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Özet 
İşletmeler karşılaşabilecekleri faiz oranı, döviz kuru, likidite gibi risklere karşı 

korunmak için türev finansal araçları kullanırlar. Bir türev finansal araç olan forward 
işlemleri de, organize olmayan piyasalarda yapılan, gelecekteki bir tarihte önceden 
belirlenen fiyattan faiz, yabancı para, ticari mal gibi finansal varlıkların teslimini içeren 
sözleşmelerdir. Çalışmamızın konusunu oluşturan nakit akış riskinden korunma, 
muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir 
işleme ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve net kâr veya zararı etkileyebilen 
nitelikteki nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal 
riskten korunma işlemidir.  

Çalışmamızın uygulama örneğinde, yabancı parayla bir maddi duran varlık alımı 
vardır. Maddi duran varlığın alımı ile ilgili gelecekte yapılacak yabancı paralı ödemeden 
kaynaklanan nakit akış riskinden korunmak amacıyla forward sözleşmesi yapılmıştır. 
Forward sözleşmesi, TMS 39 Standardına uygun olarak bilançoda asli hesaplarda, türev 
finansal varlık olarak duran varlıklarda gösterilmiştir. Sözleşme süresi boyunca dönem 
sonlarında sözleşmenin gerçeğe uygun değerinin gösterilmesi amacıyla değerlemesi 
sonucu ortaya çıkan değerleme farkları ise bilançonun özkaynaklarında gösterilmiştir. 
Sözleşme sonucunda ortaya çıkan net değerleme farkı iki ayrı seçeneğe göre 
muhasebeleştirilmiştir. Birinci seçenekte, net değerleme farkı varlığın maliyeti ile 
ilişkilendirilmiştir. İkinci seçenekte ise dönem sonunda varlık için hesaplanan 
amortisman tutarından düşülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Türev Finansal Araç, Forward, Nakit Akış Riskinden Korunma, 
TMS 39 



 
 

E. Çına Bal – V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 124

Abstract 
Businesses face interest rate, exchange rate, liquidity, use derivative financial 

instruments to hedge against such risks. Forward transactions with derivative financial 
instruments, the non-organized markets, interest rates pre-determined future date, 
foreign currency contracts that contain delivery of goods as well as financial assets. 
Cash flow hedge that forms the subject of this study, a recognized asset or liability or a 
highly probable forecast transaction and the net profit or loss attributable to a 
particular risk of affecting the nature of a cash flow hedge to hedge changes in the 
process. 

Study the case of the application of foreign money has a tangible fixed asset 
purchases. Related to the purchase of tangible fixed assets at future foreign mercenaries 
were forward contracts to hedge the cash flow risk. Forward contracts, principal 
accounts on the balance sheet in accordance with IAS 39 Standard, derivative financial 
instruments are shown as fixed assets. The fair value of the contract during the contract 
period at the end of the period to show the valuation differences arising from the 
valuation of equity shown in the balance sheet. Net valuation differences arising from 
the contract are accounted for by two separate options. The first option, the net costs 
associated with the asset valuation difference. The second option is deducted from the 
amount of depreciation for the asset at the end of the period. 
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