yaklaşık 59.619 m2 olan kiralık 

tarımsal arazide faaliyetlerini sürdürmekte-

dir.

2015 yılı finansal durum tablosunda 

6.579.520 TL olan dönen varlıklar içinde canlı 

varlıklar kalemi 224.054 TL olarak kayıtlarda 

yer almıştır. İşletmenin 30.853.117 TL olan 

duran varlıklar kaleminde canlı varlıklar 

2.257.617 TL olarak görünmektedir. 2015 yılı 

toplam aktif büyüklüğü ise 37.432.637 TL’dir. 

İşletmenin 2014 finansal durum tablosunda 

ise dönen varlıklardaki canlı varlıklar 61.520 

TL’dir. 2014 yılı dönen varlıkları 5.393.078 

TL’dir. İşletmenin 2014 yılında duran 

varlıklar içindeki canlı varlıkları 856.000 

TL’dir. 2014 yılına ilişkin duran varlık topla-

mı ise 26.543.168 TL’dir. 2014 yılına ilişkin 

toplam aktif büyüklüğü ise 31.936.246 TL’dir. 

2015 yılında canlı varlıklar işletmenin dönen 

varlıklarının %3,4’ünü oluşturmaktadır. Ak-

tif büyüklüğüne oranı ise %0,59’dur. Bunun 

yanı sıra duran varlıklar içinde yer alan canlı 

varlıklar duran varlıkların %7,3’ünü oluştur-

maktadır. Bu varlıklar toplam aktifin %6’sını 

oluşturmaktadır.

İşletme, canlı varlıklarını gerçeğe uygun de-

ğerinden tahmini pazar yeri maliyetlerinin 

düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi sırasın-

da doğan kazanç veya zarar ile, ilgili varlı-

ğın gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten 

doğan kazanç veya zarar, oluştuğu dönem 

kar veya zararında dikkate alır. Makul de-

ğer tahmininde en güvenilir gerçeğe uygun 

değer tahminine ulaşmak amacıyla Türkiye 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birli-

ğinin yayınladığı istatistik fiyatlar, Düzce ili 

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği uzmanla-

rının tespitleri ve işletme veterinerinin her 

bir hayvan grubu ve yaşları bazında ortak 

tespit ettikleri net piyasa değerlerini esas 

almıştır. Her bir hayvan grubunu ve gru-

bun daha detayı olan hayvanların yaşlarını 

ve canlı varlıkların önemli özelliklerini göz 

önünde bulundurmuştur. Canlı varlıkların 

makul değerleri ile ilgili olarak işletme, ma-

kul değer tahmininde en güvenilir gerçeğe 

uygun değer tahminine ulaşmak amacıyla 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 

Birliğinin yayınladığı istatistik fiyatlar ve her 

bir hayvan grubu ve yaşları bazında piyasa 

değerlerini esas almıştır.

İşletme canlı varlıklarını kısa vadeli canlı 

varlıklar ve uzun vadeli canlı varlıklar 

olarak sınıflamıştır. Kısa vadeli canlı 

varlıklarda tarımsal ürünler bulunmaktadır. 

İşletme tarımsal ürünleri gerçeğe uygun 

değeriyle göstermiştir. Ayrıca TMS 41 24 

üncü paragrafında yer alan gerçeğe uygun 

değere yaklaşma durumunu “Yonca ve 

mısır üretimi”ni açıklarken anlatmıştır. 

Uzun vadeli canlı varlıklar içinde ise 

canlı hayvanlar bulunmaktadır. Canlı 

hayvanlar dişi hayvanlar, erkek hayvanlar, 

koyunlar ve yumurta tavukları şeklinde 

gruplandırılmıştır. Bu varlıkların adetleri ve 

gerçeğe uygun değerleri gösterilmektedir. 

Ayrıca TMS 41 26 ıncı paragraf gereğince 

dönem kar veya zararında gösterilmesi ge-
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reken kazanç veya kayıplar 24 üncü dipnotta 

“Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Gider-

ler” başlığı altında “Canlı varlık makul değer 

artışı” kalemi altında gösterilmiştir. 

6.5 Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve 

Ticaret A.Ş.

İşletme, üstün verimli süt üretimi ile ilgili, 

çiftlik hayvanları yetiştiriciliği yapmakta-

dır. Bu amaçla suni tohumlama ve embriyo 

transferi konularında araştırma ve uygu-

lama yöntemleri üzerinde çalışmalar yap-

maktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de ilk kez 

uygulanan sürdürülen embriyo transferi ça-

lışmaları 2005 yılından beri devam etmekte-

dir.

2015 yılı finansal durum tablosunda 

8.246.041TL olan dönen varlıklar içinde can-

lı varlıklar kalemi 1.573.144 TL olarak ka-

yıtlarda yer almıştır. İşletmenin 20.373.609 

TL olan duran varlıklar kaleminde canlı 

varlıklar 10.924.138 TL olarak görünmek-

tedir. 2015 yılı toplam aktif büyüklüğü ise 

28.619.650 TL’dir. İşletmenin 2014 finansal 

durum tablosunda ise dönen varlıklardaki 

canlı varlıklar 1.023.126 TL’dir. 2014 yılı dö-

nen varlıkları 5.784.617 TL’dir. İşletmenin 

2014 yılında duran varlıklar içindeki canlı 

varlıkları 9.662.315 TL’dir. 2014 yılına ilişkin 

duran varlık toplamı ise 17.176.274 TL’dir. 

2014 yılına ilişkin toplam aktif büyüklüğü ise 

22.960.891 TL’dir. 2015 yılında canlı varlık-

lar işletmenin dönen varlıklarının %19’unu 

oluşturmaktadır. Aktif büyüklüğüne oranı 

ise %5,49’dur. Bunun yanı sıra duran varlık-

lar içinde yer alan canlı varlıklar duran var-

lıkların %53’ünü oluşturmaktadır. Bu varlık-

lar toplam aktifin %38’ini oluşturmaktadır.

İşletme, defterlerini ve kanuni finansal tab-

lolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzu-

atınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun 

olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli 

konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 

yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartla-

rı’na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve 

sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak 

hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, 

makul değerlerinden gösterilen canlı varlık-

lar, finansal varlıklar ve finansal yükümlü-

lükler haricinde, tarihi maliyet esasına göre 

hazırlanmıştır. Canlı varlıkların gerçeğe uy-

gun değerinden tahmini pazar yeri maliyet-

lerinin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi 

sırasında doğan kazanç veya zarar ile, ilgili 

varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişik-

likten doğan kazanç veya zarar, oluştuğu dö-

nem kar veya zararında dikkate alınır. Aktif 

ve makul piyasa değerlerinin bulunmaması 

halinde makul değer olarak maliyet değer-

leri alınabilmektedir. İlk maliyetin yüklen-

mesinden bu yana çok az bir biyolojik dönü-

şüm gerçekleşmesi halinde maliyet gerçeğe 

uygun değere yaklaşır.

Bilanço tarihi itibariyle büyükbaş hayvanlar 

gerçeğe uygun değerinden pazar yeri ma-

liyetleri düşülerek değerlenmiştir. Tarlada 

ekili olan yonca, fiğ ve buğdaylar ise maliyet 

değeri ile değerlenmiştir. Maliyet değeri ile 

değerlemesinin nedeni maliyetin gerçeğe 

uygun değere yaklaşmasından kaynaklan-

maktadır. 

İşletme, makul değer tahmininde en güveni-

lir gerçeğe uygun değer tahminine ulaşmak 

amacıyla her bir hayvan grubunu ve gru-

bun daha detayı olan hayvanların yaşlarını 

ve canlı varlıkların önemli özelliklerini göz 

önünde bulundurmuştur.

İşletme canlı varlıklarını kısa vadeli canlı 

varlıklar ve uzun vadeli canlı varlıklar olarak 

sınıflamıştır. Kısa vadeli canlı varlıklarda 

tarımsal faaliyetler ve erkek hayvanlar, 

uzun vadeli canlı varlıklarda ise tarımsal 

faaliyetler ve dişi hayvanlar bulunmaktadır. 

İşletme tarımsal faaliyetleri gerçeğe uy-

gun değeriyle göstermiştir. Ayrıca TMS 41 

24 üncü paragrafında yer alan gerçeğe uy-

gun değere yaklaşma durumunu “Yonca, fiğ, 

buğday üretimi”ni açıklarken anlatmıştır. 

Kısa vadeli canlı varlıklarda yer alan erkek 

hayvanların kaç tane olduğunu, olgunluk 

dönemlerini ve gerçeğe uygun değerini gös-

termiştir. Uzun vadeli canlı varlıklar içinde 

ise tarımsal faaliyetler ve dişi hayvanlar bu-

lunmaktadır. Uzun vadeli tarımsal faaliyetler 

zeytinliklerden oluşmaktadır. Dişi hayvanlar; 

dişi buzağı, düve, sağmal inek ve kurudaki 
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inek başlıkları altında gösterilmiştir. Bu var-

lıkların adetleri ve gerçeğe uygun değerleri 

gösterilmektedir. Ayrıca TMS 41 26 ıncı pa-

ragraf gereğince dönem kar veya zararında 

gösterilmesi gereken kazanç veya kayıplar 

21 inci dipnotta Brüt kara ulaşırken “can-

lı varlık değerleme farkları” kalemi altında 

göstermiştir. Bu kalem “canlı varlık gerçeğe 

uygun değerleme farkları” ve “tarımsal stok 

gerçeğe uygun değerleme farkları” alt ka-

lemlerinden oluşmaktadır.

SONUÇ

Canlı varlıkların, biyolojik dönüşümleri se-

bebiyle sürekli bir değişim içindedirler. Bu 

nedenden dolayı diğer varlıklardan ayrılır-

lar ve farklı şekilde muhasebeleştirilmesi 

ve raporlanması gerekir. Tek düzen hesap 

planında canlı varlıklar, biyolojik dönüşüm 

özellikleri dikkate alınmaksızın diğer dönen 

ve duran varlıklarla aynı şekilde değerlendi-

rilmektedir. Mevzuat doğrultusunda bu var-

lıklar maliyet bedeli belirlenemiyorsa emsal 

bedel ile kayda alınmakta, biyolojik dönüşüm 

sonucu gözlenen değişim finansal tablolara 

yansıtılmamaktadır. Bu varlıklara önceden 

tespit edilmiş amortisman oranları kulla-

nılarak amortisman ayrılmaktadır. Bu du-

rum, canlı varlıkların değişim özelliklerinin 

finansal tablolara yansıtılmaması ve dolayı-

sıyla finansal tablo kullanıcılarına eksik bilgi 

sunulması anlamındadır. TDHP’de ise canlı 

varlıklar için açılmış özel hesap grupları bu-

lunmamaktadır. Çalışmamız; işletmeler açı-

sından kolaylık sağlaması için canlı varlık-

ların mevcut hesap gruplarıyla değil de yeni 

hesap grupları içinde izlenmesi gerektiğinin 

önemini belirterek dönen varlık kalemle-

ri için 16 grubunun; duran varlık kalemleri 

için de 21 grubunun kullanılmasının uygun 

olduğunu belirtmektir. Bunun yanında TMS 

41’e göre canlı varlıkların gerçeğe uygun 

değerleriyle finansal tablolara yansıtılması 

ve canlı varlığın gerçeğe uygun değerinden 

satış maliyetinin düşülmesi ile net gerçeğe 

uygun değerine ulaşarak canlı varlığın hasat 

noktasına kadar net gerçeğe uygun değeri 

ile değerlenmesi gerektiğini, burada oluşan 

değer artış ya da azalışlarının ise 6’lı grup 

içinde 606 Canlı Varlık Değerleme Fark-

ları altında gösterilebileceğini belirtmek 

ve uygulamaların bu doğrultuda yapılması 

konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Ayrıca TMS 41’de diğer TMS’lerle ile uyumlu 

olacak şekilde gerçeğe uygun değer tespi-

tinde öncelik piyasa fiyatına verilmiştir. Canlı 

varlıklar ve tarımsal ürünler için piyasa fiya-

tına tespitinde ilk akla gelen ticaret borsa-

larıdır. Piyasa fiyatının tespitinde kullanılan 

ticaret borsalarının ne derece etkin ise bu 

borsalardan elde edilen fiyatta o derece gü-

venilir olacaktır. Ülkemizde faaliyet gösteren 

ticaret borsalarında alım satıma konu olan 

canlı varlık ve tarımsal ürünlere ilişkin piya-

sa fiyatları yayınlanmakla beraber geçmişe 

dönük veri bulmak son derece zordur. Bu 

nedenle ticaret borsalarının geçmişe dö-

nük verilere ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamaları 

standardın getirmiş olduğu gerçeğe uygun 

değer kullanımını kolaylaştıracaktır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde Borsa 

İstanbul’da işlem gören 5 tane şirket 

incelenmiştir. Bu şirketlerin finansal 

tabloları canlı varlıkları içermesine rağmen 

aktifleştirme, değerleme ve raporlama 

konusunda TMS 41 ile bazı uyumsuzlukları 

söz konusudur. Bunlardan ilki Banvit’te 

görünmektedir. Banvit’te canlı varlıkların 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değerle değerlemesi gerektiği halde tarihi 

maliyetle değerlediği görünmüştür. Ayrıca 

gerçeğe uygun değerleme farkları da kazanç 

veya kayıplarda gösterilmesi gerekirken 

canlı varlıkların maliyetinde gösterilmiştir. 

İncelenen ikinci şirket ise İz Hayvancılık, canlı 

varlıkları satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değer üzerinden değerlemiştir. 

Bunun yanında işletme gerçeğe uygun 

değerleme farklarını kazanç veya kayıplarda 

göstermiştir. İncelenen üçüncü şirket 

ise Kombassan’da canlı varlıklarını satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

üzerinden değerlemiştir. Fakat işletme TMS 

41 26 ncı paragrafta varlığın gerçeğe uygun 

değerinde farklılıklarda meydana gelen 

kazanç veya zararların dönemin kar veya 

zararında dikkate alınır demesine rağmen, 

işletme bu değişimleri herhangi şekilde 

göstermemiştir. İncelenen dördüncü şirket 
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Taç Tarım canlı varlıklarını satış maliyetleri 

düşülmüş gerçeğe uygun değer üzerinden 

değerlemiştir. Ayrıca TMS 41 24 üncü pa-

ragrafında yer alan gerçeğe uygun değere 

yaklaşma durumunu “Yonca ve mısır üreti-

mi”ni açıklarken anlatmıştır. Bunun yanında 

TMS 41 26 ıncı paragraf gereğince dönem 

kar veya zararında gösterilmesi gereken ka-

zanç veya kayıplar 24 üncü dipnotta “Esas 

Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler” baş-

lığı altında “Canlı varlık makul değer artışı” 

kalemi altında gösterilmiştir. İncelenen be-

şinci şirket Yaprak Süt canlı varlıklarını satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

üzerinden değerlemiştir. TMS 41 24 üncü 

paragrafında yer alan gerçeğe uygun de-

ğere yaklaşma durumunu “Yonca, fiğ, buğ-

day üretimi”ni açıklarken anlatmıştır. Ayrıca 

TMS 41 26 ıncı  paragraf gereğince dönem 

kar veya zararında gösterilmesi gereken ka-

zanç veya kayıplar 21 inci dipnotta Brüt kara 

ulaşırken “canlı varlık değerleme farkları” 

kalemi altında göstermiştir. Bu kalem “can-

lı varlık gerçeğe uygun değerleme farkları” 

ve “tarımsal stok gerçeğe uygun değerleme 

farkları” alt kalemlerinden oluşmaktadır.
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