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ÖZET 

Ekonomideki küreselleşmeye paralel olarak; sermaye piyasalarının uluslararasılaşması,  çok 
uluslu şirketlerin faaliyet alanlarındaki genişleme, ülkeler arasında ekonomik işbirliği oluşturma 
yönündeki eğilimlerdeki artış ve finans alanında yaşanan gelişmeler; muhasebe sistemleri ile denetim 
ve raporlama faaliyetlerinde tek bir standarda yakınsamanın önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda, 
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 
yayınlanmıştır. Bu çalışmada TMS.32’de açıklanan “Finansal Araçlar: Sunum” incelenerek TMS.39’da 
açıklanan “Finansal Araçlar: Muhasebe ve Değerleme” bağlamında Finansal Varlıklar ve Finansal 
Borçlar için uygulamalı örnekler oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları, Finansal Araçlar, Finansal Varlıklar, Finansal 
Borçlar, Değerleme. 
 
ABSTRACT 

In parallel with the economic globalization, the capital markets becoming more international, 
the multinational companies growing service area, the countries rising willingness to establish 
economic cooperation and the financial developments have all led to an increase in importance of 
convergence to single standard in accounting, audit and reporting services. In this sense, Turkish 
Accounting Standards Board (TMSK) has published the Turkish Accounting Standards (TMS). In this 
study, “The Financial Instruments: Presentation”  which is set forth in TMS.32 is examined and 
practical examples for Financial Assets and Financial Liability are developed in accordance with the 
“Financial Instruments: Accounting and Measure” given in TMS.39. 
 
Key Words: Türkish Accounting Standards, Financial Instruments, Financial Assets, Financial Liability, 

Measure. 

 
GİRİŞ: 

Uluslararası finansal etkinliklerin büyük ölçüde genişlemesinin küresel ekonomik alanın 

belirleyici özelliklerinden biri olmasıyla birlikte, küresel piyasalar yeni bir küresel yönetim tarzının 

oluşumuna yol açmaktadır. İşletmelerin etkinliklerinin uluslararasılaşma düzeyinin artması, finansal 

piyasaların bütünleşmesi ve denetim sektörünün gelişim seviyesi, hep birlikte, şirketlerin finansal 

raporlama etkinlikleri ve bunları düzenleyen rejimleri etkilemektedir (HOPWOOD, 1994: 241, UYSAL, 

2006: 88). Uluslararası düzeyde, tekdüzen bir muhasebe sisteminin uygulanması; hesap ve terim 

birliği sağlanmasını, uluslararası faaliyetlerde bulunan işletmelerin finansal tablolarının anlaşılır ve 

güvenilir olmasını sağlamaktadır. Böylelikle de muhasebede küreselleşmenin ve uluslararası 

standardizasyonun varolduğu bir sistemde, kayıt, sınıflama, raporlama ve denetleme gibi çeşitli 

işlemlerin anlaşılması, uygulanması ve yorumlanması kolaylaşmaktadır (GÜCENME, 2000: 7, 

TÜRKER, 2006: 89).  

Bu amaçla Türkiye’de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 18.12.1999 tarih ve 4487 

sayılı Kanun’la eklenen Ek:1 madde uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

kurulmuştur (TMSK, 2002). Üç bölüm üzerinde şekillendirilen bu çalışmanın ilk bölümünde TMSK 
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tarafından 40 no’lu tebliğ ile 28.10.2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 32’de açıklanan “Finansal Araçlar: Sunum” incelenerek 

Finansal Araçlar’ın çeşitleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, TMSK tarafından 41 no’lu tebliğ ile 

03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan TMS.39’da açıklanan “Finansal 

Araçlar: Muhasebe ve Değerleme” bağlamında Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar’ın değerleme 

yöntemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar için uygulamalı 

örnekler oluşturulmuştur.  

 

1. FİNANSAL ARAÇLAR: 

Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) 32 no’lu Standart’ında; finansal araçların, finansal 

borç veya özkaynak olarak sınıflandırılmasına yönelik ilkeleri düzenlenmiştir. TMS.32’ye göre finansal 

araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı 

finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir (TMS, 2007: 794). Tanımından da 

anlaşılacağı gibi, finansal araçlar sadece muhasebeleştirilmiş araçları değil, muhasebeleştirilmemiş 

ancak belirli şartlar içeren bazı sözleşmeleri de kapsamaktadır (DYCKMAN, DUKES, DAVIS, 1998: 

674, DEMİR, 2008: 66). Muhasebeleştirilmemiş finansal araçlara işletmenin varlıklarında yer almayan 

ya da yükümlülük doğurmayan türev finansal araçlar ( forward, swap sözleşmeleri vb.) örnek olarak 

gösterilebilir (DEMİR, 2008: 66). 

Finansal Araçları; Finansal Varlıklar, Finansal Borçlar, Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar ve 

Türev Finansal Araçlar başlıkları altında inceleyebiliriz. Bu çalışma Finansal Varlıklar ve Finansal 

Borçlar çerçevesinde şekillendirilmiştir. 

 

1.1. Finansal Varlıklar: 

TMS.32’ye göre Finansal Varlıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: 

(a) Nakit 

(b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal araç (Hisse Senedi vb.) 

(c) (i)   Başka bir işletmeden nakit ya da finansal varlık almak için veya 

     (ii)  İşletmenin finansal varlıklarının veya borçlarının başka bir işletme ile işletmenin yararına uygun 

şartlarda takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan hak,  

(d) İşletmenin “özkaynağa dayalı finansal aracıyla” ödenecek ya da ödenebilecek olan;  

(i) İşletmenin “özkaynağına dayalı değişken sayıda finansal aracını” alması amacıyla düzenlenen 

türev olmayan sözleşmeler ya da  

(ii) işletmenin belirli bir nakdini, belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını veya başka bir 

finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek türev olmayan 

sözleşmelerdir. Bu amaçla, işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlar, söz konusu araçların 

gelecekte yapılacak tahsilatları ya da teslimatlarına ilişkin araçları içermemektedir (TMS, 2007: 794). 

Bu bağlamda finansal varlıklar ya satın alındığında menkul kıymete bağlı olarak ya da karşılıklı 

bir işlem sonucunda alacak ve kredi olarak doğar ve karşı tarafı ödeme yapma yükümlülüğü altına 

sokarlar. Bu yükümlülük para veya diğer finansal araçlar ile kapatılabileceği ölçüde finansal varlık 

olarak kabul edilebilirler. Eğer bir satış sözleşmesi sonunda, karşılığı finansal araçlar ile kapatılma 

olanağı yoksa ve başka bir mal ile kapatılma gereği varsa bu alacaklar finansal varlık olarak 

sınıflandırılamazlar. Finansal varlıkları şu şekilde sıralayabiliriz (SİDAR, 2006: 31): 
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a) Kasa, Banka Mevcutları, Alınan Çekler, Tahsil Edilecek Kuponlar 

b) Hisse senetleri, Rüçhan Hakkı Kuponları, Muvakkat İlmuhaber, Hisse Senedi ile Değiştirilebilir 

Tahvil, Kar-Zarara Katılım Belgesi 

c) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

d) Özel Sektör Tahvilleri, Finansman Bonoları, Banka Bonoları vb. 

e) Senetli, Senetsiz Ticari Alacaklar 

f) İştiraklerden, Bağlı Ortaklıklardan Alacalar 

g) Ortaklardan Alacaklar 

h) Bağlı Menkul Kıymetler 

i) İştirakler 

j) Bağlı Ortaklıklar 

k) Hisse Senedi Alım Opsiyonları 

l) Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

 

1.2. Finansal Borçlar:  

TMS.32’ye göre Finansal Borçlar şu şekilde tanımlanmaktadır: 

(a) (i)  Başka bir işletmeye nakit veya başka bir finansal varlık verilmesi için veya 

     (İİ) İşletmenin aleyhine olan koşullarda finansal araçların başka bir işletme ile takas edilmesi için 

düzenlenen sözleşmeden doğan yükümlülük, 

(b) İşletmenin “özkaynağa dayalı finansal aracıyla” ödenecek ya da ödenebilecek olan;  

     (i) İşletmenin “özkaynağına dayalı değişken sayıda finansal aracını” vermesi amacıyla düzenlenen 

türev olmayan sözleşmeler veya  

     (ii) İşletmenin belirli bir nakdini, belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını veya başka bir 

finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek türev olmayan 

sözleşmelerdir. Bu amaçla, işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlar söz konusu araçların 

gelecekte yapılacak tahsilatları ya da teslimatlarına ilişkin sözleşmeler olarak düzenlenen araçları 

içermemektedir (TMS.32: 795). 

 Bu bağlamda, bir borcun veya yükümlülüğün finansal yükümlülük olarak kabul edilebilmesi için 

karşılıklı bir sözleşmenin varlığı gerekmektedir. Alınan iş avansları finansal yükümlülük olarak kabul 

edilemez. Yine vergi dairelerine olan borçlar bu kapsama girmemektedir. Finansal yükümlülük, 

finansal varlığın tam tersidir ve işletmenin varlıklarında azalma yaratmaya yöneliktir. Finansal borçlar 

şu şekilde sıralanabilir (SİDAR, 2006: 32): 

 

a) Bankalara ve finans kurumlarına olan her türlü mali borçlar, Alınan Krediler 

b) Senede bağlı olsun veya olmasın ticari borçlar 

c) Müşterilere borçlar 

d) Ortaklara borçlar 

e) Bağlı ortaklığa ve iştiraklere borçlar 

f) Tahvil, Varlığa dayalı menkul kıymet, ve finansman bonosu gibi menkul kıymete bağlanmış borçlar 

(ihraç edilmiş menkul kıymetler) 

g) İleride ödeme yükümlülüğü yaratacak opsiyonlar 

h) Ödeme taahhüdü doğuran türev araçlar 
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i) Ödeme taahhüdü taşıyan vadeli işlem sözleşmeleri 

j) Açılan Kredi Limitleri 

 

1.3. Özkaynağa (Hisse Senedine) Dayalı Finansal Araçlar:  

TMS.32’ye göre Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar, İşletmenin bütün borçları çıkarıldıktan 

sonra varlıklarında görülen bir payı ya da hakkı gösteren sözleşmedir. (Örn. Satılamayan Hisse 

Senedi) (TMS.32: 815) Bir finansal aracın, finansal borç veya özkaynak unsuru olduğunun 

tanımlanması önem taşımaktadır. Bu ayırım, varlığın ilk bilançoya alınacağı sırada yapılmalı ve 

değiştirilmemelidir. Finansal Araç, bir başka isletmeye nakit ödenmesini veya bir başka finansal araç 

teslimini gerektiren bir sözleşme maddesi taşımıyorsa ve işletmenin kendi çıkarttığı hisse senetleri ile 

sona erdirilecek ise özkaynak unsuru olarak değerlendirilir. (TENKER, N, BAKLACI, H, 2006: 127, 

SİDAR, 2006: 29) 

 
1.4. Türev Finansal Araçlar 

Türev Finansal Araçlar, gelecekte sözleşmeden doğan nakit alma hakkını veya gelecekte 

sözleşmeye bağlı nakit ödeme yükümlülüğünü temsil etmektedir. İki taraf arasında ticarete konu temel 

finansal araca ait finansal risklerin transferini doğuran borçlara ve haklara neden olmaktadırlar. Bu 

araçlar, sözleşmenin yapıldığı anda veya vadesinde ticarete konu olan asıl varlığın teslimini 

gerektirmezler. Türev Finansal Araçlar, finansal opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri (futures 

sözleşmeler ve forward sözleşmeler), vadeli faiz oranı takasları, döviz takasları vb. şeklinde 

sıralanabilir. (TMS, 2007: 816).  

 
2. FİNANSAL VARLIKLARIN ve FİNANSAL BORÇLARIN DEĞERLEMESİ: 

Finansal varlıklar ve finansal borçların değerlemesi TMS.39’da açıklanmıştır. Buna göre ilk 

muhasebeleştirme ve sonrasındaki değerleme olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. 

 

2.1. Finansal Varlıkların ve Finansal Borçların Başlangıç Değerlemesi: 

Finansal varlıklar ve finansal borçlar ilk muhasebeleştirilmeleri sırasında Gerçeğe Uygun 

Değerleri (GUD) üzerinden değerlenirler (TMS, 2007: 1039). GUD, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili 

ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya 

çıkan tutardır (TMS, 2007: 796). Ancak, GUD’ye dayalı değerlemelerdeki dalgalanmalar her zaman 

şirketin finansal durumundaki değişimleri yansıtamadığı, her zaman şirketin gerçek işlemlerine 

dayanmadığı ve belirlenmesinin genellikle yüksek maliyetli olmasından dolayı eleştirilmektedir 

(BERNHEIM, ESCAFFRE, 1999: 36-37, DEMİR, BAHADIR, 2007:70).  

 
2.1.1. Gerçeğe Uygun Değerin Ölçülmesi: 

TMS.39’a göre; “Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı, GUD’nin en iyi göstergesidir”  

(TMS, 2007: 1042). 

Bu bağlamda; 

- Elde tutulan varlık ya da yüklenilecek borç için GUD, cari alış fiyatıdır. 

- Elde tutulan borç ya da edinilecek varlık için GUD, cari satış fiyatıdır. 

- Mevcut alış ya da satış fiyatları yoksa, en yakın tarihli işlemin fiyatı GUD’dir. 
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- Finansal aracın bütünü için aktif bir piyasada fiyat kotasyonu yok fakat önemli bileşenleri için varsa 

bu fiyat temel alınır. 

- Aktif bir piyasada fiyattan ziyade bir oran işlem görüyorsa, GUD’i belirlemek için, değerleme 

tekniğinde bu oran girdi olarak kullanılır. 

- Finansal araçla ilgili aktif bir piyasa yoksa şu yöntemler kullanılır: 

- Bilgili ve istekli taraflar arasında yakın zaman içinde yapılmış işlemlerin referans alınması. 

- Büyük ölçüde benzer olan başka bir finansal araca ilişkin GUD’nin referans alınması. 

- İskonto edilmiş nakit akışı analizi. 

- Opsiyon fiyatlama modelleri (TMS, 2007: 1119-1120). 

 

2.2. Finansal Varlıkların Sonraki Değerlemeleri: 

TMS.39 ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 7’ye göre, Finansal Varlıkların 

sonraki değerlemeleri dört şekilde yapılmaktadır: 

- GUD farkı kar ya da zarara yansıtılan finansal varlıklar, GUD ile değerlenir ve GUD farkı gelir 

tablosunda raporlanır. 

- Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, etkin faiz yöntemiyle değerlenir. 

- Kredi ve alacaklar, etkin faiz yöntemiyle değerlenir. 

- Satılmaya hazır finansal varlıklar, GUD ile değerlenir ve GUD farkı özkaynaklarda raporlanır (TMS, 

2007: 241-247, 1040-1042). 

 

2.3. Finansal Borçların Sonraki Değerlemeleri: 
TMS.39 ve TFRS.7’ye göre, Finansal Borçların sonraki değerlemeleri iki şekilde yapılmaktadır: 

- GUD farkı kar ya da zarara yansıtılan finansal borçlar, GUD ile değerlenir ve GUD farkı gelir 

tablosunda raporlanır. 

- Vadeye kadar elde tutulacak borçlar, etkin faiz yöntemiyle değerlenir (TMS, 2007: 241-247, 1040-

1042). 

 

3. FİNANSAL VARLIKLARIN ve FİNANSAL BORÇLARIN DEĞERLEMESİYLE İLGİLİ 
UYGULAMALAR: 
3.1. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarla İlgili Uygulama: 

X Hisse Senedi; Kısa Vadeli Yatırım amacıyla elde tutulmaktadır. Y Hisse Senedi ise 

satılmaya hazır finansal varlıktır (SHFV). 

 

  Maliyet Bedeli Piyasa Fiyatı 

X  250,00 YTL  160,00 YTL 

Y  120,00 YTL  145,00 YTL 

 

X ve Y Hisse Senetleri gerçeğe uygun değerleri ile değerleneceklerdir. Yapılacak kayıtlar şu 

şekilde olmalıdır: 
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X Hisse Senedinin Kayıt Edilmesi: 

646 Kambiyo Zararları 90,00 

    112 Menkul Kıymetler    90,00 

 

Y Hisse Senedinin Kayıt Edilmesi: 

249 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 120,00 

     112 Menkul Kıymetler    120,00 

249 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   25,00 

     529 SHFV Değer Artış Fonu 25,00 

 

SHFV’den kaynaklanan kazanç ya da kayıp (değer düşüklüğü veya kur farkı hariç) bilanço 

dışına çıkarılana kadar özkaynak altında incelenir. Çıkarılırken kar / zarar hesaplarına aktarılır. Bilanço 

içinde izlendiği sürede ise etkin faiz oranı kullanılarak faizler kar / zarar hesaplarında 

muhasebeleştirilir. 

 
3.2. Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlarla İlgili Uygulama:  

A firmasının bilançosunda Ticari Alacaklar 450.000,00 YTL, Ticari Borçlar ise 100.000,00 YTL 

olarak görülmektedir. Ticari Alacakların iskonto edilmiş maliyet bedeli 400.000,00 YTL olup Ticari 

Borçların iskonto edilmiş maliyet bedeli 80.000,00 YTL’dir. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki 

gibidir: 

 

      İskonto Edilmiş Maliyet Bedelleri 

Ticari Alacaklar: 450.000,00 YTL  400.000,00 YTL 

Ticari Borçlar: 100.000,00 YTL    80.000,00 YTL 

 

 

656 Reeskont Giderleri 50.000,00 

    122 Alacak Senetleri Reeskontu 50.000,00 

 

322 Borç Senetleri Reeskontu 20.000,00 

     646 Reeskont Gelirleri 20.000,00 

 

3.3. Ticari Alacaklarda Tahsil Kabiliyetinin Olmadığı Durumla İlgili Uygulama: 
 

A firmasının Ticari Alacaklarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 

 

Ticari Alacaklar           450.000,00 YTL 

 Müşteriden Alacaklar    250.000,00 YTL 

 Vadeli Çek ve Senetler     200.000,00 YTL 

 

Vadeli çek ve senetlerin vadesinde tahsil edileceği düşünüldüğü için karşılık ayrılmayacaktır. 

Müşteriden Alacaklar için ise vadesinin kaç gün geçtiğini gösteren bir yaşlandırma çalışması 
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yapılacaktır. Ayrılması gereken karşılık hesaplanırken vadesinin kaç gün geçtiğinin temel alındığı bir 

risk tablosu hazırlanır. Buna göre şirket, vadesi 31-60 gün geçen alacakları için %25, 61-90 gün geçen 

alacakları için %50, 91-120 gün geçen alacakları için %75 ve 120 günden fazla geçen alacakları için 

%100 tahsil edilememe riskine göre karşılık ayırmayı uygun görmüştür. 

 

Müşteri Firma Ticari Alacak 
(YTL)

Vadesi Gelmemiş 
Ticari Alacak

1-30 Gün 31-60 Gün 61-90 Gün 91-120 
Gün

120 
Günden 

Fazla
Şeref Tarım Ürünleri A.Ş. 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00
Meral İletişim A.Ş. 20.000,00 10.000,00 10.000,00
Gül Kozmetik Ltd. Şti. 180.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00

Toplam 250.000,00 100.000,00 30.000,00 20.000,00 55.000,00 35.000,00 10.000,00

% 25 % 50 % 75 % 100

5.000,00 27.500,00 26.250,00 10.000,00

Vadesi ……….. Gün Geçmiş Ticari Alacak

Öngörülen Tahsil Edilmeyecek Kısım:

Ayrılması Gereken Karşılık: 68.750,00 YTL
 

 

Buna göre yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir: 

 

127 Şüpheli Alacaklar 68.750,00 

    120 Ticari Alacaklar        68.750,00 

 

654.01 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri 68.750,00 

      128 Şüpheli Alacaklar Karşılığı    68.750,00 

 

 
SONUÇ 

Küreselleşmeyle beraber ülkeler arasında sermaye dolaşımı - paylaşımı ve çok uluslu 

şirketlerin bu gelişimde bulunduğu konum giderek daha çok önem kazanırken, ülkelerin muhasebe 

sistemlerinde ve vergi yasalarında buna uygun olarak birçok düzenlemenin yapılması ve işlevsel bir 

denetim mekanizmasının oluşturulmasının gerekliliği ön plana çıkmıştır. Fakat ülkelerin ekonomik ve 

hukuki sistemleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple küreselleşen dünyanın muhasebe ve denetim 

yapısının işlevselliğinin sürekliliğinin sağlanması için bu alanda tek bir standarda yakınsama 

gerekmektedir. Bu bağlamda atılan adımların Türkiye için en önemlilerinden biri TMS’nin 

yayımlanmasıdır. 

Bu çalışmada TMS.32’de açıklanan Finansal Araçlar: Sunum” incelenerek Finansal Araçlar’ın 

çeşitleri üzerinde durulmuştur. Ardından, TMS.39’da açıklanan “Finansal Araçlar: Muhasebe ve 

Değerleme” bağlamında Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar’ın değerleme yöntemleri incelenerek 

Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar için uygulamalı örnekler oluşturulmuştur.  
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