TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA
YÖNELİK TASLAK İLKE KARARI
Konu : Kur Farklarının Borçlanma Maliyeti Olarak Aktifleştirilmesi
İlişkili Standartlar : TMS 8, TMS 21, TMS 23
I. Amaç ve Kapsam
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardında özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma
veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar
olarak

tanımlanmakta

ve

özellikli

varlıklara

ilişkin

borçlanma

maliyetlerinin

muhasebeleştirilme esasları düzenlenmektedir. Buna göre, TMS 23’ün 1 inci paragrafında bir
özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma
maliyetlerinin bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturduğu, diğer borçlanma
maliyetlerinin ise gider olarak muhasebeleştirileceği belirtilmektedir.
TMS 23’te yabancı para cinsinden borçlanmalardan kaynaklanan kur farklarının faiz
maliyetinin düzeltilmesiyle ilgili olduğu sürece borçlanma maliyeti olarak dikkate
alınabileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede söz konusu kur farkları bir özellikli varlığın
edinimi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilmesi durumunda aktifleştirilmektedir.
Ancak yabancı para cinsinden borçlanmalardan kaynaklanan kur farklarının ne ölçüde faiz
maliyetinin düzeltmesiyle ilgili olduğunun belirlenmesine yönelik olarak gerek TMS 23’te
gerekse diğer standartlarda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin
yabancı para cinsinden borçlanmalarda ortaya çıkan kur farklarının borçlanma maliyeti olarak
aktifleştirilmesine ilişkin olarak TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar standardına uygun şekilde muhasebe politikalarını belirleyerek,
aktifleştirilecek kur farkı tutarını tespit etmeleri gerekmektedir.
Bu ilke kararıyla, muhasebe politikalarına ilişkin işletmeler arasındaki farklılıkları
gidermek ve finansal tablolar arasındaki karşılaştırılabilirliğin artırılmasını sağlamak
amacıyla, işletmelerin TMS 8 uyarınca yabancı para cinsinden borçlanmalarda ortaya çıkan
kur farklarının hangi ölçüde borçlanma maliyeti olarak aktifleştireceğini belirleyen muhasebe
politikası tercihlerinde kullanılmak üzere iki yöntem önerilmektedir.
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II. Yabancı Para Cinsinden Borçlanmalarda Kur Farklarının Ne Ölçüde Faiz
Maliyeti Düzeltmesi Olarak Dikkate Alınabileceğinin Belirlenmesinde Uygulanabilecek
Yöntemler
TMS 23’te yabancı para cinsinden borçlanmalarda, faiz maliyetiyle ilgili düzeltme
olduğu sürece kur farklarının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilebileceği hüküm altına
alınmaktadır. Buna göre yabancı para cinsinden borçlanmalardan kaynaklanan tüm kur
farklarının faiz maliyetine yönelik düzeltme olarak dikkate alınamayacağı açık olmakla
birlikte faiz maliyetiyle ilgili düzeltme tutarının belirlenmesine yönelik TMS’lerde herhangi
bir belirleme yapılmamaktadır. Bu nedenle, yabancı para cinsinden borçlanmalardan
kaynaklanan kur farklarının ne ölçüde faiz maliyeti düzeltmesi olarak dikkate alınabileceğinin
belirlenmesinde işletmelerin TMS 8’in 10-12 nci paragraflarında yer alan hiyerarşiye uygun
olarak finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar alma ihtiyaçlarına uygun ve güvenilir
bilgi sağlayacak şekilde muhasebe politikalarını seçmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte,
Kurumumuz tarafından finansal tablolardaki karşılaştırılabilirliğin artırılmasını teminen
işletmenin muhasebe politikası tercihi olarak aşağıdaki iki yöntemin kullanılması
önerilmektedir.
1. Dönemsel Yaklaşım
Bu yöntemde, yabancı para cinsinden borçlanmanın yabancı para cinsinden faiz
maliyetinin fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle bulunan tutar (“gerçek faiz maliyeti”)
doğrudan borçlanma maliyeti olarak kabul edilmemekte, bu tutarda anaparaya ilişkin kur
farklarının bir kısmı ya da tamamı kadar düzeltme yapılabilmektedir.
Gerçek faiz maliyetindeki düzeltme, “temsili faiz maliyeti” esas alınarak yapılır.
Temsili faiz maliyeti ise, yabancı para cinsinden borçlanma fonksiyonel para birimi cinsinden
yapılmış olsaydı, bu borçlanma nedeniyle borçlanmanın yapıldığı tarihteki faiz oranı esas
alınarak cari dönemde ortaya çıkması beklenen faiz maliyetidir. Temsili faiz maliyeti
aktifleştirilecek borçlanma maliyetinin hesabında tavan borçlanma maliyeti olarak dikkate
alınır.1
Bu çerçevede, cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı zararı ortaya çıkmışsa,
aktifleştirilecek toplam borçlanma maliyeti temsili faiz maliyetini aşmayacak şekilde, bu
zararın tamamı ya da bir kısmı da borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilir. Cari dönemde
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ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur farkı zararının, temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti
arasındaki farkı aşan kısmı ise kur farkı zararı olarak kâr veya zarara yansıtılır.
Bununla birlikte, cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı kazancı ortaya çıkmışsa,
aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı gerçek faiz maliyeti tutarı kadar olur.
2. Kümülatif Yaklaşım
Kümülatif yaklaşımda, yatırım projesi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu
çerçevede, aktifleştirilecek borçlanma maliyeti hesaplanırken, dönemsel yaklaşımdan farklı
olarak gerçek faiz maliyetinde sadece cari dönemde ortaya çıkan ana paraya ilişkin kur
farkına göre değil, bu farkla birlikte önceki dönemlerde ortaya çıkan ve aktifleştirilemediği
için kur farkı zararı olarak giderleştirilen kur farkları kümülatif olarak dikkate alınmak
suretiyle düzeltme yapılmaktadır.
Bu yöntemde ilk olarak, cari dönem için hesaplanan temsili faiz maliyeti ile önceki
dönemler için hesaplanan temsili faiz maliyetleri toplanarak “kümülatif temsili faiz maliyeti”
bulunur. Kümülatif temsili faiz maliyeti aktifleştirilecek borçlanma maliyetinin hesabında
tavan borçlanma maliyeti olarak dikkate alınır.2
Ayrıca, önceki dönemlere ilişkin gerçek faiz maliyetleri ile döneme ilişkin gerçek faiz
maliyeti toplanarak “kümülatif gerçek faiz maliyeti” hesaplanır.
Cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı kazancı veya zararı ile önceki
dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya zararları toplandığında kur farkı zararı
söz konusu oluyorsa, kümülatif olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti kümülatif temsili faiz
maliyetini aşmayacak şekilde, bu zararın tamamı ya da bir kısmı borçlanma maliyeti olarak
aktifleştirilir.
Bu durumda, cari dönemde kâr veya zarara yansıtılacak kur farkı kazancı ya da kur
farkı zararı ise; varsa, kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı kazancının veya zararının
borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmeyen kısmından, önceki dönemlerde kâr veya zarara
yansıtılan kur farkı kazancı ve kur farkı zararları düşülerek hesaplanır.
Bununla birlikte, cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı kazancı veya
zararı ile önceki dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya zararları toplandığında

2

Kümülatif gerçek faiz maliyetinin kümülatif temsili faiz maliyetinden yüksek olma ihtimali bulunmasına rağmen,
işletmelerin bu tür bir durumla karşılaşma olasılıklarının düşük olduğu dikkate alınarak bu İlke Kararında sadece
kümülatif temsili faiz maliyetinin kümülatif gerçek faiz maliyetinden yüksek olduğunda esas alınacak muhasebe
esaslarına yer verilmiştir.

3

kur farkı kazancı söz konusu oluyorsa, aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı cari döneme
ait gerçek faiz maliyeti tutarı kadar olur.
Bu durumda, cari dönemde kâr veya zarara yansıtılacak kur farkı kazancı ya da kur
farkı zararı ise; cari dönemde anaparaya ilişkin olarak ortaya çıkan kur farkı kazancı veya
zararı kadar olur.
Uygulama Örneği:
Fonksiyonel para birimi TL olan bir işletme, 20X1 dönem başında özellikli bir varlığın
finansmanında kullanılmak üzere Euro cinsinden borçlanmıştır. Söz konusu borçlanmaya
ilişkin olarak ortaya çıkan gerçek faiz maliyeti, cari dönemde ortaya çıkan anaparaya ilişkin
kur farkı kazancı (zararı), işletme söz konusu borçlanmayı TL cinsinden yapmış olsaydı
katlanacağı faiz maliyeti (temsili faiz maliyeti) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
20X1

20X2

20X3

20X4

Gerçek Faiz Maliyeti

400 TL

600 TL

500 TL

500 TL

Temsili Faiz Maliyeti

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

Cari Dönem Anapara Kur Farkı
Kazancı (Zararı)

(500 TL)

(700) TL

100 TL

600 TL

1. Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, dönemsel yaklaşıma göre işletmenin
dönemler itibarıyla aktifleştireceği borçlanma maliyeti tutarı ve kâr veya zarara yansıtacağı
kur farkı kazanç veya zararları aşağıda gösterilmiştir:
Dönemsel Yaklaşım
20X1
Aktifleştirilen Borçlanma Maliyeti
Kâr veya Zarara Yansıtılan Kur
Farkı Kazancı (Zararı)

20X2

20X3

20X4

900 TL

1.000 TL

500 TL

500 TL

0 TL

(300 TL)

100 TL

600 TL

Dönemsel Yönteme Göre;
20X1 yılı dönem sonunda, temsili faiz maliyeti (1.000 TL) gerçek faiz maliyetinden
(400 TL) yüksek olduğundan ve cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı zararı (-500 TL)
ortaya çıktığından, kur farkı zararı temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti arasındaki
farktan düşük olduğu için anaparaya ilişkin kur farkı zararının tamamı (500 TL) borçlanma
maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. Cari dönemde ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur farkı
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zararı, temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti arasındaki farkı (600 TL) aşmadığından
kâr veya zarara herhangi bir kur farkı zararı yansıtılmamıştır.
20X2 yılı dönem sonunda, temsili faiz maliyeti (1.000 TL) gerçek faiz maliyetinden
(600 TL) yüksek olduğundan ve cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı zararı (700 TL)
ortaya çıktığından, aktifleştirilecek toplam borçlanma maliyeti temsili faiz maliyetini
aşmayacak şekilde, anaparaya ilişkin kur farkı zararının bir kısmı (400 TL) borçlanma
maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. Cari dönemde ortaya çıkan anaparaya ilişkin kur farkı
zararının, temsili faiz maliyeti ile gerçek faiz maliyeti arasındaki farkı (400 TL) aşan kısmı (300 TL) ise kâr veya zarara kur farkı zararı olarak yansıtılmıştır.
20X3 yılı dönem sonunda, temsili faiz maliyeti (1.000 TL) gerçek faiz maliyetinden
(500 TL) düşük olmasına rağmen cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı kazancı ortaya
çıktığından, gerçek faiz maliyeti tutarı kadar borçlanma maliyeti aktifleştirilmiştir. Cari
dönemde ortaya çıkan kur farkı kazancı ise (100 TL) kâr veya zarara yansıtılmıştır.
20X4 yılı dönem sonunda, temsili faiz maliyeti (1.000 TL) gerçek faiz maliyetinden
(500 TL) düşük olmasına rağmen cari dönemde anaparaya ilişkin kur farkı kazancı ortaya
çıktığından, gerçek faiz maliyeti tutarı kadar borçlanma maliyeti aktifleştirilmiştir. Cari
dönemde ortaya çıkan kur farkı kazancı ise (600 TL) kâr veya zarara yansıtılmıştır.
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2. Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, kümülatif yaklaşıma göre işletmenin
dönemler itibarıyla aktifleştireceği borçlanma maliyeti tutarı ve kâr veya zarara yansıtacağı
kur farkı kazanç veya zararları aşağıda gösterilmiştir:
Kümülatif Yaklaşım
20X1
Aktifleştirilen Borçlanma Maliyeti
Kâr veya Zarara Yansıtılan Kur
Farkı Kazancı (Zararı)

20X2

20X3

20X4

900 TL

1.100 TL

600 TL

500 TL

0 TL

(200 TL)

200 TL

600 TL

Kümülatif Yönteme Göre;
20X1 yılı dönem sonunda, cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı
zararı (-500 TL (20X1)) ile önceki dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya
zararları (başlangıç dönemi olduğundan 0’dır) toplandığında bulunan -500 TL’lik kur farkı
zararının tamamı (kümülatif olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti (400 TL döneme ait
gerçek faiz maliyeti + 500 TL = 900 TL (20X1)) kümülatif temsili faiz maliyetini (1.000 TL
(20X1)) aşmayacağı için) borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. Dolayısıyla bu döneme
ait gerçek faiz maliyetiyle birlikte (400 TL) bu dönemde aktifleştirilen toplam borçlanma
maliyeti tutarı 900 TL’dir.
Kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararının tamamı borçlanma maliyeti
olarak aktifleştirildiğinden ve önceki dönemlerde kâr veya zarara yansıtılan kur farkı kazancı
ve kur farkı zararları söz konusu olmadığından (başlangıç dönemi olduğundan) bu dönemde
kâr veya zarara herhangi bir kur farkı zararı yansıtılmamıştır.
20X2 yılı dönem sonunda, cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı
zararı (-700 TL (20X2)) ile önceki dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya
zararları (20X1 hesap döneminde ortaya çıkan kur farkı zararının tamamı aktifleştirildiğinden
bu değer 0’dır) toplandığında bulunan -700 TL’lik kur farkı zararının -500 TL’lik kısmı
(kümülatif olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti (900 TL (20X1) + 600 TL döneme ait
gerçek faiz maliyeti + 500 TL = 2.000 TL) kümülatif temsili faiz maliyetini (1.000 TL
(20X1) + 1.000 TL (20X2) = 2.000 TL) aşmayacağı için) borçlanma maliyeti olarak
aktifleştirilmiştir. Dolayısıyla, bu döneme ait gerçek faiz maliyetiyle birlikte (600 TL) bu
dönemde aktifleştirilen toplam borçlanma maliyeti tutarı 1.100 TL, kümülatif olarak
aktifleştirilen borçlanma maliyeti tutarı ise 2.000 TL (1.100 TL (20X2) + 900 TL (20X1))’dir.
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Bir önceki dönemde kâr veya zarara yansıtılmış kur farkı zararı bulunmadığından,
kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararının borçlanma maliyeti olarak
aktifleştirilmeyen -200 TL’lik kısmı (kümülatif olarak anaparaya ilişkin -1.200 TL’lik (-500
TL (20X1) – 700 TL (20X2)) kur farkı zararının -500 TL’si 20X1 yılında -500 TL’si ise
20X2 yılında borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmiştir) kadar kur farkı zararı kâr veya
zarara yansıtılmıştır.
20X3 yılı dönem sonunda, cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı
kazancı (100 TL (20X3)) ile önceki dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya
zararları (20X2 hesap döneminde borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmeyen -200 TL’lik
kur farkı zararı vardır) toplandığında bulunan -100 TL’lik kur farkı zararının tamamı
(kümülatif olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti (900 TL (20X1) + 1.100 TL (20X2) + 500
TL döneme ait gerçek faiz maliyeti + 100 TL = 2.600 TL) kümülatif temsili faiz maliyetini
(1.000 TL (20X1) + 1.000 TL (20X2) + 1.000 TL (20X2) = 3.000 TL) aşmayacağı için)
borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmiştir. Dolayısıyla, bu döneme ait gerçek faiz
maliyetiyle birlikte (500 TL) bu dönemde aktifleştirilen toplam borçlanma maliyeti tutarı 600
TL, kümülatif olarak aktifleştirilen borçlanma maliyeti tutarı ise 2.600 TL (600 TL (20X3) +
1.100 TL (20X2) + 900 TL (20X1))’dir.
Kümülatif olarak anaparaya ilişkin kur farkı zararının tamamı borçlanma maliyeti
olarak aktifleştirildiğinden (kümülatif olarak anaparaya ilişkin -1.100 TL’lik (-500 TL (20X1)
– 700 TL (20X2) + 100 TL (20X3) kur farkı zararının -500 TL’si 20X1 yılında, -500 TL’si
20X2 yılında, -100 TL’si ise 20X3 yılında aktifleştirilmiştir) önceki dönemlerde kâr veya
zarara yansıtılan – 200 TL’lik kur farkı zararı (20X2 yılına ait) kadar kur farkı kazancı kâr
veya zarara yansıtılmıştır.
20X4 yılı dönem sonunda, cari dönemde anaparaya ilişkin ortaya çıkan kur farkı
kazancı (600 TL (20X4)) ile önceki dönemlerde aktifleştirilmeyen kur farkı kazanç veya
zararları (-200 (20X2) + 200 (20X3) = 0’dır) toplandığında 600 TL’lik kur farkı kazancı söz
konusu olduğundan 20X3 yılında aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı bu döneme ait
gerçek faiz maliyeti tutarı (500 TL) kadar olur. Bu durumda kümülatif olarak aktifleştirilen
borçlanma maliyeti tutarı ise 3.100 TL (500 TL (20X4) + 600 TL (20X3) + 1.100 TL (20X2)
+ 900 TL (20X1))’dir.
Cari dönemde kâr veya zarara yansıtılacak kur farkı kazancı tutarı ise; cari dönemde
anaparaya ilişkin olarak ortaya çıkan kur farkı kazancı kadar (600 TL) olur.
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