
 

 

  



 

Bu doküman, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 
Muhasebe Standartları Dairesi tarafından Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardının (BOBİ FRS’nin) tutarlı bir şekilde uygulanmasına yardımcı 
olmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu dokümanın üzerinde veya içinde yer alan KGK logosu kullanılamaz ve 
çoğaltılamaz.   

Bu dokümanın tamamı ve bir kısmından alıntı yapılması durumunda, yapılan 
alıntının kaynağının “KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü” olduğunun 
belirtilmesi gerekmektedir. “KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülleri” için 
yapılması planlanan herhangi bir başka kullanım KGK’nın yazılı onayını 
gerektirmektedir. 

Bu dokümandan yapılacak herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından 
ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olunması gerekmektedir. 
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MODÜL 10 - İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

1. GİRİŞ 

İşletmeler, kısa vadeli getiri elde etmenin yanı sıra, finansal ve faaliyet politikalarında 
söz sahibi olabilmek amacıyla başka işletmelerin oy hakkı veren özkaynak araçlarına 
yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu yatırımların seviyesine göre de yatırımcı işletmeler, 
yatırım yaptıkları işletmelerin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararları etkileme 
gücü elde etmektedirler. 

Genellikle, bir işletme başka bir işletmenin oy haklarının yarısından fazlasını elde 
ettiğinde, kontrol gücünü kazanmaktadır. Ancak kontrol, her zaman bir işletmenin sahip 
olduğu en uygun güç değildir. Bir işletmenin başka bir işletmeyi etkin bir şekilde kontrol 
etme yeterliliğine/becerisine sahip olmamasına rağmen, faaliyet gösterdiği işletmenin 
hâlen önemli bir yer tuttuğu durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda yatırımcı, bunun 
yerine yönetim kurulunun kararlarını etkileme gücüne sahip olacağı ancak üzerinde 
kontrol sahibi olmayacağı şekilde işletmenin oy haklarını elde etmeye karar verebilir. 
Bu kıstasları karşılayan yatırımlar genellikle iştirak olarak sınıflandırılır.  

BOBİ FRS Bölüm 10 İştiraklerdeki Yatırımlar’da; 

 İştirak tanımı yapılmakta ve  

 İştiraklerin ölçümü ele alınmaktadır.  

İştirak tanımı kısmında bir yatırımın iştirak yatırımı olarak nitelendirilebilmesi için temel 
unsur olan önemli etki kavramı tanımlanarak hangi koşullar altında önemli etkinin 
bulunduğu açıklanmaktadır. 

Diğer taraftan iştirak tanımını karşılayan yatırımların ilk kayda alma sırasında ve 
dönem sonlarındaki ölçümleri düzenlenmektedir. Bu bölümde özellikle işletmenin 
finansal tablolarının konsolide veya münferit olmasına bağlı olarak iştiraklerin sonraki 
ölçümünde uygulanabilecek maliyet ve özkaynak yönteminin detayları anlatılmaktadır. 
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2. BÖLÜM ÖZETİ 

KAPSAM 

Yatırım yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkisi bulunan tüm işletmelerce uygulanır. 

TANIMLAR 

İştirak: Yatırım yapan işletmenin 
üzerinde önemli etkisinin 
bulunduğu, müşterek girişim 
veya bağlı ortaklık niteliğinde 
olmayan işletmedir. 

Önemli etki: Yatırım yapılan işletmenin finansal ve 
faaliyet politikalarına ilişkin karar alma süreçlerine 
katılma gücü olup bu politikaları tek başına kontrol 
etme ya da bir başka taraf ile müşterek kontrol etme 
gücü değildir. 
Bir işletmenin, yatırım yaptığı işletmenin oy hakkının 
%20 ya da daha fazlasını, doğrudan ya da dolaylı 
olarak elinde tutması durumunda, aksi açıkça ortaya 
konulamadığı sürece, yatırım yapılan işletme 
üzerinde önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir 

Maliyet Yöntemi: Yatırımın maliyet bedelinden 
birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilerek 
ölçülmesi yöntemidir. 
Özkaynak Yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde 
etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında 
bu tutarın yatırım yapılan işletmenin net 
varlıklarında meydana gelen değişikliklerin 
yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak 
şekilde düzeltildiği bir muhasebe yöntemidir. 

İŞTİRAKLERİN ÖLÇÜMÜ 

İlk Kayda Almada Ölçüm 
İştirakler, ilk kayda almada maliyet bedeli üzerinden ölçülür. 
Sonraki Ölçüm 
Münferit finansal tablolarda Maliyet Yöntemi veya Özkaynak Yönteminden biri seçilerek uygulanır. 
Konsolide finansal tablolarda ise Özkaynak Yöntemini uygulanır. 
MALİYET YÖNTEMİ ÖZKAYNAK YÖNTEMİ 

İştirakler, varsa birikmiş 
değer düşüklüğü zararları 
indirilerek maliyet bedelleri 
üzerinden ölçülür. 

İştirak 
yatırımının 
yeni  defter 
değeri                     

= Defter Değeri                    + 
(–) 

İştirakin dönem net 
kârından     
(zararından) 
işletmeye düşen pay 

+ 
(–) 

İştirakin cari dönemde özkaynaklarında 
kaydettiği kazançtan (kayıptan) işletmeye 
düşen pay 
 



 

3 

 

Önemli Etkinin Kaybedilmesi 
 Maliyet Yöntemi Özkaynak Yöntemi 

Önemli etkinin 
kaybedilmesi durumunda; 

İşletme iştiraki üzerindeki önemli etkisini 
kaybettiğinde, yatırımın finansal tablolarda iştirak 
olarak izlenmesine son verilir. 

İşletme iştiraki üzerindeki önemli etkisini kaybettiğinde 
özkaynak yönteminin uygulanmasına son verilir. 
 

Önemli Etkinin Kaybedilmesine Yol Açan Nedenler ve Sonuçları 
 Maliyet Yöntemi Özkaynak Yöntemi 

İştirakin elden çıkarılması Elden çıkarılan iştirakten elde edilen bedel ile söz 
konusu iştirakin elden çıkarıldığı tarihteki defter 
değeri arasındaki fark, Diğer Faaliyetlerden Gelirler 
altında “Diğer Gelirler” kaleminde ya da “Diğer 
Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” 
kaleminde kâr veya zarara yansıtılır. 

Daha önceden özkaynaklar içerisinde münferit Finansal 
Durum Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve 
Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” 
kaleminde veya konsolide Finansal Durum Tablosunda 
“İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve 
Kayıplarından Paylar” kaleminde kaydedilen tutarlar 
“Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarılır. 

İştirakin finansal araç 
haline gelmesi 

İşletmede kalan paylar, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca Finasal Durum Tablosunda 
“Finansal Yatırımlar” kaleminde izlenmeye başlanır. 

İştirakin bağlı ortaklık 
haline gelmesi 

Maliyet yönteminin uygulanmasına devam 
ediliyorsa daha önceden elde tutulan paylar 
yeniden ölçülmez. 

Aşamalı bir iş birleşmesi gerçekleşmiş olur ve daha 
önceden elde tutulan paylar birleşme tarihindeki 
gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. 

İştirakin müşterek girişim 
haline gelmesi 

Maliyet yönteminin uygulanmasına devam 
ediliyorsa daha önceden elde tutulan paylar 
yeniden ölçülmez. 

Özkaynak yönteminin uygulanmasına devam edilir ve 
işletmenin daha önceden elinde tuttuğu payların 
yeniden ölçümü yapılmaz. 
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3. BÖLÜM HÜKÜMLERİNİN AÇIKLANMASI VE ÖRNEKLENDİRİLMESİ  

3.1. İŞTİRAK TANIMI 

Paragraf 10.2 - İştirak Tanımı 

İştirak; adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, yatırım 
yapan işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, müşterek girişim veya bağlı 
ortaklık niteliğinde olmayan işletmedir. 

Açıklama: 

İşletmeler finansal ve faaliyet politikaları üzerinde söz sahibi olabilmek amacıyla başka 
işletmelere yatırım yapabilmektedir. Bu yatırımlar genel olarak başka işletmelerin 
özkaynak araçlarının edinimi yoluyla gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin finansal ve 
faaliyet politikalarında söz sahibi olmak amacıyla yapılan bu tür yatırımlar uzun vadeli 
yatırım niteliği taşımakta olup diğer işletmelerin getirilerinden geçici olarak faydalanma 
amacının bulunduğu kısa vadeli özkaynak yatırımlarından farklılaşmaktadır.  

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS’lerin) dayandığı Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları ve diğer uluslararası muhasebe literatüründe bu 
yatırımların sınıflandırılmasında temel alınan kriter; yatırımcının yatırım yapılan 
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararları etkileme gücünün 
seviyesidir. 

Etkileme gücünün seviyesine göre bu tür yatırımlar üç şekilde sınıflandırılmaktadır: 

 Bağlı ortaklık yatırımı 

 Müşterek girişim yatırımı 

 İştirak yatırımı 

Bağlı ortaklık, adi ortaklık gibi tüzel kişiliği bulunmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, 
başka bir işletme (bir ana ortaklık) tarafından kontrol edilen işletmedir. Kontrol ise, 
faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet 
politikalarını yönetme gücünü ifade eder. 

Müşterek girişim, iki veya daha fazla tarafın, müşterek kontrole tâbi bir ekonomik 
faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir. Müşterek kontrol 
ise, finansal ve faaliyet politikalarının başka bir işletmeyle/işletmelerle birlikte 
yönetilmesi gücüdür.  

Diğer taraftan, yatırım yapan işletmenin bu politikaları tek başına ya da başka bir 
işletme/işletmelerle birlikte yönetme gücü olmaksızın sadece bu politikalara ilişkin 
kararlara katılma gücü elde edildiğinde yatırım iştirak yatırımı olmaktadır.  
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Paragraf 10.3 - Önemli Etki Tanımı 

Önemli etki, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin karar 
alma süreçlerine katılma gücü olup bu politikaları tek başına kontrol etme ya da bir 
başka taraf ile müşterek kontrol etme gücü değildir. 

Açıklama: 

BOBİ FRS’ye göre bir yatırımın iştirak olarak nitelendirilebilmesi için bu yatırım 
üzerinde önemli etkinin bulunması gerekmektedir. Önemli etki, yatırım yapılan 
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin kararlarına katılma gücü elde 
edildiğinde ortaya çıkmakta ancak bu gücün seviyesi bu politikaları tek başına ya da 
başka bir işletmeyle birlikte yönetme düzeyinde olmamaktadır.  

Önemli etki, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin karar alma süreçlerine 
fiili bir katılımı (diğer bir ifadeyle gücün kullanılıyor olmasını) gerektirmemekte; söz 
konusu süreçlere katılma gücüne sahip olunduğunda sağlanmaktadır. Bu kapsamda 
güç, bir şeyi yapma veya etkileme kabiliyetini ifade etmektedir. Dolayısıyla katılma 
gücünün var olduğu ancak aktif olarak uygulanmadığı durumlarda da yatırım, iştirak 
olarak sınıflandırılmaktadır.  

Soru 10.1: 

Finansal ve faaliyet politikaları nedir? 

Finansal ve faaliyet politikaları “İştiraklerdeki Yatırımlar” bölümünde 
tanımlanmamıştır. Ancak literatürde finansal politikalar genellikle işletmenin 
muhasebe politikalarının belirlenmesi, bütçe onayları, kâr dağıtımı, finansman 
yapısının belirlenmesi veya fon edinimi, nakit yönetimi, sermaye harcamaları 
gibi faaliyetleri yönlendiren politikalar olarak tanımlanmaktadır. Faaliyet politikaları 
ise genellikle satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve stratejik yatırımların 
edinilmesi ile elden çıkarılması gibi faaliyetleri yönlendiren politikalar olarak 
tanımlanmaktadır. 

 

Soru 10.2: 

Yatırımcının önemli etkiye sahip olmasını sağlayan haklar nelerdir?  

Önemli etkiyi sağlayan finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin karar alma süreçlerine 
katılma gücü temel olarak; oy hakları, sözleşmeyle kazanılan haklar, yatırım yapılan 
işletmenin amacı ve oluşumuna bağlı olarak elde edilen haklar veya yatırım yapan 
işletme ile yatırım yapılan işletme arasındaki ilişki dolayısıyla ortaya çıkan haklar 
yoluyla elde edilir.  

Önemli etki yaygın olarak bu haklardan özkaynak araçları vasıtasıyla sahip olunan 
oy haklarıyla kazanılır. Özellikle, finansal ve faaliyet politikalarının doğrudan oy 
haklarını elinde bulunduran taraflarca yönetildiği veya yönetim organının oy haklarını 
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elinde bulunduran taraflarca seçildiği işletmelerde önemli etkiyi sağlayan en temel 
hak oy hakları olmaktadır. 

Bu açıdan BOBİ FRS’de de bir karine olarak oy haklarının %20 veya daha fazlasına 
sahip olunduğu durumlarda önemli etkinin var olduğu kabul edilmektedir.  

Oy hakkı veren temel finansal araç adi paylar olmakla birlikte oy hakları vasıtasıyla 
bir işletmenin üzerinde önemli etkinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde 
hamiline oy hakkı veren diğer özkaynak araçlarının da dikkate alınması gerekir.  

Bununla birlikte, oy haklarının doğrudan ya da bağlı ortaklıklar vasıtasıyla dolaylı 
olarak %50’den daha fazlasına sahip olunduğunda “Konsolide Finansal Tablolar” 
bölümünün 22.4 paragrafı uyarınca yatırım bağlı ortaklık olarak varsayılmaktadır. Bu 
çerçevede, yatırımcı işletmenin oy haklarının %50’sine sahip olunduğunda ve 
müşterek kontrol söz konusu olmadığında önemli etkinin var olduğu kabul edilebilir. 

 

Örnek 10.1: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %40’ını satın alarak B 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücü elde 
etmiştir.  

Soru 10.2’nin yanıtında açıklandığı üzere, önemli etki en yaygın olarak, oy hakkı 
veren adi payların edinimiyle kazanılmaktadır. Bu doğrultuda, aksini ispatlayan bir 
durum olmadıkça, oy haklarının %40’ına sahip olunması, yatırım yapılan işletmenin 
iştirak yatırımı olarak finansal tablolara yansıtılmasını sağlar.   

 

Örnek 10.2: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi payların %25’ine; C işletmesi ise B 
işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %30’una sahiptir. A ve C işletmeleri 
yaptıkları sözleşmeyle, B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını birlikte 
yönetme kararı almıştır.  

  

 

 

 

 

 

Her ne kadar sahip olunan oy hakları bakımından, B işletmesi; A işletmesi ve C 
işletmesinin iştiraki olduğu izlenimi yaratsa dahi; A ve C işletmeleri aralarında 

%30 %25 

A işletmesi 
 

C işletmesi 

B işletmesi 
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yaptıkları sözleşmeyle, B işletmesinin faaliyet ve finansal politikalarını birlikte 
yönetme hakkını, diğer bir ifadeyle müştereken kontrol gücünü elde etmiştir. 
Müştereken kontrol gücü ise, “finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma 
gücü” olarak tanımlanan önemli etkiden daha yüksek düzeyde bir güçtür. Bu sebeple, 
A ve C işletmesi bakımından B işletmesinin adi paylarına yapılan yatırım iştirak 
yatırımı değil; müşterek girişim yatırımıdır. 

 

Örnek 10.3: 

B işletmesi 2 Ocak 2020 tarihinde sermaye artırımına giderek %50 oranında adi pay; 
%50 oranında imtiyazlı pay ihraç etmiştir. İmtiyazlı paylar, adi paylarda geçerli olan 
oy haklarına haiz olup kâr payı dağıtımında adi paylarla eşit bir oranda kâr payı 
almaktadır.   

A işletmesi 1 Mart 2020 tarihinde ihraç edilen adi payların %10’unu; imtiyazlı payların 
ise %70’ini satın almıştır.  

A işletmesi, B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma 
gücünün bulunup bulunmadığını, diğer bir ifadeyle önemli etkisinin mevcut olup 
olmadığını belirlemek amacıyla imtiyazlı paylarını da dikkate alacaktır. Çünkü BOBİ 
FRS’de önemli etkinin kazanılmasını sağlayan haklarda ve araçlarda bir belirlemeye 
gidilmemektedir. Dolayısıyla, B işletmesinin imtiyazlı payları da adi paylarla eşit bir 
oranda oy hakkı tanıdığından, önemli etkinin mevcut olup olmadığının 
belirlenmesinde bu payların da dikkate alınması gerekmektedir.  

Bu doğrultuda, A işletmesi B işletmesindeki toplam oy hakları aşağıdaki şekilde 
hesaplayacaktır: 

 Toplam Pay B İşletmesinin Payı B İşletmesinin Oy 
Hakkı 

Adi Pay %50 %10 %5 
İmtiyazlı Pay %50 %70 %35 
    TOPLAM %40 

Yukarıdaki ifade edildiği üzere; imtiyazlı paylar da dikkate alındığında A işletmesinin 
B işletmesindeki toplam oy haklarının %40’ına sahip olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla, A işletmesi, B işletmesindeki yatırımını iştirak yatırımı olarak finansal 
tablolara alacaktır.  

 

Paragraf 10.4 - Oy Hakkının %20 ya da Daha Fazlasına Sahip Olunması 

Bir işletmenin, yatırım yaptığı işletmenin oy hakkının %20 ya da daha fazlasını, 
doğrudan ya da dolaylı olarak (örneğin bağlı ortaklıkları vasıtasıyla) elinde tutması 
durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, yatırım yapılan işletme 
üzerinde önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir. 
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Açıklama: 

Belirtildiği üzere, önemli etkinin kazanılması yaygın olarak sahip olunan oy haklarıyla 
gerçekleşmektedir. Bu çerçevede BOBİ FRS’de yatırım yapılan işletmenin oy 
haklarının %20 veya daha fazlasına sahip olunması durumunda önemli etkinin var 
olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu oy haklarının hesaplanmasında yatırımcı 
işletmenin kendisinin sahip olduğu oy haklarının yanı sıra; yatırımcı işletmenin bağlı 
ortaklarının sahip olduğu oy haklarının da dikkate alınması gerekir. 

Bununla birlikte, oy haklarının doğrudan ya da bağlı ortaklıklar vasıtasıyla dolaylı 
olarak %50’den daha fazlasına sahip olunduğunda, “Konsolide Finansal Tablolar” 
bölümünün 22.4 paragrafı uyarınca yatırım bağlı ortaklık olarak varsayılmaktadır. Bu 
çerçevede yatırımcı işletmenin oy haklarının %50’sine sahip olunduğunda ve müşterek 
kontrol söz konusu olmadığında önemli etkinin var olduğu kabul edilebilir. 

%20 veya daha fazla oy hakkına sahip olunduğunda önemli etkinin var olduğunun 
kabul edilmesi bir karinedir. Dolayısıyla bunun aksi söz konusu olabilmektedir. Nihai 
olarak önemli etkinin bulunup bulunmadığı finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili 
kararlara katılım gücünün var olup olmadığına bağlıdır. Buna göre söz konusu katılım 
gücünün olmadığı bir durumda oy haklarının %20 veya daha fazlasına sahip olunsa 
dahi önemli etkinin varlığından söz edilemeyecektir.  

Ancak %20 ya da daha fazla oy hakkına sahip olunduğu durumlarda önemli etkinin 
bulunmadığı iddiasının açık bir şekilde kanıtlanabiliyor olması beklenmektedir. Diğer 
bir ifadeyle bu durumda yatırım yapan işletmenin önemli etkisinin bulunmadığını 
kanıtlaması gerekir. 

Örnek 10.4: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi payların %30’una sahiptir. A işletmesi 
B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını başka bir işletmeyle oy birliğiyle 
yönetmediği gibi tek başına da yönetmemektedir.  

A işletmesinin, B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını gerek tek başına gerek 
başka bir işletmeyle birlikte yönetme gücü bulunmaması sebebiyle ve sahip olunan 
oy haklarının %30’dan fazla olması sebebiyle A işletmesinin B işletmesi üzerinde 
önemli etkisinin mevcut olduğu varsayılabilir.  

Ancak, bu varsayımın yapılabilmesi için; sahip olunan oy haklarıyla yatırım yapılan 
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücünün var 
olduğu açık bir şekilde kanıtlanabilmelidir. Diğer bir ifadeyle, işletmenin yatırım 
yaptığı işletmedeki oy haklarının %20 ya da daha fazlasına sahip olması her zaman 
önemli etkinin mevcut olduğunu göstermemekte, dolayısıyla sahip olunan oy 
hakkının yatırım yapılan işletmedeki hangi karar süreçlerine katılma hakkı verdiğinin 
ve yatırım yapılan işletmenin içinde bulunduğu durum ve koşullarının da göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.   
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Bir işletmenin, yatırım yaptığı işletmedeki oy haklarının %20 veya daha fazlasına 
sahip olmasına rağmen, önemli etkisinin bulunmadığı durumlar Soru 10.3’ün 
yanıtında açıklanmıştır.  

 

Soru 10.3: 

%20 veya daha fazla oy hakkına sahip olunmasına rağmen önemli etkinin 
bulunmadığını gösteren durumlar neler olabilir?  

Aşağıdakiler %20 veya daha fazla oy hakkına sahip olunmasına rağmen önemli 
etkinin bulunmadığı durumları gösterebilir. Ancak bu liste kapsayıcı bir liste değildir ve 
bu durumlarda da önemli etkinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde tüm 
durum ve koşulların dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

 Yatırım yapılan işletmenin tasfiye sürecine girmiş ve tasfiye memuru tarafından 
yönetiliyor olması.  

 İşletmenin yurtdışında yatırımlarının olması durumunda yatırım yapılan işletmenin 
faaliyetlerini sürdürdüğü ülkedeki olumsuz siyasi ve iktisadi koşullar.  

 Yatırım yapılan işletmenin açtığı davalar ya da düzenleyici otoritelere yaptığı 
şikâyetler sebebiyle yatırım yapan işletmenin kararlara katılma gücünü 
engellemesi. 

 Bir anlaşma çerçevesinde yatırımcı işletmenin ortaklıktan kaynaklanan haklarını 
yatırım yapılan işletmeye ya da başka bir tarafa devretmesi. 

 Uzun süreli ciddi kısıtlamaların yatırım yapan işletmenin haklarını kullanmasını 
engellemesi. 

 Yatırım yapılan işletmenin oy haklarının çoğunluğunu küçük bir grubun elinde 
bulundurması ve bu grubun yatırım yapılan işletmenin faaliyetlerini diğer 
hissedarların görüşlerini dikkate almadan yönetmesi. 

 

Paragraf 10.5 - Oy Haklarının %20’den Azına Sahip Olunması 

İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının 
%20’sinden daha azını elinde bulundurması durumunda ise; böyle bir etkinin 
bulunduğu açıkça ortaya konulamadığı sürece, yatırım yapan işletmenin önemli 
etkisinin bulunmadığı kabul edilir. 

Açıklama: 

%20 ve daha fazla oy hakkına sahip olunduğunda önemli etkinin var olduğuna yönelik 
karineye paralel olarak, BOBİ FRS’de oy haklarının %20 sinden daha azına sahip 
olunduğu durumlarda önemli etkinin var olmadığı kabul edilmiştir. Ancak bu durumun 
da aksi söz konusu olabilmektedir. Nihai olarak önemli etkinin bulunup bulunmadığı 
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finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılım gücünün var olup olmadığına 
bağlıdır. Buna göre, söz konusu hakların %20 den azına sahip olunsa dahi katılım 
gücünün olduğu durumda önemli etkinin var olacak ve yatırım iştirak olarak 
muhasebeleştirilecektir. 

Ancak oy haklarının %20’den azına sahip olunduğu durumlarda önemli etkinin 
bulunduğu iddiasının açık bir şekilde kanıtlanabiliyor olması beklenmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, bu durumda yatırım yapan işletmenin önemli etkisinin bulunduğunu 
kanıtlaması gerekir. 

Soru 10.4: 

Oy haklarının %20’den daha azına sahip olunmasına rağmen önemli etkinin 
bulunduğunu gösteren durumlar neler olabilir?  

Soru 10.7’nin yanıtında önemli etkinin göstergeleri verilmiştir. Oy haklarının 
%20’sinden daha azına sahip olunduğu durumda söz konusu göstergelerden biri 
veya daha fazlasının varlığı yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkinin 
bulunduğuna kanıt sağlayabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu 
göstergelerin dikkate alınması önem arz eder.  

Bunun yanısıra söz konusu göstergelere ek olarak, aşağıdaki durumlar da oy 
haklarının %20’den daha azına sahip olunmasına rağmen önemli etkinin 
bulunduğuna işaret edebilir. Ancak bu liste kapsayıcı bir liste değildir ve bu 
durumlarda da önemli etkinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde tüm 
durum ve koşulların dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

 Diğer hissedarların dağınık bir yapıda bulunması ve diğer hissedarlara göreceli 
olarak yatırım yapan işletmenin oy haklarının önemli olması. 

 Yatırım yapan işletmenin kendi hissedarlarının, ana ortaklığının, ana ortaklığının 
diğer bağlı ortaklıklarının ya da işletmenin diğer ilişkili taraflarının da yatırım 
yapılan işletmede yatırımlarının bulunması. 

 Yatırım yapan işletmenin diğer hissedarlarla yaptığı anlaşmaların bulunması.  

 Potansiyel oy haklarının bulunması. 

 

Soru 10.5: 

Ana ortaklık yatırım yaptığı işletme üzerindeki oy hakkı oranını nasıl belirler? 
Yatırım yapan işletmenin bağlı ortaklıklarının da bulunduğu ve bu bağlı ortaklıklarının 
da yatırım yapılan işletmede oy haklarına sahip olduğu bir durumda; topluluğun (ana 
ortaklık ve bağlı ortaklıklardan oluşan işletmeler grubunun)  oy hakları, yatırım 
yapılan işletme üzerinde önemli etkinin bulunup bulunmadığı değerlendirilirken 
birlikte dikkate alınır. Diğer bir ifadeyle ana ortaklık, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının 
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yatırım yapılan işletmedeki oy haklarını toplar ve buna göre önemli etkinin mevcut 
olup olmadığını belirler.  

Ancak ana ortaklık, iştiraklerini ve müşterek girişimlerini tek başına kontrol 
edemediğinden, bu işletmelerin yatırım yapılan işletmede sahip olduğu oy haklarını 
önemli etkinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde göz önünde 
bulundurmaz. 

 

Örnek 10.5: 

A işletmesinin; B işletmesi ve C işletmesi olmak üzere iki bağlı ortaklığı 
bulunmaktadır. B işletmesi, D işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %10’una; C 
işletmesi ise D işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %25’ine sahiptir:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A işletmesi bağlı ortaklıkları olan B işletmesi ve C işletmesi vasıtasıyla D işletmesinin 
oy hakkı veren adi paylarına sahip olmaktadır. Sahip olunan oy hakları bakımından 
değerledirildiğinde, B işletmesi D işletmesinde önemli etkiye sahip değilken; C 
işletmesi önemli etkiye sahiptir. Bu kapsamda, A İşletmesi bağlı ortaklığı olan C 
işletmesi vasıtasıyla D işletmesi üzerinde önemli etkiye sahip olacaktır.  

Bu doğrultuda, ana ortaklığı A işletmesi olan topluluk, D işletmesi üzerinde önemli 
etkisinin mevcut olup olmadığını belirlerken, D işletmesinde bağlı ortaklıkları 
vasıtasıyla sahip olduğu oy haklarını dikkate alacaktır. 

 

Soru 10.6: 

Potansiyel oy hakları önemli etkinin belirlenmesinde dikkate alınır mı? 

Önemli etki bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin karar alma 
süreçlerine katılma gücüdür. Belirtildiği üzere önemli etki, bu gücün işletme 

%25 %10 

A 
işletmesi 

 

B 
işletmesi 

C 
işletmesi 

D 
işletmesi 
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tarafından aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına veya pasif bir nitelik taşımasına 
bağlı olmaksızın bu güce sahip olunduğunda bulunmaktadır. Bu çerçevede işletme 
tarafından elde bulundurulan ve hâlihazırda kullanılabilir veya dönüştürülebilir 
nitelikte olan potansiyel oy hakları ve bunların etkileri işletmenin bu gücü bulundurup 
bulundurmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. 

Potansiyel oy hakları, kullanılması veya dönüştürülmesi hâlinde işletmeye ilâve oy 
hakkı veren ya da başka bir tarafın oy hakkını azaltan araçlar vasıtasıyla sahip 
olunan haklardır. Söz konusu araçlara; hisse senedi varantları, hisse-alım 
opsiyonları, adi hisse senedine çevrilebilir borçlanma araçları örnek olarak 
gösterilebilir.  

Belirtildiği üzere, önemli etkinin var olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate 
alınması gereken potansiyel oy hakları, hâlihazırda kullanılabilir veya 
dönüştürülebilir nitelikte olan potansiyel oy hakları olmalıdır. Dolayısıyla, örneğin 
gelecekteki bir tarihe ya da gelecekte meydana gelebilecek bir olaya kadar 
kullanılanamayan ya da dönüştürülemeyen potansiyel oy hakları önemli etkinin var 
olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. 

Bununla birlikte uygulandığında veya dönüştürüldüğünde önemli etkinin 
kazanılmasını sağlayan bu tür finansal araçların gerçek anlamda kullanılmasına 
veya dönüştürülmesine gerek yoktur. Çünkü önemli etkide esas olan bu gücün 
varlığı olup kullanılması değildir.  

Ayrıca, yatırım yapan işletme önemli etkinin bulunup bulunmadığını değerlendirirken 
dikkate alması gereken potansiyel oy haklarının, hem kendisinin hem diğer tarafların 
sahip olduğu hâlihazırda kullanılabilir veya dönüştürülebilir nitelikte olan potansiyel 
oy hakları olması gerekmektedir. Diğer tarafların bu tür potansiyel oy haklarına sahip 
olması durumunda, yatırım yapan işletmenin var olduğunu sandığı önemli etkisi 
aslında olmayabilir.  

Diğer taraftan, işletme potansiyel oy hakları vasıtasıyla önemli etkisinin bulunup 
bulunmadığını değerlendirirken, ilgili finansal araçların kullanılmasına ve 
dönüştürülmesine ilişkin şartlar başta olmak üzere ilgili tüm durum ve koşulları 
dikkate almalıdır. 

 

Örnek 10.6: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %10’una sahip olup aynı 
zamanda B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %15’inin edinimine ilişkin bir 
alım opsiyonunu elinde bulundurmaktadır. Söz konusu alım opsiyonun vadesi 4 yıldır 
ve opsiyon vade bitim tarihinden önce kullanılamamaktadır.  

A işletmesi, B işletmesi üzerinde önemli etkisinin mevcut olup olmadığını 
değerlendirirken, hâlihazırda kullanılabilir veya dönüştürülebilir nitelikte olan 
potansiyel oy haklarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Ancak bu örnekte, A 
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işletmesinin, sahip olduğu alım opsiyonunu hâlihazırda kullanması mümkün değildir 
ve vade bitim tarihini beklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, A işletmesi B işletmesi 
üzerinde önemli etkisinin mevcut olup olmadığını belirlerken alım opsiyonlarını 
dikkate almayacak ve B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarındaki %10’luk 
yatırımını “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca finansal varlık olarak 
finansal tablolarına alacaktır. 

 

Örnek 10.7: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %15’ine sahip olup aynı 
zamanda B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %10’unun edinimine ilişkin 
Amerika tipi bir alım opsiyonunu elinde bulundurmaktadır. Söz konusu alım 
opsiyonun vadesi 4 yıldır ve opsiyon vade bitim tarihine kadar herhangi bir zamanda 
kullanılabilmektedir.  

A işletmesi, sahip olduğu Amerika tipi alım opsiyonunu vade bitim tarihine kadar her 
hangi bir zamanda kullanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, A işletmesi söz konusu 
opsiyonu hâlihazırda kullanma yetkisine sahip olup kullandığında da B işletmesinin 
oy hakkı veren adi paylarının %10’una sahip olabilecek konumdadır. Bu doğrultuda, 
A işletmesi B işletmesi üzerinde önemli etkisinin mevcut olup olmadığını 
değerlendirirken, söz konusu opsiyonun sağladığı potansiyel oy haklarını dikkate 
alacaktır. Potansiyel oy hakları dikkate alındığında ise; A işletmesi, B işletmesinin oy 
hakkı veren adi paylarının %25’ine sahip olmakta; dolayısıyla, A işletmesinin B 
işletmesindeki yatırımını iştirak olarak finansal tablolarına yansıtması gerekmektedir. 

 

Soru 10.7: 

Önemli etkinin göstergeleri nelerdir?  

BOBİ FRS’de oy haklarının %20 veya daha fazlasına sahip olunduğunda önemli 
etkinin var olduğu; %20’den azına sahip olunduğunda önemli etkinin bulunmadığına 
yönelik karineler yer almaktadır. Diğer taraftan, bir yatırımın iştirak niteliği 
kazanmasını esas kılan kriter; yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet 
politikalarına ilişkin kararlara katılma gücü olduğundan, BOBİ FRS’de de belirtildiği 
üzere %20’lik eşik değere göre yapılacak değerlendirmelerin aksi söz konusu 
olabilmektedir. Dolayısıyla, bir yatırımın iştirak niteliğinde olup olmadığı 
değerlendirilirken %20’lik eşik değerin yanısıra; mevcut tüm durum ve koşulların 
yönetim tarafından dikkate alınması gereklidir. Bu husus özellikle, önemli etkinin 
bulunup bulunmadığının aşikâr olarak belirlenemediği durumlarda önem arz etmekte 
ve yönetimin önemli etkinin belirlenmesindeki muhakemesi ön plana çıkmaktadır.  
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Bununla birlikte, BOBİ FRS’de önemli etki tanımı ve %20 eşik değerine ilişkin 
hükümler dışında önemli etkinin değerlendirilmesinde göz önünde 
bulundurulabilecek diğer göstergeler yer almamaktadır.  

Önemli etkinin aşikâr olarak belirli olmadığı ve BOBİ FRS’nin hükümlerinin yetersiz 
kaldığı durumlarda; yönetimin muhakemesini yaparken, bu konuda daha kapsamlı 
hükümler içeren TFRS hükümlerine bakması faydalı olacaktır. Özellikle, Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS) 28 İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların 6’ncı 
paragrafında bu muhakemeye rehberlik edecek hükümler yer almaktadır. Söz 
konusu paragrafa göre; aşağıdaki durumların bir ya da birden fazlasının varlığı 
hâlinde, bir işletmenin önemli etkisinin bulunduğu genellikle kabul edilmektedir:  

 Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil 
edilme.  

 Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dâhil olmak üzere, işletmenin politika 
belirleme süreçlerine katılma.  

 Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi. 

 İşletmeler arasında yönetici personel değişimi. 

 İşletme için gerekli teknik bilginin sağlanması. 

 

Paragraf 10.6 - Başka Bir Tarafın Önemli Ölçüde Paylarının Bulunduğu 
İşletmelerdeki Yatırımlar 

Yatırım yapılan bir işletmeye başka bir yatırımcı tarafından önemli ölçüde veya 
mutlak çoğunlukla sahip olunması, yatırım yapan işletmenin önemli etkiye sahip 
olmasına engel teşkil etmez. 

Açıklama: 

Başka bir taraf yatırım yapılan işletme üzerinde kontrol gücüne sahip olsa dahi yatırım 
yapan işletmenin bu işletme üzerinde önemli etkisi bulunabilir. Ancak, ana ortaklığın, 
bağlı ortaklığının finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara diğer tarafların katılma 
gücünü engellemesi durumunda, yatırım yapan işletmenin önemli etkisi bulunmaz ve 
dolayısıyla, yatırım iştirak olarak finansal tablolara alınamaz. 

Örnek 10.8:  

A işletmesinin; B işletmesi ve C işletmesi olmak üzere iki bağlı ortaklığı 
bulunmaktadır. A işletmesinin bağlı ortaklıklarından biri olan B işletmesi, C 
işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %15’ine sahiptir.  

B işletmesi ve C işletmesi aynı bölgede faaliyet göstermekte ve B işletmesi, ana 
ortaklığı olan A işletmesi tarafından yönetilmektedir. Diğer taraftan; A işletmesi, hem 
B işletmesinden hem de C işletmesinden elde edeceği getirileri maksimize etmeyi 
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hedeflemekte ve bu sebeple C işletmesinin yönetimini de B işletmesine 
yaptırmaktadır. Bu doğrultuda da, B işletmesinin üst düzey yöneticilerinden birini C 
işletmesinin yönetim kuruluna üye olarak atamıştır. C işletmesinin yönetim kurulu 
üye sayısı, atanan üyenin yönetim kurulunda alınan kararlara etkide bulunmasına 
önemli ölçüde izin vermektedir. Bununla birlikte, A işletmesi üye değişikliğine gitme 
yetkisine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 paragrafında, yatırım yapılan işletme üzerinde kontrol gücüne sahip olunsa 
dahi, bir başka işletme tarafından aynı işletme üzerinde önemli etkiye sahip 
olunabileceği ifade edilmektedir.  

Her ne kadar B işletmesi, C işletmesinin politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücü 
elde etse de, ana ortaklık olan A işletmesinin; B işletmesinden atadığı üyeyi dilediği 
zaman değiştirme yetkisi mevcuttur. Dolayısıyla, B işletmesinin görünürdeki önemli 
etkisinin A işletmesi tarafından her zaman bertaraf edilebilir olması, B işletmesinin C 
işletmesi üzerinde önemli etkisine sahip olamamasına sebep olacaktır. 

3.2. İŞTİRAKLERİN ÖLÇÜMÜ 

3.2.1. İlk Kayda Almada Ölçüm 

Paragraf 10.7 - İştiraklerin İlk Ölçümü 

İştirakler, ilk kayda almada maliyet bedeli üzerinden ölçülür. İlk kayda alma sırasında 
iştirakin maliyeti belirlenirken, “İş Birleşmeleri” bölümünde yer alan iş birleşmesinin 
maliyetinin belirlenmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. 

Açıklama: 

İştirakler, ilk kayda alınırken maliyet bedeli üzerinden ölçülür. Bu bölümde iştirakin 
maliyet bedelinin tespitinin nasıl yapılacağı hususunda ayrıntılı hükümlere yer 
verilmemektedir. Diğer taraftan ilk kayda almada maliyetin belirlenmesi konusunda “İş 
Birleşmeleri” bölümüne atıf yapılmaktadır.  

Söz konusu bölümün 21.13 paragrafı kıyasen uygulandığında iştirakin ilk kayda alma 
sırasındaki maliyeti, transfer edilen bedel ile iştirakin edinimiyle doğrudan bağlantılı 
olan diğer maliyetlerden oluşmaktadır.  

%15 
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Ayrıca 21.14 paragrafından hareketle; transfer edilen bedelin, edinim tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede transfer 
edilen bedelin gerçeğe uygun değeri;  

 Ödenen veya ödenecek olan nakit veya nakit benzeri tutarı 

 Transfer edilen nakit ve nakit benzeri dışındaki diğer varlıkların,  

 Üstlenilen yükümlülüklerin ve 

 İhraç edilen özkaynak araçlarının  

iştirakin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin toplamı olarak hesaplanır.  

Söz konusu unsurların gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde “Finansal Araçlar ve 
Özkaynaklar” bölümünün 9.27- 9.31 paragrafları uygulanır. 

Ayrıca, iştirakin edinimiyle doğrudan bağlantılı olan diğer maliyetler kapsamında 
aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler gibi 
maliyetler de iştirakin maliyetine eklenir. 

Soru 10.8: 

İştirak paylarının vadeli olarak alınması durumunda vade farkı ayrıştırması 
yapılmalı mıdır?  

Belirtildiği üzere; iştirakin ilk kayda alma sırasındaki maliyetinin unsurlarından biri 
olan transfer edilen bedelin, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi 
gerekmektedir. Buna göre; vadeli alımlarda vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyatı 
üzerinden (diğer bir ifadeyle peşin ödeme yapılmış olsaydı ödenecek fiyat üzerinden) 
transfer edilen bedelin, edinim tarihindeki gerçeğe uygun değeri belirlenmelidir. 
Ortaya çıkan vade farkı tutarı da, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca 
etkin faiz yöntemi kullanılarak dönemler itibariyle faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. 

 

Paragraf 10.8 - Finansal Varlık Olarak Sınıflandırılan Bir Yatırımın İştirak Hâline 
Gelmesi 

Daha önceden “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümüne göre finansal araç 
olarak izlenen yatırımların ilâve özkaynak paylarının edinimiyle iştirak yatırımı haline 
gelmesi durumunda, güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa işletmenin daha önceden 
elde tuttuğu özkaynak paylarının ilâve yatırımın yapıldığı tarihteki gerçeğe uygun 
değeri tespit edilir ve gerçeğe uygun değerleriyle defter değerleri arasındaki fark kâr 
veya zarara yansıtılır. Bu durumda, tespit edilen gerçeğe uygun değer ile ilâve 
özkaynak paylarının ediniminde katlanılan maliyetlerin toplamı iştirakin ilk kayda 
alma sırasındaki maliyetini oluşturur. 
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Açıklama: 

Yatırım yapan işletmenin daha önceden diğer bir işletmenin özkaynak paylarına sahip 
olduğu ve bu özkaynak araçlarının iştirak tanımını karşılamadığı için “Finansal Araçlar 
ve Özkaynaklar” bölümünün 9.20 ve 9.21 paragraflarına göre ölçtüğü finansal varlıkları 
bulunabilir. Yatırım yapan işletmenin daha sonra ilâve özkaynak paylarının edinimi 
sonucu yatırımının iştirak yatırımı hâline gelmesi durumunda, söz konusu iştirakin ilk 
kayda almadaki ölçümünün nasıl yapılacağı bu paragrafta açıkça belirtilmektedir.  

Buna göre; daha önceden elde tutulan özkaynak paylarının gerçeğe uygun değerinin 
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, bu payların gerçeğe uygun değerinin 
hesaplanması gerekecektir. Bu şekilde, iştirakin ilk kayda almadaki değeri; tespit edilen 
gerçeğe uygun değer ile alınan ilâve payların 10.7 paragrafına göre belirlenen maliyet 
değerinin toplamı olacaktır. Gerçeğe uygun değerin tespitine ve hangi durumlarda 
ölçümünün güvenilir olarak yapılabildiğine ilişkin hükümler “Finansal Araçlar ve 
Özkaynaklar” bölümünün 9.27-9.31 paragraflarında açıklanmaktadır. 

Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak tespit edilemediği durumlarda; iştirakin ilk 
kayda almadaki değeri ise, daha önceden elde tutulan özkaynak paylarının 9.20 ve 
9.21 paragraflarına göre tespit edilen defter değeri ile  alınan ilâve payların 10.7 
paragrafına göre belirlenen maliyet değerinin toplamı olacaktır.  

Örnek 10.9: 

A işletmesi, elinde bulundurduğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, B 
işletmesinin borsada işlem gören adi paylarının %10’unu 1 Haziran 2021 tarihinde 
15.000 TL’ye almış ve finansal varlık olarak kayda almıştır. 31 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla, B işletmesinin adi paylarının borsadaki kotasyon fiyatı 17.200 TL’dir.  

Diğer taraftan, 1 Haziran 2021’deki edinimine ilâve olarak A işletmesi,1 Ocak 2022 
tarihinde B işletmesinin adi paylarının %10’unu 24.200 TL’ye satın almıştır.  

B işletmesinin adi payları borsada işlem gördüğünden bu payların gerçeğe uygun 
değeri güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir. Dolayısıyla, A işletmesinin “Finansal 
Araçlar ve Özkaynaklar” bölümünün 9.20 paragrafı uyarınca her raporlama dönemi 
sonunda finansal varlığı, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmesi gerekmektedir. 
Örnekte, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla; B işletmesinin adi 
paylarının borsadaki kotasyon fiyatının 17.200 TL’ye yükseldiği belirtilmektedir.  Bu 
doğrultuda, A işletmesi, B işletmesinin adi paylarının gerçeğe uygun değerindeki 
2.200 TL’lik artışı Kâr veya Zarar Tablosundaki “Finansal Yatırımlar Değer Artış 
Kazançları” kaleminde sunacak ve karşılığında B işletmesindeki finansal yatırımının 
defter değerini de 9.20 paragrafına uygun olarak 2.200 TL tutarında arttırarak, 
finansal varlığını 17.200 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden Finansal 
Durum Tablosunda sunacaktır. 

Diğer taraftan, A işletmesi, 1 Ocak 2022 tarihinde B işletmesinin adi paylarına yaptığı 
yatırımla, B işletmesinin özkaynağındaki payını %20’ye yükselterek, B işletmesinin 
finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücü elde etmiş ve A 
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işletmesinin finansal tablolarında finansal varlık olarak sunulan yatırımı iştirak 
yatırımına dönüşmüştür. 

Bu doğrultuda; A işletmesi, 10.8 paragrafına uygun olarak iştiraki kayda alırken; B 
işletmesinin paylarına ilişkin kotasyon fiyatı hâlihazırda mevcut olduğundan, daha 
önceden elinde tuttuğu payların gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde tespit 
edebilecek ve iştirak yatırımının edinim maliyetini; tespit edilen bu değer ile ilâve 
payların ediniminde transfer edilen bedelin toplamı olarak finansal tablolarına 
yansıtacaktır. Bu kapsamda, A işletmesi, iştirak yatırımını, daha önce elinde tuttuğu 
payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 17.200 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile 
ilâve payların edinimi için ödediği 24.200 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 41.400 
TL tutarında finansal tablolarına alacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin finansal varlık yatırımının 
iştirak yatırımına dönüşmesi sırasında yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer 
verilmiştir: 

2021: 

Finansal varlık edinim kaydı: 
Finansal Yatırımlar 15.000 TL  

Kasa  15.000 TL 
Finansal varlığın gerçeğe uygun değer düzeltmesi kaydı: 
Finansal Yatırımlar 2.200 TL  

Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile 
Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin 
Değer Artış Kazançları 

 2.200 TL 

2022: 

İlâve finansal varlık edinim kaydı: 
Finansal Yatırımlar 24.200 TL  

Kasa  24.200 TL 
Finansal varlığın iştirake dönüşmesine ilişkin kayıt: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 41.400 TL  

Finansal Yatırımlar  17.200 TL 
Kasa  24.200 TL 
   

 

 

Örnek 10.10: 

Örnek 10.9’daki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, B 
işletmesinin adi payları borsada işlem görmemekte ve dolayısıyla bu paylara ait bir 
kotasyon fiyatı bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu payların işlem gördüğü aktif ve 
teşkilatlanmış başka bir piyasa bulunmaması sebebiyle A işletmesi, bu payların 
gerçeğe uygun değerine ilişkin bir tahmin aralığı da belirleyememektedir. Bu 



 

19 

sebeple, A işletmesi, söz konusu payların gerçeğe uygun değerini güvenilir bir 
şekilde ölçemediğini değerlendirmektedir.  

Diğer taraftan, 2021 yılına ait raporlama döneminde, A işletmesi finansal varlığın 
değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıt oluşturacak herhangi bir durum 
ya da olayla karşılaşmamıştır.  

B işletmesinin adi paylarının borsada işlem görmemesi sebebiyle ve aynı zamanda 
söz konusu payların işlem gördüğü aktif ve teşkilatlanmış bir piyasa bulunmaması 
sebebiyle A işletmesi, bu payların değerini güvenilir bir şekilde ölçememektedir. Bu 
doğrultuda, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümünün 9.30 paragrafı uyarınca A 
işletmesinin, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde belirlenebildiği tarihe 
kadar bu payları, her raporlama dönemi sonunda -varsa- değer düşüklüğü zararını 
indirerek ölçmesi gerekmektedir. Örnekte, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren 
raporlama dönemi için değer düşüklüğü zararının olmadığı belirtilmektedir. Bu 
sebeple, A işletmesi söz konusu raporlama dönemi sonunda finansal varlığı 15.000 
TL tutarındaki işlem fiyatından Finansal Durum Tablosunda sunacaktır. 

Örnek 10.9’da da belirtildiği üzere; A işletmesinin, B işletmesinin adi paylarının 
%10’una ilişkin yaptığı ilâve edinim, B işletmesinin özkaynaklarındaki yatırımın 
niteliğini, finansal varlık yatırımından iştirak yatırımına dönüştürmüştür. Bu 
doğrultuda, 10.8 paragrafı uyarınca finansal varlık yatırımından iştirak yatırımına 
geçiş,  yatırım yapılan işletmenin önceden sahip olunan paylarının gerçeğe uygun 
değerinin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda, bu payların defter 
değerinden olacaktır. Dolayısıyla, A işletmesi, iştirak yatırımını, daha önce elinde 
tuttuğu payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 15.000 TL tutarındaki defter değeri ile 
ilâve payların edinimi için ödediği 24.200 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 39.200 
TL tutarı üzerinden finansal tablolarına alacaktır 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin finansal varlık yatırımının 
iştirak yatırımına dönüşmesi sırasında yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer 
verilmiştir: 

2021: 

Finansal varlık edinim kaydı: 
Finansal Yatırımlar 15.000 TL  

Kasa  15.000 TL 

2022: 

İlâve finansal varlık edinim kaydı: 
Finansal Yatırımlar 24.200 TL  

Kasa  24.200 TL 
Finansal varlığın iştirake dönüşmesine ilişkin kayıt: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 39.200 TL  

Finansal Yatırımlar  15.000 TL 
Kasa  24.200 TL 
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Soru 10.9: 

Daha önce bağlı ortaklık olarak finansal tablolara yansıtılan bir yatırımın iştirak 
niteliği kazanması durumunda söz konusu iştirakin ilk kayda alma sırasındaki 
maliyeti nasıl belirlenir? 

“Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca bağlı ortaklıklar; konsolide finansal 
tablolarda tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilirken, münferit finansal 
tablolarda maliyet ya da özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. 

Konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler; konsolide finansal tablolarında 
iştiraklerini özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmek zorundadır. 22.32(ç)  
paragrafına göre tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen bir bağlı 
ortaklıktaki kontrol kaybedildiğinde eski bağlı ortaklıkta kalan payların kontrolün 
kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa bu 
değer üzerinden, güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa defter değeri üzerinden finansal 
tablolara yansıtılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla eski bağlı ortaklıkta kalan payların 
iştirak niteliği kazanması durumunda bu payların kontrolün kaybedildiği tarihteki 
gerçeğe uygun değeri (güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa) ya da defter değeri 
(gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa) iştirakin ilk kayda alma 
sırasındaki maliyeti olacaktır. İştirakin sonraki ölçümü konsolide finansal tablolar 
hazırlanmaya devam edildiği sürece özkaynak yöntemiyle yapılacaktır.  

Münferit finansal tablolarda yapılacak geçiş ise; bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin 
sonraki ölçümünde hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 
Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin farklı yöntem kullanılarak 
ölçülmesi durumunda (örneğin bağlı ortaklıklar maliyet yöntemi kullanılarak ölçülürken 
iştiraklerin özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülmesi gibi) geçiş, güvenilir bir şekilde 
ölçülebiliyorsa kalan payların gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılacaktır. Gerçeğe 
uygun değerin güvenilir şekilde ölçümü mümkün olmadığında ise eski bağlı ortaklıkta 
kalan payların “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca belirlenen defter 
değeri üzerinden iştirakin ilk kayda almadaki değeri belirlenecektir. 

Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin her ikisinin de maliyet 
yöntemi kullanılarak ölçülmesi durumunda; eski bağlı ortaklıkta kalan payların 
gerçeğe uygun değeri tespit edilmeyecek doğrudan defter değeri üzerinden iştirakin 
ilk kayda almadaki değeri belirlenecektir. 

Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin her ikisinin de özkaynak 
yöntemi kullanılarak ölçülmesi durumunda eski bağlı ortaklıkta kalan payların gerçeğe 
uygun değeri tespit edilmeyecektir. Bu durumda özkaynak yönteminin uygulanmasına 
devam edilecek ve eski bağlı ortaklığa ilişkin olarak daha önceden özkaynaklar içinde 
“Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve 
Kayıplarından Paylar” kaleminde yer alan tutarlardan ortaklık payındaki azalışa 
isabet eden kısım “Geçmiş Yıllar Kârları/ Zararları” kalemine aktarılacaktır. 
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3.2.2. Sonraki Ölçüm 

Paragraf 10.9 

İştirakler, münferit finansal tablolarda maliyet yöntemi veya özkaynak yöntemi 
kullanılarak ölçülür.  

Paragraf 10.10  

İştiraklerdeki yatırımlar konsolide finansal tablolarda ise özkaynak yöntemi 
kullanılarak ölçülür. 

Açıklama: 

İştiraklerin sonraki ölçümünün ne şekilde gerçekleştirileceği finansal tabloların 
konsolide finansal tablo olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.  

Hangi işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlayacağı “Konsolide Finansal Tablolar” 
bölümünde belirlenmektedir. Söz konusu bölüm uyarınca zorunlu ya da isteğe bağlı 
olarak konsolide finansal tablolar hazırlanıyorsa, bu tablolarda iştirakler özkaynak 
yöntemiyle muhasebeleştirilecektir.  

Diğer taraftan, münferit finansal tablolarda iştiraklerin sonraki ölçümü özkaynak ya da 
maliyet yönteminden biri seçilerek yapılacaktır.  

Münferit finansal tablolar BOBİ FRS’de “Bağlı ortaklığı bulunmayan işletmelerin 
sunduğu finansal tablolar ile bağlı ortaklığı bulunan işletmelerin bu ortaklıkları 
özkaynak veya maliyet yöntemine göre muhasebeleştirerek sundukları finansal 
tablolar” şeklinde tanımlanmıştır.  

Bu tanım çerçevesinde; 

 Bir işletmenin bağlı ortaklığı bulunmuyorsa hazırlayacağı tablolar münferit tablo 
olacağından; bu işletme, iştiraklerini maliyet ya da özkaynak yöntemi kullanarak 
ölçebilecektir.  

 Bir işletmenin bağlı ortaklığı bulunuyor ve konsolide finansal tablo hazırlıyorsa; 
22.21 paragrafı uyarınca konsolide finansal tabloların yanısıra hazırladığı münferit 
finansal tablolarında iştiraklerini özkaynak ya da maliyet yöntemini kullanarak 
ölçebilecektir. Konsolide finansal tablolarında ise; bu işletmenin iştiraklerini 
özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 

 Bir işletmenin bağlı ortaklığı bulunuyorsa; ancak konsolide finansal tablo hazırlama 
yükümlülüğü yoksa, hazırlayacağı tablolar münferit finansal tablolar olacağından 
bu işletme iştiraklerini maliyet ya da özkaynak yöntemi kullanarak ölçebilecektir. 
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Soru 10.10: 

Münferit finansal tablolarda farklı iştirakler için farklı yöntemler kullanılabilir 
mi? 

Münferit finansal tablolarda iştiraklerin sonraki ölçümünde özkaynak yöntemi ya da 
maliyet yönteminin seçimi bir muhasebe politikası tercihidir. “Muhasebe Politikaları, 
Tahminler ve Yanlışlıklar”  bölümünün 3.7 paragrafına göre işletmenin benzer işlem 
ve olaylar için seçtiği ve uyguladığı muhasebe politikaları tutarlı olmalıdır. Buna göre 
işletmeler münferit finansal tablolarında tüm iştiraklerini aynı yöntemi kullanarak 
muhasebeleştirmelidir. Örneğin, bir iştirak için maliyet yöntemi kullanılıyorsa, diğer 
iştirakler de münferit finansal tablolarda maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmelidir. 

Soru 10.11: 

Münferit finansal tablolarda yöntem değişikliğine gidilebilir mi? 

Soru 10.10’un yanıtında belirtildiği üzere, münferit finansal tablolarda özkaynak ya 
da maliyet yönteminin seçimi bir muhasebe politikası tercihidir. Dolayısıyla, isteğe 
bağlı olarak yöntem değişikliğine gidilebilmesi için “Muhasebe Politikaları, Tahminler 
ve Yanlışlıklar”  bölümünde yer alan konuya ilişkin şartların sağlanması gerekir. 

Söz konusu bölüme göre isteğe bağlı olarak muhasebe politikası değişikliği ancak 
finansal tabloların, işlem ve olayların işletmenin finansal durumu veya faaliyet 
sonuçları üzerindeki etkisi hakkında gerçeğe ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak 
olması durumunda yapılabilmektedir. 

Münferit finansal tablolarda iştiraklerin ölçümünde iki yöntemin uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte; özkaynak yönteminin, iştirakten elde edilen geliri daha iyi 
yansıttığı ve dolayısıyla yatırım yapan işletmenin net varlıkları ile kâr veya zararı 
hakkında daha fazla bilgi sağladığı kabul edilmektedir.  

Yatırım yapan işletme, iştirakin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına 
katılma gücü bulunduğundan, iştirakin performansı ve gelirleri ile bu gelirlerin 
dağıtımını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, yatırım yapan işletmenin kendi faaliyet 
sonuçlarına, iştirakin faaliyet sonuçlarını eklemesini öngören özkaynak yönteminin, 
sadece kâr payı ödemesi yapıldığında gelir kaydedilmesini öngören maliyet 
yöntemine göre ihtiyaca ve gerçeğe daha uygun bilgi üretilmesini sağladığını 
söylemek mümkündür.  

Bu çerçevede, maliyet yönteminden özkaynak yöntemine geçişin finansal tablolarda 
ihtiyaca ve gerçeğe daha uygun sunum sağladığı iddiasının daha kolay kanıtlanması 
mümkündür. Diğer taraftan, maliyet yönteminin özkaynak yöntemine göre ihtiyaca 
ve gerçeğe daha uygun sunum sağlaması ise istisnai bir durumdur. Sonuç olarak, 
ihtiyaca ve gerçeğe daha uygun sunum sağlandığı iddiasının geçerli olduğu 
durumlarda yöntemler arasında geçiş yapılabilmesi mümkün olup, bu durumda 
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Soru 10.12: 

Konsolide finansal tablo hazırlayan bir işletme münferit finansal tablolarında 
iştiraklerini maliyet yöntemi kullanarak ölçebilir mi? 

Konsolide finansal tablolarda iştiraklerin sonraki ölçümünde özkaynak yönteminin 
uygulanması zorunludur. Konsolide finansal tablo hazırlayan bir işletme 22.21 
paragrafı uyarınca konsolide finansal tablolarının yanısıra münferit finansal tablolarını 
da hazırlamak zorundadır. Bu tür bir işletme de, münferit finansal tablolarında 
iştiraklerinin ölçümünü özkaynak yöntemi ya da maliyet yöntemi kullanarak yapabilir. 
Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilen iştiraklerini, münferit finansal tablolarında maliyet yöntemi 
kullanarak ölçebilir. 

 

Soru 10.13: 

Konsolide finansal tablo hazırlamayı bırakan bir işletme iştiraklerin ölçümünde 
maliyet yöntemini kullanmaya başlayabilir mi? 

Daha önce “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca zorunlu olarak konsolide 
finansal tablolarını hazırlayan bir işletmenin bu zorunluluğunun sona ermesi (örneğin 
tek bir bağlı ortaklığı bulunan büyük bir işletmenin bu bağlı ortaklığını elden 
çıkarması nedeniyle) ya da söz konusu bölüm uyarınca isteğe bağlı konsolide 
finansal tablolarını hazırlayan bir işletmenin bu tercihinden vazgeçmesi durumunda, 
bu işletme sadece münferit finansal tablolarını hazırlayacaktır.  

Konsolide finansal tablolar, işletmelerin asli finansal tabloları olduğu için sadece 
münferit finansal tabloların hazırlanmaya başlandığı durumda; söz konusu münferit 
finansal tablolar konsolide finansal tabloların devamı niteliğinde olmalıdır (bir başka 
ifadeyle, söz konusu münferit finansal tablolar daha önce 22.21 paragrafı uyarınca 
konsolide tablolara ek olarak hazırlanan münferit finansal tabloların devamı 
niteliğinde olmamalıdır). 

Dolayısıyla, konsolide finansal tablolarda zorunlu olarak özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilen iştiraklerin, bu tabloların devamı niteliğindeki münferit finansal 
tablolarda maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmeye başlanabilmesi için; “ 
Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar” bölümü uyarınca maliyet yöntemine 
geçişin finansal tablolarda ihtiyaca ve gerçeğe daha uygun sunum sağlaması 
gerekir. Diğer taraftan Soru 10.11’in yanıtında belirtildiği üzere maliyet yönteminin, 
özkaynak yöntemine göre ihtiyaca ve gerçeğe daha uygun sunum sağlaması istisnai 
bir durumdur. Bu iddianın geçerli olduğu durumlarda iştiraklerin ölçümünde, maliyet 

“Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar”  bölümü uyarınca geriye dönük 
uygulama yapılacaktır. 
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yöntemine geçilmesi mümkün olup bu durumda “ Muhasebe Politikaları, Tahminler 
ve Yanlışlıklar” bölümü uyarınca geriye dönük uygulama yapılacaktır. 

3.2.2.1. Maliyet Yöntemi  

Paragraf 10.11 - Maliyet Yönteminde Dönem Sonu Değerlemesi 

Maliyet yönteminin tercih edildiği durumlarda iştirakler, varsa “Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü” bölümüne göre hesaplanan birikmiş değer düşüklüğü zararları 
indirilerek maliyet bedelleri üzerinden ölçülür. 

Açıklama: 

Maliyet yöntemi uygulandığında iştirakler, 10.7 ve 10.8 paragrafları uyarınca ilk kayda 
almada maliyet değeriyle ölçülür ve dönem sonlarında bu değerleri üzerinden 
izlenmeye devam edilir. Bu yöntemde, dönem sonunda yapılacak olan tek işlem 
iştiraklerin değer düşüklüğüne uğradığına dair göstergelerin bulunup bulunmadığının 
değerlendirilmesi ve değer düşüklüğüne dair herhangi bir göstergenin bulunması 
durumunda değer düşüklüğü testinin yapılmasıdır. Değer düşüklüğü testinin, iştirakin 
değer düşüklüğüne uğradığını göstermesi durumunda, değer düşüklüğü zararları 
maliyet bedelinden indirilir. 

Değer düşüklüğü zararının maliyet bedelinden düşülmesi dışında, bu yöntemle izlenen 
iştiraklerin değerlerinde herhangi bir nedenle bir değişiklik yapılmaz. 

Paragraf 10.12 - Maliyet Yönteminde Değer Düşüklüğü Zararının Tespiti ve 
Sunumu 

İşletme, raporlama dönemi sonunda iştirak yatırımının değer düşüklüğüne 
uğradığına dair tarafsız bir kanıtın bulunup bulunmadığını değerlendirir. Yapılan 
değerlendirmenin yatırımın değer düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösterdiği 
durumlarda, yatırımın defter değeri geri kazanılabilir tutarı ile karşılaştırılarak 
“Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümü uyarınca değer düşüklüğü açısından test 
edilir ve varsa değer düşüklüğü zararı “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer 
Giderler” kaleminde gösterilir. 

Açıklama: 

Maliyet yöntemi uygulandığında, her bir dönem sonunda her bir iştirak yatırımının 
değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıtın bulunup bulunmadığının 
değerlendirilmesi gerekir. Her bir raporlama dönemi sonunda yapılan bu 
değerlendirme sonucunda, iştirakin değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir 
kanıt bulunuyorsa, iştirak değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Yapılan değerlendirme 
sonucunda, iştirakin değer düşüklüğüne uğradığına dair bir kanıt bulunmuyorsa; değer 
düşüklüğü testinin yapılmasına gerek yoktur. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir iştirakte değer düşüklüğü testi yapılması 
gerekiyorsa, iştirak tek bir varlık olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Diğer bir 
ifadeyle iştirak, nakit yaratan birim olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz.  
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Değer düşüklüğü testi, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümü uyarınca gerçekleştirilir. 
Bu doğrultuda, iştirakin geri kazanılabilir tutarı belirlenir. İştirakin geri kazanılabilir 
tutarı kullanım değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden 
yüksek olanıdır.  

Kullanım değeri, işletmenin iştirak üzerindeki önemli etkisi sürdüğü müddetçe 
iştirakten elde etmeyi beklediği gelecekteki nakit akışlarının raporlama tarihindeki 
değerine iskonto edilmiş tutarıdır. Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 
değer ise iştirakin, bilgili ve istekli taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında piyasa 
şartları çerçevesindeki satış tutarından, elden çıkarma maliyetleri indirildikten sonra 
elde edilebilecek tutardır.  

İşletme, yukarıdaki paragrafta bahsedildiği şekliyle hesapladığı iki tutardan yüksek 
olanını geri kazanılabilir tutar olarak belirler ve bu tutarı yatırımın defter değeri ile 
karşılaştırır. Yatırımın defter değerinin geri kazanılabilir tutarı aşması durumunda, 
aşan bu tutar iştirakin değer düşüklüğü zararını teşkil etmekte olup bu tutar Kâr veya 
Zarar Tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde 
gösterilir ve karşılığında iştirakin değeri azaltılır. 

Soru 10.14: 

Maliyet yöntemi uygulamasında değer düşüklüğünün mevcut olup olmadığının 
belirlenmesinde dikkate alınabilecek göstergeler nelerdir? 

Maliyet yöntemini uygulayan bir işletme, dönem sonunda iştirakinin değer 
düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıtın bulunup bulunmadığını 
değerlendirirken asgari olarak TMS 28 İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlarda yer 
verilen değer düşüklüğü zararlarına ilişkin göstergelerden faydalanabilir. Söz konusu 
göstergelere aşağıda yer verilmiştir:  

 İştirakin ciddi finansal sıkıntı içinde olması.  

 Ödemede temerrüde düşülmesi veya vadenin aşılması gibi nedenlerle iştirak 
tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi. 

 Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerle, iştirakin içine düştüğü finansal 
sıkıntıdan dolayı işletmenin, iştirakine normal şartlarda tanımayacağı bir 
ayrıcalık tanıması. 

 İştirakin iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin 
muhtemel olması.  

 İştirakin finansal sıkıntıları nedeniyle, net yatırıma ilişkin aktif piyasanın ortadan 
kalkması. 

 İştirakin faaliyet gösterdiği teknolojik, ekonomik veya yasal çevrede veya 
iştirakin faaliyet gösterdiği piyasada dönem içerisinde iştirak üzerinde olumsuz 
etkisi olan önemli değişikliklerin meydana gelmesi ve bunun yatırımın maliyetinin 
geri kazanılamayabileceğini göstermesi.  
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 İştirakin piyasa değerinde meydana gelen önemli veya uzun süren bir azalış 
olması.  

Bununla birlikte yukarıda örnekleri verilen göstergeler; iştirakin değer düşüklüğüne 
uğradığına dair tüm göstergeleri kapsamamaktadır. Dolayısıyla iştirakin değer 
düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösteren başka göstergeler de dikkate 
alınmalıdır.  Bu tür başka göstergelerin bulunması durumunda da işletme iştirakini 
değer düşüklüğü testine tabi tutar. 

 

Örnek 10.11: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%25’ini 250.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır.  

Ancak 2021 yılında, B işletmesinin faaliyet gösterdiği sektörde teknolojik gelişmeler 
nedeniyle bozulmalar meydana gelmiş ve bu sebeple, B işletmesi iki faaliyet 
bölümünü elden çıkarmak zorunda kalmıştır.  

Sektörde meydana gelen bozulmalar neticesinde B işletmesinin iki faaliyet bölümünü 
elden çıkarması sebebiyle, A işletmesi, iştirakini değer düşüklüğü testine tabi 
tutmuştur. Bu doğrultuda, A işletmesi, iştirakin kullanım değerini 180.000 TL; satış 
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerini ise 158.000 TL olarak belirlemiştir.  

A işletmesi, münferit finansal tablolarında iştiraklerinin sonraki ölçümünde maliyet 
yöntemini kullanmayı seçtiği için 10.12 paragrafına uygun olarak her raporlama 
dönemi sonunda iştirakinin değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıtın 
bulunup bulunmadığını değerlendirmek zorundadır.  

Bu örnekte belirtildiği üzere, B işletmesinin faaliyette bulunduğu sektörde meydana 
gelen bozulmalar sebebiyle, B işletmesinin iki faaliyet bölümünü elden çıkarması; 
iştirakin değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair bir göstergedir. Bu 
doğrultuda, A işletmesinin, iştirakini 10.12 paragrafı uyarınca değer düşüklüğü 
testine tabi tutması gerekmekte ve varsa, iştirakin defter değerini değer düşüklüğü 
zararı kadar azaltması gerekmektedir. Bu çerçevede, A işletmesinin değer 
düşüklüğü testini gerçekleştirirken ise, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümüne 
uygun olarak, iştirakin geri kazanılabilir tutarını belirlemesi ve bu tutarı yatırımının 
defter değeriyle karşılaştırması gerekmektedir.  

Örnekte, iştirakin kullanım değeri 180.000 TL olarak; satış maliyetleri düşülmüş 
gerçeğe uygun değeri ise 158.000 TL olarak verilmiştir. Geri kazanılabilir tutar ise 
kullanım değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerden yüksek 
olanıdır. Bu doğrultuda, A işletmesinin, iştirakinin defter değerini karşılaştıracağı geri 
kazanılabilir tutar 180.000 TL olacaktır. A işletmesinin iştirakinin defter değeri ise 
250.000 TL olup, geri kazanılabilir tutar olan 180.000 TL’den 70.000 TL fazladır. Bu 
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doğrultuda; A işletmesi, 70.000 TL tutarındaki değer düşüklüğü zararını “Diğer 
Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde Kâr veya Zarar 
Tablosuna yansıtacak; karşılığında de iştirakin defter değerini azaltacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirakindeki değer 
düşüklüğü zararına ilişkin yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Ortaklıklardaki Yatırımlardan 
Kaynaklanan Gider ve Zararlar 70.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  70.000 TL 
   

 

 

Soru 10.15: 

Daha önce kaydedilen değer düşüklüğü zararının iptali nasıl yapılır? 

İştirakine ilişkin önceki dönemlerde değer düşüklüğü zararı kaydeden bir işletme, 
“Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak her 
raporlama dönemi sonunda bu zararın ortadan kalktığına ya da azaldığına ilişkin 
bir gösterge bulunup bulunmadığını değerlendirir. Yaptığı değerlendirme 
sonucunda, bu tür bir göstergeye ulaşması durumunda iştirakinin geri kazanılabilir 
tutarını yeniden hesaplar ve daha önce kaydedilen değer düşüklüğü zararının bir 
kısmının veya tamamının iptal edilip edilmemesi gerektiğini belirler. Aynı şekilde bu 
tür bir göstergenin bulunmaması durumunda, ilgili hesap döneminin sonunda geri 
kazanılabilir tutarın yeniden hesaplanmasına gerek yoktur. 

İştirakin yeniden hesaplanan geri kazanılabilir tutarının defter değerini aşması 
durumunda, söz konusu bölüm uyarınca iştirake ilişkin değer düşüklüğü zararının 
tamamı ya da bir kısmı iptal edilir. Değer düşüklüğü zararının iptalinden sonra 
iştirakin yeni değeri, iştirakin ilk kayda alma sırasındaki maliyet değerini aşamaz. 

Değer düşüklüğü zararının iptal edilen kısmı Kâr veya Zarar Tablosunda “Diğer 
Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” kaleminde gösterilir ve karşılığında 
iştirakin değeri artırılır. 

 

Örnek 10.12: 

Örnek 10.11’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, 2022 yılı 
itibarıyla, A işletmesi, iştirakin değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıt 
bulamamış ve bu sebeple herhangi bir değer düşüklüğü testi yapmamıştır. 2022 
yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, A işletmesinin iştirakinin defter değeri 
180.000 TL’dir.  

2023 yılı itibarıyla, B işletmesinin faaliyette bulunduğu sektörün teknolojik 
gelişmelere uyum sağladığı ve sektördeki kârlılık oranının artmaya başladığı 
gözlemlenmiştir. Bu gelişmeler neticesinde A işletmesi, iştirakini tekrar değer 
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düşüklüğü testine tabi tutmuş ve iştirakin geri kazanılabilir tutarının 195.000 TL’ye 
yükseldiğini belirlemiştir.  

2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda, iştirake ilişkin 70.000 TL tutarında değer 
düşüklüğü zararı kaydetmiş olması sebebiyle A işletmesinin, “Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü” bölümüne uygun olarak her raporlama dönemi sonunda bu zararın 
ortadan kalktığına ya da azaldığına ilişkin bir gösterge bulunup bulunmadığını 
değerlendirmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonucunda da bu tür bir 
göstergeye ulaşması durumunda geri kazanılabilir tutarı yeniden hesaplaması 
gerekmektedir. 

Örnekte belirtildiği üzere, B işletmesinin faaliyette bulunduğu sektörde iyileşmeler 
meydana geldiğinden A işletmesi, iştirakin geri kazanılabilir tutarını tekrar 
hesaplamış ve yaptığı hesaplama sonucunda bu tutarın 195.000 TL’ye yükseldiğini 
belirlemiştir. 195.000 TL tutarındaki geri kazanılabilir tutarın, iştirakin 180.000 TL 
olan defter değerini 15.000 TL tutarında aşması, aynı zamanda önceki dönemlerde 
ayrılan 70.000 TL tutarındaki değer düşüklüğü zararının 15.000 TL tutarındaki 
kısmının da ortadan kalktığını göstermektedir. Bu sebeple A işletmesinin, önceki 
dönemlerdeki değer düşüklüğü zararından iptal ettiği 15.000 TL tutarındaki kısmı Kâr 
veya Zarar Tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” 
kaleminde sunması ve aynı zamanda iştirakin defter değerini 15.000 TL tutarında 
artırması gerekmektedir. 

Diğer taraftan; bu örnekte ele alınan değer düşüklüğü zararının iptaline ilişkin önemle 
vurgulanması gereken bir diğer husus da, iptal edilebilecek maksimum zarar 
tutarıdır. “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümü uyarınca, değer düşüklüğü zararının 
iptalinden sonra yatırımın yeni değerinin, yatırımın ilk kayda alma sırasındaki maliyet 
değerini aşmaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, değer düşüklüğü zararının 
iptalinden sonra iştirakin yeni değeri, ilk kayda alma maliyeti olan 250.000 TL’yi 
aşamayacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, değer düşüklüğü 
zararının iptali için yapacağı yevmiye kaydı aşağıda gösterilmiştir: 

İştiraklerdeki Yatırımlar  15.000 TL  
Ortaklıklardaki Yatırımlardan 
Kaynaklanan Gelir ve Kazançlar 

 15.000 TL 

   
 

 

Paragraf 10.13 - Maliyet Yönteminin Uygulanmasında İştiraklerden Elde Edilen 
Kâr Payı ve Diğer Dağıtımlar 

İştiraklerden elde edilen kâr payı veya diğer dağıtımlar, bu dağıtımların iştirakin 
edinim tarihinden önce veya sonra ortaya çıkan birikmiş kârlarından kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı dikkate alınmaksızın, Kâr veya Zarar Tablosunda “Bağlı 
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Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Kâr Payları” kaleminde 
gösterilir. 

Açıklama: 

Maliyet yöntemi uygulamasında iştiraklerden elde edilen kâr payı veya diğer 
dağıtımlar, iştirakin edinilmesinden önceki birikmiş kârlarından kaynaklanıyor olsa dahi 
bu dağıtımların gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak, böyle bir durumun 
varlığının iştirakin değer düşüklüğüne uğradığına dair bir gösterge olabileceği 
unutulmamalıdır. Çünkü iştirakin edinim tarihinden önceki kârlarından yapılan dağıtım 
özü itibariyle yatırım yapan işletmenin yaptığı yatırım tutarının bir kısmının kendisine 
geri ödenmesidir. Dolayısıyla böyle bir durum iştirakin değer düşüklüğüne tabi 
tutulmasını gerektirebilir. 

Örnek 10.13: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu 425.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır.  

26 Aralık 2021 tarihinde B işletmesi 200.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı 
yapacağını ilân etmiş ve 31 Aralık 2021 yılında elde ettiği 600.000 TL tutarındaki 
kârdan bu dağıtımı nakden yapmıştır.  

10.13 paragrafı uyarınca A işletmesi, B işletmesinden elde edeceği kâr payı dağıtım 
tutarını, B işletmesinin adi paylarındaki sahipliği oranında kâr veya zarara 
yansıtacaktır. Bu doğrultuda, B işletmesinin yapacağı toplam kâr dağıtımından A 
işletmesine düşen pay 60.000 TL olup (200.000 TL x %30) A işletmesi bu tutarı, 
münferit Kâr veya Zarar Tablosunda “Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek 
Girişimlerden Kâr Payları” kaleminde sunulacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirakinden elde ettiği kâr 
payı dağıtımına ilişkin yapılacak yevmiye kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Kasa 60.000 TL  
Ortaklıklardaki Yatırımlardan  
Sağlanan Gelir ve Kazançlar 

 60.000 TL 

   
 

 

Örnek 10.14: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu 200.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve ve B işletmesinin finansal 
ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını 
iştirak yatırımı olarak kayda almıştır.  
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Diğer taraftan, B işletmesi 2021 yılında sona eren raporlama dönemi sonu itibarıyla 
100.000 TL tutarında kâr elde etmiş ve 2021 yılına ilişkin 120.000 TL tutarında 
nakden kâr payı dağıtımı yapacağını duyurarak, 31 Aralık 2021 tarihinde de bu 
dağıtımı yapmıştır. A işletmesi, B işletmesinin elde ettiği net kârdan daha fazla bir 
kâr payı dağıtımı yapması üzerine iştirakini değer düşüklüğü testine tabi tutmuş ve 
iştirakin geri kazanılabilir tutarını 210.000 TL olarak belirlemiştir.  

10.13 paragrafında, maliyet yönteminin uygulanması sonucunda elde edilecek kâr 
payı ve diğer dağıtım tutarlarının, iştirakin edinim tarihinden önceki kârları 
kapsaması durumunda dahi gelir olarak kaydedileceği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, 
A işletmesi iştirakin yaptığı 120.000 TL tutarındaki kâr payı dağıtımında, 36.000 TL 
(120.000 TL x %30) tutarındaki kısım, münferit Kâr veya Zarar Tablosunda, “Bağlı 
Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Kâr Paylar” kalemi altında 
gelir olarak kaydedecektir.  

Ancak, gelir olarak kaydedilen 36.000 TL’lik bu kâr payının esasen gelir olan kısmı, 
A işletmesinin, iştirakin 2021 yılında elde ettiği 100.000 TL tutarındaki kârdan elde 
ettiği 30.000 TL tutarındaki kısımdır. 6.000 TL tutarındaki kısım ise, iştirakin edinim 
tarihi öncesindeki geçmiş yıl kârlarından yapılmış olduğundan, bir nevi B 
işletmesinden A işletmesine yapılan bir geri ödemeyi temsil etmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, yapılan kâr dağıtımının geçmiş yıl kârlarını da kapsaması, işletmeye tahsis 
edilmiş/yatırılmış sermayenin bir kısmının yine hissedarlara geri ödenmesidir. Bu 
sebeple de bu husus, iştirakin değerinin, iştirak için ödenen bedelden daha yüksek 
değerlenmiş olabileceğine; başka bir ifadeyle söz konusu yatırımın değer 
düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair bir gösterge olarak nitelendirilmektedir. Bu 
sebeple de iştirakin “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümü uyarınca değer 
düşüklüğü testine tabi tutulması gerekebilmektedir. 

Bu örnekte de, yapılan kâr payı dağıtımının, iştirakin ediniminden önceki kârları da 
kapsaması sebebiyle A işletmesinin iştirakini değer düşüklüğü testine tabi tutarak 
geri kazanılabilir tutarı 210.000 TL olarak belirlediği belirtilmiştir. Ancak, 210.000 TL 
tutarındaki geri kazanılabilir tutarın, iştirakin 200.000 TL tutarındaki defter 
değerinden yüksek olması söz konusu yatırımın değer düşüklüğüne uğramadığını 
göstermektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kâr payı dağıtımına ilişkin A işletmesinin 
yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Kasa 36.000 TL  
Ortaklıklardaki Yatırımlardan  
Sağlanan Gelir ve Kazançlar 

 36.000 TL 
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Paragraf 10.14 - Maliyet Yöntemi Uygulamasında İştirakle Gerçekleştirilen 
İşlemlerin Etkisi 

İştiraklerin maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmesi durumunda yatırım yapan işletme 
ile iştirak arasında gerçekleşen işlemlerin sonuçları elimine edilmez. 

Açıklama: 

Maliyet yöntemi bir konsolidasyon yöntemi olmadığından; dolayısıyla, iştirakin gelir ve 
giderlerinin etkisi finansal tablolara yansıtılmadığından, bu yöntemin uygulanmasında 
iştirakler ile yatırım yapan işletme arasında gerçekleşen işlemlerin etkileri elimine 
edilmez. Bu işlemlerin finansal tablolara etkisi üçüncü bir tarafla yapılan işlemlerin 
etkisiyle aynı olur. 

Paragraf 10.15 - Önemli Etkinin Kaybı 

İşletme iştiraki üzerindeki önemli etkisini kaybettiğinde, yatırımın finansal tablolarda 
iştirak olarak izlenmesine son verilir. Önemli etkinin kaybedilmesi, iştirakteki pay 
oranının mutlak veya göreceli olarak değişmesi sonucunda olabileceği gibi iştirakteki 
pay oranında herhangi bir değişiklik gerçekleşmeksizin de meydana gelebilir. 
Örneğin bir iştirakin devlet, mahkeme, kayyum ya da bir düzenleyici otoritenin 
kontrolüne geçmesi durumunda önemli etki ortadan kalkabilir.  

Paragraf 10.16  

Önemli etkinin kaybı, iştirak yatırımının tamamen elden çıkarılmış olması sonucu ya 
da yatırımın “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü kapsamındaki bağlı ortaklık, 
“Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar” bölümü kapsamındaki müşterek girişim ya da 
“Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamındaki bir finansal araç niteliği 
kazanması sonucu gerçekleşmiş olabilir. 

Açıklama: 

Yatırım yapan işletme, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına 
katılma gücünü yitirdiğinde diğer bir ifadeyle önemli etkisini kaybettiğinde artık söz 
konusu yatırım iştirak olarak muhasebeleştirilmez.   

Önemli etkinin kaybı 4 şekilde gerçekleşebilir:  

 İştirakteki payların tamamının satılması. 

 İştirakteki pay oranının önemli etkiyi kaybedecek şekilde azalması. 

 İştirakteki pay oranının kontrol ya da müşterek kontrol sağlayacak şekilde artması. 

 Pay oranınında bir değişiklik meydana gelmemesine rağmen diğer durum ve 
koşullardaki değişiklikler sonucu önemli etkinin kaybedilmesi. 

Bunlardan en yaygın olanı, yatırım yapan işletmenin yatırım yapılan işletmedeki 
özkaynak paylarının tamamını elden çıkarması durumudur. Bu durumda iştirak finansal 
tablo dışı bırakılır. Söz konusu özkaynak araçlarının elden çıkarılması sonucu alınan 
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bedelin gerçeğe uygun değeri ile iştirakin defter değeri arasındaki olumlu fark “Diğer 
Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” kaleminde, olumsuz fark ise “Diğer 
Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde gösterilir.  

Önemli etkinin kaybı, ayrıca, iştirakteki pay oranının değişmesi sonucu da ortaya 
çıkabilir. Bu durumda daha önce iştirak olarak sınıflandırılan yatırım finansal varlığa, 
müşterek girişime ya da bağlı ortaklığa dönüşür.  

İştirakteki pay oranının azalması ve bu azalma sonucu önemli etkinin kaybedilmesi 
durumunda iştirak genellikle finansal araca dönüşür. Bu durumda geriye kalan payların 
“Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca muhasebeleşirilmesine devam 
edilir. Bu dönüşüm sırasında yapılacak muhasebe işlemlerine 10.17 paragrafında yer 
verilmiştir.  

İştiraklerdeki pay oranının artması ve bu artış sonucu önemli etkinin kaybedilmesi 
durumunda iştirak genellikle müşterek girişime ya da bağlı ortaklığa dönüşür. Bu 
dönüşüm sırasında yapılacak muhasebe işlemlerine 10.18 paragrafında yer verilmiştir.  

Önemli etkinin kaybı, diğer taraftan pay oranında herhangi bir değişiklik meydana 
gelmeden de gerçekleşebilir. Bu durum, gücün elde edilmesini sağlayan oy hakkı 
dışındaki durum ve koşullarda bir değişiklik meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu 
durumda da genellikle iştirak finansal araca dönüşür. Bu dönüşüm sırasında yapılacak 
muhasebe işlemlerine 10.17 paragrafında yer verilmiştir. 

Bununla birlikte, iştirakteki özkaynak paylarının artması veya azalması durumu her 
zaman önemli etkinin kaybına yol açmayabilir. Diğer bir ifadeyle önemli etki finansal 
araçta olduğu gibi pasif bir etkiye ya da kontrole veya müşterek kontrole 
dönüşmeyebilir. İşletmenin ortaklık payındaki artış ya da azalış sonrasında yatırımın 
iştirak niteliği taşımaya devam etmesi durumunda yapılacak muhasebe işlemlerine 
10.18 paragrafında yer verilmiştir. 

Örnek 10.15: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin borsada işlem gören adi paylarının 
%30’unu 200.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı 
olarak kayda almıştır.  

B işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 80.000 TL tutarında net 
kâr elde etmiş ve 50.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. Diğer taraftan, A 
işletmesi, B işletmesinin faaliyet gösterdiği sektördeki bozulmalar sebebiyle iştirak 
yatırımını değer düşüklüğü testine tabi tutmuş ve iştirakinin geri kazanılabilir tutarını 
180.000 TL olarak belirlemiştir.  

B işletmesi 2022 yılının 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneminde 
ise 20.000 TL tutarında net zarar etmiştir.  

A işletmesi, B işletmesindeki iştirak yatırımının tamamını 1 Temmuz 2022 tarihinde 
155.000 TL’ye nakit karşılığında satmıştır.  
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10.15 ile 10.16 paragraflarına ilişkin yapılan açıklamada belirtildiği üzere, yatırım 
yapan işletmenin iştirakteki paylarının tamamını elden çıkarması, önemli önemli 
etkinin kaybedilmesine sebep olan en yaygın faktörlerdendir. Münferit finansal 
tablolarda iştiraklerinin sonraki ölçümünü maliyet yöntemiyle yapan bir işletmenin; 
iştirakteki paylarının tamamını elden çıkarması durumunda, iştirakin elden 
çıkarılması sonucu alınan bedelin gerçeğe uygun değeri ile iştirakin defter değeri 
arasındaki olumlu veya olumsuz farkın kâr veya zarara yansıtılması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, A işletmesi, iştirakindeki paylarının tamamını elden çıkarması 
sonucunda kâr veya zarara yansıtacağı tutarı belirlerken, öncelikle iştirakinin defter 
değerini dikkate alacaktır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla iştirakin defter değeri 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı  200.000 TL  
İştirakte Meydana Gelen Değer Düşüklüğü Zararı 
(200.000 TL – 180.000 TL)  (20.000 TL)  

   
İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter Değeri  180.000 TL  

Bu doğrultuda A işletmesi, 180.000 TL tutarındaki iştirak yatırımının tamamını 
155.000 TL nakit karşılığında elden çıkararak 25.000 TL tutarında zarar etmiştir. A 
işletmesi, 25.000 TL tutarındaki bu olumsuz farkı, münferit Kâr veya Zarar 
Tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde 
sunarak, iştiraki finansal tablo dışı bırakacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştiraki tamamen elden 
çıkarmasına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihinde yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer 
verilmiştir: 

Kasa 155.000 TL  
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar  25.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  180.000 TL 
   

 

 

Paragraf 10.17 -  Maliyet Yöntemi Uygulamasında İştirakin Finansal Varlık 
Hâline Gelmesi 

Yatırımın “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamındaki bir finansal araç 
niteliği kazanması durumunda işletmede kalan paylar, söz konusu bölümün 9.20-
9.21 paragraflarına göre finansal tablolarda “Finansal Yatırımlar” olarak izlenmeye 
başlanır. İştirakin, önemli etkinin kaybedildiği tarihteki defter değerinden işletmede 
kalan paylara düşen kısım, bu payların finansal yatırım olarak ilk kayda alınması 
sırasında işlem fiyatı olarak kabul edilir. Elden çıkarılan iştirak payından elde edilen 
bedelin gerçeğe uygun değeri ile söz konusu iştirak payının elden çıkarıldığı tarihteki 
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defter değeri arasındaki fark, Diğer Faaliyetlerden Gelirler altında “Diğer Gelirler” 
kaleminde ya da Diğer Faaliyetlerden Giderler altında “Diğer Giderler” kaleminde kâr 
veya zarara yansıtılır. 

Açıklama: 

İştirak finansal araca dönüştüğünde kalan payların yeniden ölçümü yapılmaz. Diğer bir 
ifadeyle dönüşüm sırasında kalan payların gerçeğe uygun değeri belirlenmez. 
Doğrudan defter değeri üzerinden geçiş yapılır.  

Belirtildiği üzere bu tür bir dönüşüm ortaklık paylarındaki azalma ya da pay oranınında 
bir değişiklik meydana gelmemesine rağmen diğer durum ve koşullardaki değişiklikler 
sonucu önemli etkinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşebilir. Dönüşüm ortaklık 
paylarındaki azalma sonucu meydana geldiğinde satışı yapılan payların elden 
çıkarılması sonucu alınan bedelin gerçeğe uygun değeri hesaplanır ve satışı yapılan 
paylara isabet eden defter değeri arasındaki fark Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılır. 

Soru 10.16: 

İştirak paylarının vadeli olarak satılması durumunda vade farkı ayrıştırması 
yapılmalı mıdır? 

İştirakteki payların tamamı veya bir kısmı satıldığında alınan bedelin gerçeğe uygun 
değeri üzerinden ölçülmesi gerekmektedir. Buna göre vadeli satışlarda vade farkı 
ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden (diğer bir ifadeyle peşin ödeme yapılmış olsaydı 
alınacak fiyat üzerinden) alınacak bedelin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değeri 
belirlenmelidir. Ortaya çıkan vade farkı tutarı da “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” 
bölümü uyarınca etkin faiz yöntemi kullanılarak dönemler itibariyle faiz geliri olarak 
muhasebeleştirilir. 

 

Örnek 10.16: 

B işletmesi, oy hakkı veren adi payları borsada işlem gören bir işletme olup 1 Ocak 
2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 50.000 adet paydan oluşmaktadır. 1 Ocak 
2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin paylarının %30’unu pay başına 60 TL nakit 
karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili 
kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda 
almıştır.  

Diğer taraftan, 2021 yılında yaşadığı likidite sıkıntısı sebebiyle A işletmesi,1 Temmuz 
2021 tarihinde bu payların 14.500 adedini pay başına 64 TL nakit karşılığında 
satmıştır. Söz konusu tarih itibarıyla, borsada pay başına kotasyon fiyatının 62 TL 
olduğu belirlenmiştir. A işletmesinin edinmiş olduğu 15.000 (50.000 x %30) adet 
payın 14.500 adedini satması, A işletmesinin B işletmesinin paylarındaki %30 
düzeyindeki yatırımını, %1 düzeyine düşürmüştür. Bu durum da, A işletmesinin, B 
işletmesi üzerindeki önemli etkisini kaybetmesine ve B işletmesindeki iştirak 
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yatırımının, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamında finansal varlık 
şeklinde değişmesine sebep olmuştur.  

Münferit finansal tablolarda, iştiraklerin sonraki ölçümünün maliyet yöntemiyle 
yapıldığı durumlarda; 10.17 paragrafına uygun olarak iştirak yatırımından finansal 
varlığa geçiş; elde kalan payların defter değeri üzerinden yapılacaktır. Bu 
doğrultuda, A işletmesi finansal varlığı, payların elden çıkarıldığı 1 Temmuz 2021 
tarihindeki 30.000 TL (500 x 60 TL) tutarındaki defter değeri üzerinden finansal 
tablolara alacak; bu tutar söz konusu finansal varlığın “Finansal Araçlar ve 
Özkaynaklar” bölümü kapsamında işlem fiyatını oluşturacaktır.  

Diğer taraftan; A işletmesi, 14.500 adet payın elden çıkarması karşılığında aldığı 
928.000 TL (14.500 x 64 TL) tutarındaki bedel ile bu payların 870.000 TL (14.500 x 
60 TL) tutarındaki defter değeri arasındaki olumlu farkı; 10.17 paragrafına uygun 
olarak “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” kaleminde Kâr veya 
Zarar Tablosuna yansıtılacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirak yatırımının 
niteliğinin finansal varlık niteliği kazanması sonucunda yapacağı yevmiye kaydına 
aşağıda yer verilmiştir: 

Finansal Yatırımlar 30.000 TL  
Kasa 928.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  900.000 TL 
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli 
Gelir ve Kazançlar 

 58.000 TL 

   
 

 

Paragraf 10.18 - İştirakin Bağlı Ortaklık ya da Müşterek Girişim Hâline Gelmesi 
ya da İştirak Niteliği Kaybedilmeyecek Şekilde Ortaklık Payındaki Değişimler  

Bir iştirak yatırımının, müşterek girişim ya da bağlı ortaklık yatırımı niteliği kazandığı 
durumlarda veya işletmenin ortaklık payındaki artış ya da azalış sonrasında yatırımın 
iştirak niteliği taşımaya devam ettiği durumlarda ise maliyet yönteminin 
uygulanmasına devam ediliyorsa işletmenin daha önceden elinde tuttuğu payların 
yeniden ölçümü yapılmaz. 

Açıklama: 

Maliyet yöntemi sadece münferit finansal tablolarda kullanılabilmektedir. Diğer 
taraftan, bir işletmenin münferit finansal tablolarında iştiraklerini, müşterek girişimlerini 
ve bağlı ortaklıklarını farklı yöntemler kullanarak muhasebeleştirmesi mümkündür 
(örneğin bağlı ortaklıklar ve müşterek girişimler özkaynak yöntemi kullanılarak 
ölçülürken iştiraklerin maliyet yöntemi kullanılarak ölçülebilir).  
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Dolayısıyla münferit finansal tablolarda yapılacak geçiş bağlı ortaklıkların, müşterek 
girişimlerin ve iştiraklerin sonraki ölçümünde hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olarak 
değişiklik gösterecektir.  

Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıkların ve müşterek girişimlerin özkaynak 
yöntemi uygulanarak muhasebeleştirildiği durumlarda geçiş, güvenilir bir şekilde 
ölçülebiliyorsa gerçeğe uygun değer üzerinden yapılacaktır. Yani elde bulunan iştirak 
paylarının, yatırımın bağlı ortaklık veya müşterek girişime dönüştüğü tarihteki gerçeğe 
uygun değeri belirlenecektir. Bu durumda gerçeğe uygun değer ile iştirakin defter 
değeri arasındaki olumlu fark “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” 
kaleminde, olumsuz fark ise “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” 
kaleminde gösterilecektir. Bununla birlikte, gerçeğe uygun değerin güvenilir şekilde 
ölçümü mümkün olmadığında ise, iştirak paylarının yeniden ölçümü yapılmayacak; 
müşterek girişim ya da bağlı ortaklığın ilk kayda almadaki maliyet değeri belirlenirken, 
daha önce iştirak olarak sınıflandırılan paylar defter değeri üzerinden bu maliyete dâhil 
edilecektir. Dolayısıyla defter değeri üzerinden geçişte herhangi bir kazanç ya da kayıp 
ortaya çıkmayacaktır. 

Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıkların ve müşterek girişimlerin iştiraklerde 
olduğu gibi maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmesi durumunda, iştirak paylarının 
yeniden ölçümü yapılmayacak, müşterek girişim ya da bağlı ortaklığın ilk kayda 
almadaki maliyet değeri belirlenirken daha önce iştirak olarak sınıflandırılan paylar, 
defter değeri üzerinden bu maliyete dâhil edilecektir. Dolayısıyla defter değeri 
üzerinden geçişte herhangi bir kazanç ya da kayıp ortaya çıkmayacaktır. 

Bunların yanısıra, ilâve payların edinimi sonucu bir iştirakin bağlı ortaklık haline 
gelmesi durumunda yatırım yapan işletmenin “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü 
uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü ortaya çıkabilir. Özellikle bu 
durum daha önce bağlı ortaklığı bulunmayan büyük bir işletme için söz konusu olabilir. 
Böyle bir durumda aşamalı bir iş birleşmesi gerçekleşmiş olacak ve “İş Birleşmeleri” 
bölümü hükümlerinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla, yatırımcı işletme, 
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa daha önce iştirak olarak sınıflandırılan payları 
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçecektir. Bu durumda gerçeğe uygun değer ile 
iştirakin defter değeri arasındaki olumlu fark “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında 
“Diğer Gelirler” kaleminde, olumsuz fark ise “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında 
“Diğer Giderler” kaleminde gösterilecektir. Bununla birlikte gerçeğe uygun değerin 
güvenilir şekilde ölçümü mümkün olmadığında ise iştirak paylarının yeniden ölçümü 
yapılmayacak, daha önce iştirak olarak sınıflandırılan paylar defter değeri üzerinden 
transfer edilen bedele dâhil edilecektir. Dolayısıyla defter değeri üzerinden geçişte 
herhangi bir kazanç ya da kayıp ortaya çıkmayacaktır. 

Örnek 10.17: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %35’ini 1 Ocak 2021 
tarihinde 175.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
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yatırımı olarak kayda almıştır. A işletmesi, münferit finansal tablolarda iştirakleri ile 
bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü maliyet yöntemine göre yapmaktadır.  

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, A işletmesi, iştirakin değer 
düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıt oluşturacak herhangi bir durum ya da 
olayla karşılaşmamıştır.  

A işletmesi, 15 Mart 2022 tarihinde, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%65’ini de 480.000 TL’ye nakit karşılığında satın alarak, B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarını yönetme gücü elde etmiştir.  

2022 yılında A işletmesinin, B işletmesinin adi paylarının %65’ini edinerek B 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü elde etmesi; A 
işletmesinin, B işletmesindeki yatırımının niteliğini iştirak yatırımından bağlı ortaklık 
yatırımına dönüştürmüştür. Ayrıca, örnekte belirtildiği üzere A işletmesi münferit 
finansal tablolarda, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü maliyet 
yöntemine göre yapmaktadır. Bu doğrultuda, iştirakler ile bağlı ortaklıkların sonraki 
ölçümüne ilişkin benimsenen yöntemin aynı olması sebebiyle 10.18 paragrafına 
uygun olarak iştirak yatırımından bağlı ortaklık yatırımına geçiş; A işletmesinin, B 
işletmesinde önceden sahip olduğu paylarının defter değeri üzerinden olacaktır. 
Dolayısıyla, A işletmesi, bağlı ortaklığını, önceden sahip olduğu payların 31 Aralık 
2021 tarihindeki 175.000 TL tutarındaki defter değeri ile ilâve payların edinimi için 
ödediği 480.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 655.000 TL tutarı üzerinden 
finansal tablolarına alacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin B işletmesindeki iştirak 
yatırımının, bağlı ortaklık yatırımına dönüşmesi sonucunda yapacağı yevmiye 
kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 655.000 TL  
                        Kasa  480.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar  175.000 TL 
   

 

 

Örnek 10.18: 

Örnek 10.17’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, iştirakin 
faaliyette bulunduğu sektörün piyasasında meydana gelen fiyat dalgalanmaları 
sebebiyle A işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda iştirakini değer 
düşüklüğü testine tabi tutarak; geri kazanılabilir tutarını 170.000 TL olarak 
belirlemiştir. İlâveten; A işletmesi, münferit finansal tablolarda iştiraklerinin sonraki 
ölçümünü maliyet yöntemine göre; bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü ise; 
özkaynak yöntemine göre yapmaktadır. 

Diğer taraftan; B İşletmesinin adi paylarının borsada işlem görmemesi sebebiyle, A 
İşletmesi, bir değerleme uzmanından faydalanarak B İşletmesinin net varlıklarının 
gerçeğe uygun değerinin edinim tarihi itibarıyla 450.000 TL olduğunu belirlemiş ve 
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bu doğrultuda B İşletmesindeki iştirak yatırımının gerçeğe uygun değerinin 157.500 
TL’ye (450.000 TL x %35) tekabül ettiği sonucuna varmıştır.  

Örnek 10.17’de de belirtildiği üzere; A işletmesinin, B işletmesinin adi paylarının 
%65’ine ilişkin yaptığı ilâve edinim, B işletmesinin özkaynaklarındaki yatırımın 
niteliğini iştirak yatırımından bağlı ortaklık yatırımına dönüştürmüştür. Diğer taraftan, 
bu örnekte, A işletmesinin münferit finansal tablolarında iştiraklerinin sonraki 
ölçümünü maliyet yöntemine göre; bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü ise 
özkaynak yöntemine göre yaptığı belirtilmiştir.  

Bu doğrultuda; 10.18 paragrafına ilişkin yapılan açıklamada belirtildiği üzere, 
iştiraklerin maliyet yöntemine; bağlı ortaklıkların ise özkaynak yöntemine göre 
ölçüldüğü durumlarda, iştirak yatırımından bağlı ortaklık yatırımına geçiş; güvenilir 
bir şekilde ölçülebiliyorsa önceden sahip olunan payların gerçeğe uygun değeri 
üzerinden yapılacaktır. Örnekte B işletmesinin adi paylarının borsada işlem 
görmediği ancak gerçekleştirilen iş birleşmesi dolayısıyla bir değerleme uzmanından 
faydalanılarak B işletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin edinim tarihi 
itibarıyla 450.000 TL olduğu ve iştirakin gerçeğe uygun değerinin değerinin de 
157.500 TL’ye (450.000 TL x %35) tekabül ettiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, A 
işletmesi, bağlı ortaklığı, daha önce sahip olduğu payların edinim tarihindeki 157.500 
TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile ilâve payların edinimi için ödediği 480.000 
TL tutarındaki bedelin toplamı olan 637.500 TL tutarı üzerinden finansal tablolarına 
alacaktır. 

Yukarıda açıklanan yeniden ölçüm işlemine ilâve olarak, bu ölçüm sonucunda 
önceden sahip olunan payların gerçeğe uygun değeri ile bu payların defter değeri 
arasındaki olumlu ve olumsuz farkların kâr veya zarara yansıtılması gerekmektedir. 
Örnekte belirtildiği üzere; A işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda 
iştiraki değer düşüklüğü testine tabi tutarak geri kazanılabilir tutarını 170.000 TL 
olarak belirlemiş ve iştirakin, 175.000 TL olan defter değerini 170.000 TL’ye 
düşürmüştür. Bu doğrultuda A işletmesi, edinim tarihi itibarıyla iştirakin 157.500 TL 
tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile 170.000 TL tutarındaki defter değeri arasındaki 
12.500 TL tutarındaki olumsuz farkı “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer 
Giderler” kaleminde münferit Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin B işletmesindeki iştirak 
yatırımının, bağlı ortaklık yatırımına dönüşmesi sonucunda yapacağı yevmiye 
kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 637.500 TL  
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar 12.500 TL  

                        Kasa  480.000 TL 
İştiraklerdeki Yatırımlar  170.000 TL 
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Örnek 10.19: 

A işletmesi ile B işletmesi, maden sektöründe faaliyet göstermektedir. Her iki işletme 
de maden çıkarılmasında kullanılan araçların satışını yapan C işletmesinin oy hakkı 
veren adi paylarının, sırasıyla %25 ve %30’una sahiptir. Her iki işletme de C 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde 
ederek bu yatırımı iştirak yatırımı olarak kayda almıştır. 2021 yılına ait raporlama 
döneminin başlangıcı itibarıyla; iştirakin, A işletmesindeki defter değeri 140.000 TL; 
B işletmesindeki defter değeri ise 280.000 TL’dir. A işletmesi ile B işletmesi münferit 
finansal tablolarında iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin sonraki ölçümünü 
maliyet yöntemine göre yapmaktadır. 

C işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 150.000 TL tutarında 
net kâr elde etmiş ve 80.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. Ayrıca; A 
işletmesi ile B işletmesi, C işletmesindeki iştirak yatırımlarının değer düşüklüğüne 
uğradığına dair tarafsız bir kanıt oluşturacak herhangi bir durum ya da olayla 
karşılaşmamıştır.  

2022 yılı itibarıyla, A işletmesi ile B işletmesi, maden çıkarılmasında kullanılan 
araçların satışında da faaliyet göstermek amacıyla işbirliği yapmaya karar vermiştir. 
Bu doğrultuda, A işletmesi,1 Mart 2022 tarihinde, C işletmesinin oy hakkı veren adi 
payların %5’ini 75.000 TL’ye satın alarak C işletmesinin özkaynaklarındaki payını 
%30’a yükseltmiştir. 2 Mart 2022 tarihinde ise, A işletmesi ile B işletmesi, bir 
sözleşme yaparak, C işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını birlikte yönetme 
kararı almıştır.  

2022 yılında A işletmesinin, C işletmesinin adi paylarının %5’ini edinerek C 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını, bir sözleşmeye dayanarak B 
işletmesiyle birlikte yönetme kararı alması her iki işletme bakımından C 
işletmesindeki yatırımın niteliğini, iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına 
dönüştürmüştür. Bu doğrultuda, iştirakler ile müşterek girişimlerin sonraki ölçümüne 
ilişkin benimsenen yöntemin aynı olması sebebiyle 10.18 paragrafına uygun olarak 
iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına geçiş; A işletmesinin ile B 
işletmesinin, C işletmesinde önceden sahip olduğu payların defter değeri üzerinden 
olacaktır. Bu çerçevede, A işletmesi, müşterek girişimini, önceden sahip olduğu 
payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 140.000 TL tutarındaki defter değeri ile ilâve 
payların edinimi için ödediği 75.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 215.000 TL 
tutarı üzerinden finansal tablolarına alacaktır. B işletmesi ise; hâlihazırda C 
işletmesinin adi paylarının %30’una sahip olması sebebiyle, müşterek girişimini, 
önceden sahip olduğu payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 280.000 TL tutarındaki 
defter değeri üzerinden finansal tablolarına alacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesi ile B işletmesinin C 
işletmesindeki iştirak yatırımının müşterek girişim yatırımına dönüşmesi sonucunda 
yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

A işletmesi: 
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Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 215.000 TL  
                        Kasa  75.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar  140.000 TL 
B işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 280.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  280.000 TL 
   

 

 

Örnek 10.20: 

Örnek 10.19’daki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, C 
işletmesinin oy hakkı veren adi payları borsada işlem görmektedir. A işletmesi 
münferit finansal tablolarında iştirak ve müşterek girişimlerinin sonraki ölçümünü 
maliyet yöntemine göre yaparken, B işletmesi münferit finansal tablolarında 
iştiraklerin sonraki ölçümünü maliyet yöntemine göre; müşterek girişimlerinin sonraki 
ölçümünü ise özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.  

Ayrıca, A işletmesi ile B işletmesinin, C işletmesini müştereken kontrol etmeye 
yönelik sözleşme yaptığı 2 Mart 2022 tarihinde, A işletmesi, iştirakin gerçeğe uygun 
değerinin 185.000 TL olduğunu; B işletmesi ise iştirakin gerçeğe uygun değerinin 
295.000 TL olduğunu belirlemiştir. 

Örnek 10.19’da da belirtildiği üzere; 2022 yılında A işletmesinin, C işletmesinin adi 
paylarının %5’ini edinerek C işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını, bir 
sözleşmeye dayanarak B işletmesiyle birlikte yönetme kararı alması, her iki işletme 
bakımından C işletmesindeki yatırımın niteliğini, iştirak yatırımından müşterek girişim 
yatırımına dönüştürmüştür.  

Bu doğrultuda; A işletmesinin, münferit finansal tablolarda iştiraklerin ve müşterek 
girişimlerin sonraki ölçümünü maliyet yöntemine göre yapması sebebiyle, BOBİ 
FRS’nin 10.18 paragrafına uygun olarak iştirak yatırımından müşterek girişim 
yatırımına geçişi, Örnek 10.19’da yapılan açıklamalar çerçevesinde yapacaktır. 
Dolayısıyla, A işletmesi, müşterek girişimini, önceden sahip olduğu payların 31 Aralık 
2021 tarihindeki 140.000 TL tutarındaki defter değeri ile ilâve payların edinimi için 
ödediği 75.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 215.000 TL tutarı üzerinden 
finansal tablolarına alacaktır. 

Diğer taraftan; B işletmesinin, münferit finansal tablolarda iştiraklerin sonraki 
ölçümünü maliyet yöntemine göre; müşterek girişimlerin sonraki ölçümünü özkaynak 
yöntemine göre yapması sebebiyle iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına 
geçişi; 10.18 paragrafına ilişkin yapılan açıklama ile Örnek 10.18’de yapılan 
açıklamalar çervesinde, güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa önceden sahip olduğu 
payların edinim tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılacaktır. 

Bu örnekte, C işletmesinin adi paylarının borsada işlem gördüğü ve edinim tarihi 
itibarıyla B işletmesinin C işletmesindeki iştirak yatırımının gerçeğe uygun değerinin 
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295.000 TL olarak belirlendiği ifade belirtilmiştir. Bu doğrultuda, B işletmesi iştirak 
yatırımından müşterek girişim yatırımına geçişi önceden sahip olduğu payların 
edinim tarihindeki 295.000 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden yapacak 
ve bu payların, gerçeğe uygun değeri ile 31 Aralık 2021 tarihindeki 280.000 TL 
tutarındaki defter değeri arasındaki 15.000 TL tutarındaki olumlu farkı, “Diğer 
Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” kaleminde münferit Kâr veya Zarar 
Tablosuna yansıtacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesi ile B işletmesinin C 
işletmesindeki iştirak yatırımının müşterek girişim yatırımına dönüşmesi sonucunda 
yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmiştir: 

A işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 215.000 TL  
                        Kasa  75.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar  140.000 TL 
   

B işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 295.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  280.000 TL 
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli 
Gelir ve Kazançlar 

 15.000 TL 

   
 

 

Soru 10.17: 

Maliyet yöntemiyle izlenen bir iştirakin ortaklık paylarındaki artış ya da azalış 
durumunda yapılacak muhasebe işlemleri nelerdir? 

Maliyet yöntemiyle izlenen bir iştirakin ortaklık payında artış ya da azalış olması 
ancak bu artış ya da azalış sonucunda yapılan yatırımda önemli etkinin devam 
etmesi durumunda yapılacak muhasebe işlemleri 10.18 paragrafında belirlenmiştir. 

Buna göre iştirakin ortaklık paylarında bir artış veya azalış meydana geldiği ve 
yatırımın iştirak olarak sınıflandırılmaya devam edildiği durumlarda daha önce elde 
bulundurulan payların yeniden ölçümü yapılmaz. Dolayısıyla bu durumda herhangi 
bir kazanç ya da kayıp ortaya çıkmaz.  

Diğer taraftan satışı yapılan payların elden çıkarılması sonucu alınan bedelin 
gerçeğe uygun değeri hesaplanarak bu değer ile satışı yapılan paylara isabet eden 
defter değeri arasındaki olumlu fark “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer 
Gelirler” kaleminde, olumsuz fark ise “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer 
Giderler” kaleminde gösterilir. 
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Örnek 10.21: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%40’ını 300.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla 
ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda 
almıştır. A işletmesi, münferit finansal tabloları için iştiraklerinin sonraki ölçümünü 
maliyet yöntemine göre yapmaktadır.  

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, A işletmesi iştirakinin değer 
düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıt oluşturacak herhangi bir durum ya da 
olayla karşılaşmamıştır.  

2022 yılına ait raporlama döneminin başlangıcında ise iştirak, bedelli sermaye 
ihracına gitmiştir. A işletmesi ise söz konusu bedelli sermaye ihracına katılmama 
hakkını kullanmıştır. Yapılan bedelli sermaye ihracı sonucunda iştirakin oy hakkı 
veren adi payları 150.000 TL tutarında artmış ve A işletmesinin iştirakin 
özkaynaklarındaki payı %25’e düşmüş; ancak, iştiraki üzerinde önemli etkisi ortadan 
kalkmamıştır.  

İştirakin bedelli sermaye ihracına gitmesi ve A işletmesinin söz konusu sermaye 
ihracında bir pay satın almaması, iştirakin net varlıklarının 150.000 TL tutarında 
artmasına; A işletmesinin ise iştirakin özkaynaklarındaki payının %5 azalmasına 
sebep olmuştur. Ancak, A işletmesi, münferit finansal tablolarda iştirakinin sonraki 
ölçümünü maliyet yöntemine göre yaptığından, B işletmesinin özkaynaklarındaki 
payının %25’e düşmesi, A işletmesinin iştirakini izlediği maliyet bedeli 
etkilememektedir. Diğer bir ifadeyle; A işletmesi iştirakteki yatırımını, iştirakin 
özkaynağındaki payı oranında değil; iştirakin maliyet bedeli üzerinden izlemekte ve 
iştirakin özkaynağındaki değişimler, A işletmesinin iştirakinin defter değerini 
etkilememektedir. Dolayısıyla, gerek A işletmesinin B işletmesinin özkaynağındaki 
payının %25’e düşmesi; gerek B işletmesinin özkaynağının 150.000 TL tutarında 
artması; A işletmesinin 300.000 TL ödeyerek edindiği iştirakinin değerinde hiç bir 
değişikliğe yol açmayacaktır.  

Bu doğrultuda, 10.18 paragrafına uygun olarak A işletmesi defter değerinde herhangi 
bir değişiklik yapmadan, iştirakini 300.000 TL üzerinden izlemeye devam edecektir. 

 

Soru 10.18: 

Yatırım yapan işletmenin konsolide finansal tablo hazırlamaya başlaması 
sonucu iştiraklerin ölçümünde maliyet yönteminden özkaynak yöntemine 
geçiş nasıl yapılır? 

İştiraklerin ölçümünde maliyet yöntemi sadece münferit finansal tablolarda 
kullanılabilmektedir. Daha önce sadece münferit finansal tablo hazırlayan ve bu 
tablolarında iştiraklerini maliyet yöntemiyle izleyen bir işletmenin daha sonra 
“Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca zorunlu ya da isteğe bağlı olarak 
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konsolide finansal tablolarını hazırlamaya başlaması durumunda konsolide finansal 
tablolarında iştiraklerini özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmesi gerekecektir. 
Böyle bir durum işletmenin gönüllü olarak konsolide finansal tablolarını hazırlamaya 
başlaması nedeniyle olabileceği gibi işletmenin sonradan büyük işletme tanımını 
karşılaması durumunda zorunlu olarak da ortaya çıkabilir.  

Yatırım yapan işletmenin münferit finansal tablo hazırlarken konsolide finansal tablo 
hazırlamaya başlaması nedeniyle maliyet yöntemiyle uygulanan iştiraklerin zorunlu 
olarak özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmeye başlanması durumunda 
yapılacak muhasebeleştirme işlemleri “Geçiş Hükümleri” bölümünün 27.11(b)  
paragrafında düzenlenmiştir. Söz konusu paragraf esas olarak BOBİ FRS’ye ilk kez 
geçen işletmelerin geçiş sonrası iştiraklerini veya müşterek girişimlerini özkaynak 
yöntemine göre ölçmeleri durumunda uygulayacakları muhasebe esaslarını 
belirlemektedir. Bununla birlikte bu paragrafın son cümlesinde bu hükmün iştirak ve 
müşterek girişimlerini maliyet yönteminden ölçen işletmelerin daha sonra özkaynak 
yöntemini uygulamaya başlamaları durumunda da uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.  

Bu paragrafa göre değerlendirme yapıldığında; zorunlu olarak da olsa iştiraklerin 
ölçümünde maliyet yönteminden özkaynak yöntemine geçişin bir muhasebe 
politikası değişikliği olarak kabul edildiğini ve dolayısıyla özünde geriye dönük 
uygulama yapılması gerektiğini söylemek mümkündür. Diğer taraftan söz konusu 
paragrafta bu tür bir muhasebe politikası değişikliğinin istenirse geriye dönük olarak 
uygulanmamasına izin verilmiştir. Yani bir işletme bu durumda isterse geriye dönük 
uygulama yapabileceği gibi isterse özkaynak yönteminin uygulanmasını ileriye 
yönelik olarak da gerçekleştirebilecektir. Ancak söz konusu paragrafa göre, birden 
fazla iştiraki olan bir işletme bir iştiraki için bu muafiyetten yararlanmamışsa yani bu 
iştiraki için geriye dönük uygulama yapmışsa, edinim tarihi bu iştirakten daha sonra 
olan iştirakleri için de geriye dönük uygulama yapmak zorundadır. Diğer taraftan 
edinim tarihi bu iştirakten daha önce olan iştirakleri için geriye dönük uygulamanın 
yapılmaması mümkündür. 

Geriye dönük uygulamaya yönelik muafiyetten faydalanılması durumunda, iştirakin 
özkaynak yönteminin uygulanmaya başladığı tarihteki defter değeri olarak, bu tarih 
itibarıyla maliyet yöntemine göre belirlenmiş olan değeri dikkate alınır.  

3.2.2.2. Özkaynak Yöntemi 

Paragraf 10.19 - Özkaynak Yönteminde Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 

Özkaynak yönteminin kullanıldığı durumlarda iştirak yatırımının defter değeri, 
iştirakin; 

a) Dönem net kârından (zararından) ve 

b) Cari dönemde özkaynaklarında (örneğin “Yeniden Değerleme Yedeği”, “Yabancı 
Para Çevrim Farkları” ve “Korunma Yedeği” kalemlerinde) kaydettiği kazanç ve 
kayıplarından, işletmeye düşen pay kadar artırılır veya azaltılır. 
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Açıklama: 

Özkaynak yöntemi uygulandığında iştirakler, 10.7 ve 10.8 paragrafları uyarınca ilk 
kayda almada maliyet değeriyle ölçülür ve dönem sonlarında yatırım yapan işletmenin 
iştirakin kâr ya da zararındaki payı ile iştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve 
kayıplarındaki payı finansal tablolara yansıtılarak iştirakin defter değeri artırılır ya da 
azaltılır.  

İştirak yatırımları esas olarak yatırım yapan işletmenin özkaynaklarının bir kısmının 
başka bir işletme bünyesinde kullanılması anlamındadır. Bu nedenle iştirakin 
faaliyetleri sonucu net varlıklarındaki artış ya da azalış yatırım yapan işletmenin 
özkaynağını dolaylı olarak etkilemektedir. İştirakin faaliyetleri sonucu net 
varlıklarındaki artış, yatırım yapan işletmenin özkaynaklarını olumlu yönde etkilerken; 
azalış, olumsuz yönde etkilemektedir. Özkaynak yöntemiyle iştirakin dönem net 
kârı/zararından yatırım yapan işletmeye düşen pay Kâr veya Zarar Tablosundan 
geçirilerek, iştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan düşen pay ise 
doğrudan yatırım yapan işletmenin özkaynaklarında yansıtılmış olmaktadır. Aynı 
zamanda, iştirakin dönem net kârı/zararından ve özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve 
kayıplarından düşen payların özkaynaklara yansıtılması karşılığında Finansal Durum 
Tablosunda sunulan iştirakin defter değeri de arttırılmaktadır. 

Bununla birlikte, yatırımcı işletme iştirakinin dönem net kârı/zararından ve 
özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendi payına düşen kısmı 
hesaplarken iştirakin finansal tablolarında yer alan tutarları doğrudan alması bazı 
durumlarda özkaynak yönteminin yanlış uygulanmasına neden olacaktır. Bu nedenle 
bazı durumlarda iştirakin finansal tablolarında yer alan tutarlarda düzeltmeler yapması 
ve kendi payına düşen kısımları bu düzeltilmiş tutarlar üzerinden finansal tablolarına 
yansıtması gerekir. İştirakin finansal tablolarında yer alan tutarlarda düzeltme 
yapılmasını gerektiren temel hususlar aşağıda verilmektedir: 

 İştirakin ilk ediniminde iştirakin varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki 
gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmiş olması (Bakınız: 10.21(ç)  paragrafı). 

 Yatırım yapan işletmenin iştirakle gerçekleştirdiği işlemlerin bulunması (Bakınız: 
10.21(e)  paragrafı). 

 Yatırım yapılan işletme ile iştirakin muhasebe politikalarının tutarlı hâle getirilmesi 
amacıyla, iştirakin finansal tablolarının yatırım yapan işletmenin muhasebe 
politikalarına göre düzeltilmesi (Bakınız: 10.21(g)  paragrafı). 

 Yatırım tutarını aşan zararlar nedeniyle, yatırım yapan işletmenin daha önceki 
dönemlerde finansal tablolarına yansıtmadığı tutarların bulunması (Bakınız: 
10.21(ğ)  paragrafı). 

 İştirakin kendi finansal tablolarında bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon 
yöntemine göre veya iştirak ve müşterek girişimlerinin özkaynak yöntemine göre 
konsolide edilmemiş olması (Bakınız: 10.21(b)  paragrafı). 
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 İştirakin ilk ediniminde negatif şerefiyenin ortaya çıkmış olması (Bakınız: 10.21 
(c)(ii) paragrafı). 

Diğer taraftan iştirakin dönem net kârı/zararından ve özkaynaklarında kaydettiği 
kazanç ve kayıplardan düşen pay hesaplanırken diğer bir önemli husus yatırım yapılan 
işletmenin pay oranının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bu kapsamda yatırım yapan 
işletmenin bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin veya müşterek girişimlerinin iştirakte sahip 
olduğu payların hesaba katılıp katılmayacağı ve katılacaksa nasıl dâhil edileceği 
10.21(a) paragrafında açıklanmıştır. 

Paragraf 10.20 - İştirakin Dönem Net Kârı/Zararından ve Özkaynaklarında 
Kaydettiği Kazanç ve Kayıplardan Düşen Payın Finansal Tablolarda Gösterimi 

Buna göre işletmenin iştirakin dönem net kârındaki (zararındaki) payı; münferit Kâr 
veya Zarar Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin 
Kârlarından (Zararlarından) Paylar” kaleminde, konsolide Kâr veya Zarar 
Tablosunda ise “İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından (Zararlarından) 
Paylar” kaleminde gösterilir. İşletmenin iştirakin cari dönemde özkaynaklarda 
kaydettiği kazanç veya kayıplarındaki payı ise münferit Finansal Durum Tablosunda 
“Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından 
Paylar” kaleminde, konsolide Finansal Durum Tablosunda ise “İştiraklerin ve 
Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde gösterilir. (…) 

Açıklama: 

BOBİ FRS’ye göre; iştirakin dönem net kârı/zararından düşen paylar Kâr veya Zarar 
Tablosunda, iştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplarından düşen paylar 
ise Finansal Durum Tablosunda ayrı bir kalemde sunulacaktır. Ayrı olarak sunulacak 
kalemlerin ismi yatırım yapan işletmenin finansal tablolarının konsolide veya münferit 
olmasına göre farklılık gösterecektir.  

Kâr veya Zarar Tablosunda yer alan kalem cari döneme ilişkin pay tutarını gösterirken, 
özkaynaklarda yer alan kalem iştirakin özkaynaklarına kaydettiği kazanç ve 
kayıplardan yatırım yapan işletmeye düşen payların kümüle tutarını (diğer bir ifadeyle 
iştirakin edinildiği tarihten cari dönem sonuna kadar geçen süreye kadar yansıtılmış 
olan toplam tutarı) gösterecektir. 

Örnek 10.22: 

2 Ocak 2023 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%10’unu 400.000 TL nakit karşılığında satın almıştır. A işletmesi, B işletmesindeki 
tek hissedar olup B işletmesinin yönetim kurulunun büyük çoğunluğu A işletmesinin 
yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu sebeple, A işletmesi, B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır  

2023 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla B işletmesi, 500.000 TL tutarında 
net kâr elde etmiş ve herhangi bir kâr payı dağıtımı yapmamıştır. Aynı zamanda B 
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işletmesi daha gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlayacağı gerekçesiyle 
faaliyetlerinde kullandığı binalarını yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. Yapılan 
yeniden değerleme işlemi sonucunda, söz konusu binaların defter değerinde 
175.000 TL tutarında bir artış meydana gelmiş ve söz konusu artış özkaynaklardaki 
“Yeniden Değerleme Yedeği” kalemine kaydedilmiştir. 

10.7 paragrafına uygun olarak A işletmesi, iştirakini 400.000 TL tutarındaki maliyet 
bedel üzerinden kayda alacaktır. 31 Aralık 2023 tarihinde ise A işletmesi, münferit 
finansal tablolarında iştirakin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmayı 
tercih etmesi sebebiyle, 10.20 paragrafı uyarınca aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirecektir: 

 İştirakin elde ettiği 500.000 TL tutarındaki net kârdan kendisine düşen 50.000 
TL (500.000 TL x %10) tutarındaki payı, münferit Kâr veya Zarar Tablosunda 
“Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından 
(Zararlarından) Paylar” kaleminde sunacak ve karşılığında iştirakinin defter 
değerini artıracaktır. 

 İştirakin faaliyetlerinde kullandığı binalarını yeniden değerlemeye tabi tutması 
neticesinde meydana gelen ve “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde kayda 
aldığı 175.000 TL tutarındaki değer artışından kendisine düşen 17.500 TL 
(175.000 TL x %10) tutarındaki payı, özkaynaklarında “Bağlı Ortaklıkların, 
İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde 
sunacak ve karşılığında yine iştirakin defter değerini artıracaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirakin ilk kayda 
alınmasında ve iştirakin elde ettiği dönem net kârı ile özkaynaklarında kaydettiği 
kazanç tutarından kendisine düşen payı münferit finansal tablolarına yansıtırken 
yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir: 
İştirakin ilk kayda alınması: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 400.000 TL  

Kasa  400.000 TL 
İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 50.000 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar 

 50.000 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 500.000 TL x A İşletmesinin Payı %10 = 50.000 TL 
 
İştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazançtaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 17.500 TL  

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 
Yatırımların Özkaynaklarında 
Kaydettikleri Gelirlerden Kâr veya 
Zararda Sınıflandırılmayacak 
Paylar 

 

17.500 TL* 

* B İşletmesinin “Yeniden Değerleme Yedeği” Kalemindeki Artış 175.000 TL x A İşletmesinin Payı %10 = 17.500 
TL   
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Yukarıda yer alan işlemler çerçevesinde, 2023 yılına ait raporlama dönemi sonunda 
A işletmesinin iştirakinin defter değeri 467.500 TL’ye ulaşmıştır. Aşağıda 31 Aralık 
2023 tarihi itibarıyla iştirakin net kârı ile özkaynaklarında kaydettiği kazancın, iştirakin 
defter değerine etkisi gösterilmiştir:  
 

İştirakin İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı  400.000 TL  
İştirakin Net Kârındaki Pay  50.000 TL  
İştirakin Özkaynaklarında Kaydettiği Kazançtaki Pay  17.500 TL  
İŞTİRAKİN DÖNEM SONUNDAKİ DEFTER DEĞERİ  467.500 TL  

  

 

Örnek 10.23: 

Örnek 10.22’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, A işletmesi 
BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” tanımını karşıladığından konsolide finansal 
tablo hazırlama yükümlülüğüne tabidir.  

10.10 paragrafı uyarınca isteğe bağlı ya da zorunlu olarak konsolide finansal tablo 
hazırlayan işletmeler, BOBİ FRS uyarınca iştiraklerinin sonraki ölçümünde özkaynak 
yöntemini kullanmak zorundadır. Bu doğrultuda, 10.19 paragrafına uygun olarak 
iştirakin dönem net kârı/zararından düşen paylar ana ortaklığın konsolide Kâr veya 
Zarar Tablosunda, iştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplarından 
düşen paylar ise ana ortaklığın konsolide Finansal Durum Tablosunda, özkaynaklar 
kaleminde ayrı olarak sunulacak; karşılığında da iştirakin defter değeri artırılacak 
veya azaltılacaktır. Burada vurgulanması gereken husus, ayrı olarak sunulacak 
kalemlerin isminin yatırım yapan işletmenin konsolide finansal tablolarında farklı 
olacağıdır. 

Bu çerçevede; A işletmesi, iştirakini konsolide finansal tablolarında özkaynak 
yöntemi kullanarak ölçerken 10.20 paragrafı uyarınca aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirecektir: 

 İştirakin elde ettiği 500.000 TL tutarındaki net kârdan kendisine düşen 50.000 
TL (500.000 TL x %10) tutarındaki payı konsolide Kâr veya Zarar Tablosunda 
“İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından (Zararlarından) Paylar” 
kaleminde sunacak ve karşılığında iştirakinin defter değerini artıracaktır. 

 İştirakinin faaliyetlerinde kullandığı binalarını yeniden değerlemeye tabi tutması 
neticesinde meydana gelen ve “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde kayda 
aldığı 175.000 TL tutarındaki değer artışından kendisine düşen 17.500 TL 
(175.000 TL x %10) tutarındaki payı, özkaynaklarında “İştiraklerin ve Müşterek 
Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde sunacak ve karşılığında 
yine iştirakin defter değerini artıracaktır. 
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Paragraf 10.20 - İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payı ve Diğer Dağıtımların 
Finansal Tablolara Yansıtılması  

(…) Ayrıca iştirakin defter değeri, iştirakten elde edilen kâr payı veya diğer dağıtım 
tutarı kadar azaltılır. 

Açıklama: 

Özkaynak yönteminin uygulanmasıyla ilgili dönem sonunda dikkate alınması gereken 
diğer bir temel işlem ise, iştirakin dağıtım yapmasıdır. Esasen iştirakin elde ettiği 
kârdan yaptığı dağıtım, iştirak açısından bir varlık çıkışı olup net varlıklarını 
azaltmaktadır. Bu azalış, yatırım yapan işletme açısından ise ya yapılan ilk yatırımın 
ya da daha sonra iştirakin dönem net kârından kendisine düşen ve iştirakin defter 
değerinde artışa neden olan kârların geri kazanılmasıdır. Bu sebeple, yatırım yapan 
işletmenin iştirakinin defter değerini elde ettiği kâr payı veya diğer dağıtımlar kadar 
azaltması gerekmektedir.  

Örnek 10.24: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu 425.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır.  A işletmesi, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” 
tanımını karşıladığından konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabi olup 
münferit finansal tablolarında iştiraklerinin sonraki ölçümünü maliyet yöntemini 
kullanarak yapmaktadır. 

26 Aralık 2021 tarihinde B işletmesi, 200.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı 
yapacağını duyurmuş ve 31 Aralık 2021 tarihinde elde ettiği 600.000 TL tutarındaki 
kârdan bu dağıtımı nakden yapmıştır. 

2022 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla ise; B işletmesi, 220.000 TL 
tutarında kâr payı dağıtımı yapacağını duyurmuş ve 31 Aralık 2022 tarihinde elde 
ettiği 615.000 TL tutarındaki kârdan bu dağıtımı nakden yapmıştır. 

A işletmesi, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” tanımını karşıladığından 
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabi olması sebebiyle konsolde 
finansal tablolarda iştiraklerin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemini kullanarak 
yapmak zorundadır. Özkaynak yöntemi ise, yatırım yapan işletmenin özkaynağının 
başka bir işletme bünyesinde kullanılma esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, 
iştirak bir kâr payı dağıtımı yaptığında bir varlık çıkışı olmakta ve iştirakin net 
varlıkları azalmaktadır. Bu azalış, yatırım yapan işletme açısından 
değerlendirildiğinde ise, iştirakin net varlıklarının defter değerinde bir azalma olması 
sebebiyle aslında iştirakin defter değerinde de bir azalmaya tekabül etmektedir. Bu 
nedenle, A işletmesinin, iştirakinden elde ettiği kâr payı dağıtımı tutarı kadar 
yatırımının defter değerini azaltması gerekmektedir. 
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Diğer taraftan, bu örnekte A işletmesinin münferit finansal tablolarda iştiraklerin 
sonraki ölçümünü maliyet yöntemine göre yaptığı ifade edilmiştir. Bu bölümün ilgili 
paragraflarına ilişkin yapılan açıklamalarda ve Soru kısımlarında verilen yanıtlarda 
ifade edildiği üzere, maliyet yöntemi uygulanırken iştiraklerden elde edilen kâr payı 
veya diğer dağıtımlar gelir olarak kaydedilmekte ve iştirakin defter değerine harhangi 
bir azalış yansıtılmamaktadır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirakten elde ettiği kâr 
payı dağıtımının kaydedilmesine ilişkin özkaynak yöntemi ile maliyet yöntemi 
çerçevesinde yapılacak yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir: 

Özkaynak Yöntemi Çerçevesinde Yapılacak Yevmiye Kayıtları: 

2021: 

İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
Kasa 60.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  60.000 TL* 

*B İşletmesinin Kâr Payı Dağıtımı 200.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 60.000 TL 

İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 180.000 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  180.000 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 600.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 180.000 TL 

2022: 

İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
Kasa 66.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  66.000 TL* 

*B İşletmesinin Kâr Payı Dağıtımı 220.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 60.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar 184.500 TL  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  184.500 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 615.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 184.500 TL 

Maliyet Yöntemi Çerçevesinde Yapılacak Yevmiye Kayıtları: 
İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
2021: 
Kasa 60.000 TL  

Ortaklıklardaki Yatırımlardan 
Sağlanan Gelir ve Kazançlar  60.000 TL 

2022: 
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Kasa 66.000 TL  
Ortaklıklardaki Yatırımlardan 
Sağlanan Gelir ve Kazançlar  66.000 TL 

2022 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, iştirakin değer düşüklüğüne 
uğramadığı varsayılarak, özkaynak yöntemi ile maliyet yönteminin kullanılması 
sonucunda iştirakin ulaşacağı defter değeri aşağıda gösterilmektedir: 

2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Özkaynak 
Yöntemi 

Maliyet 
Yöntemi 

İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı  425.000 TL   425.000 TL  
İştirakin Net Kârındaki Pay  180.000 TL   

İştirakten Elde Edilen Kâr Payı Dağıtım Tutarı (60.000 TL)   
     
İŞTİRAKİN 2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
SONUNDAKİ DEFTER DEĞERİ   545.000 TL   425.000 TL  

2022 Yılına Ait Raporlama Dönemi   

İştirakin Net Kârındaki Pay  184.500 TL   

İştirakten Elde Edilen Kâr Payı Dağıtım Tutarı (66.000 TL)   
İŞTİRAKİN 2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
SONUNDAKİ DEFTER DEĞERİ  663.500 TL   425.000 TL  

   
 

 

Paragraf 10.21 - Özkaynak Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek 
Hususlar 

Özkaynak yönteminin uygulanmasında öngörülen işlemlerin çoğu “Konsolide 
Finansal Tablolar” bölümünde tanımlanan tam konsolidasyon işlemleri ile benzerlik 
taşır. Bağlı ortaklık edinimlerinin kayda alınmasında kullanılan işlemlere ilişkin 
esaslar, iştiraklerin ediniminin kayda alınmasında da benimsenir. Özkaynak yöntemi 
uygulanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir: 

Açıklama: 

Özkaynak yönteminin uygulanması, “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca 
yatırım yapan işletmenin bağlı ortaklıklarını muhasebeleştirirken uyguladığı tam 
konsolidasyon yöntemiyle paralellik göstermektedir. Bu nedenle özkaynak yöntemi 
kısmi konsolidasyon yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Özkaynak yöntemini ve tam 
konsolidasyon yöntemini ayıran husus özkaynak yönteminde yapılan yatırımın net 
varlıklarından, dönem net kârı/zararından ve özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve 
kayıplarından düşen payın tek bir kalemde gösterilmesidir. Tam konsolidasyon 
yönteminde ise yatırım yapılan işletmenin (bağlı ortaklıkların) varlık, yükümlülük, gelir 
ve gider kalemleri yatırım yapan işletmenin ilgili kalemleriyle birleştirilerek raporlanır, 
tek bir kalem olarak sunulmaz. 
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Dolayısıyla özkaynak yöntemiyle tam konsolidasyon yöntemi arasındaki temel farklılık 
konsolidasyon sonucunda oluşturulan finansal tabloların verdiği ayrıntı bilgi açısından 
oluşmaktadır. Nihayetinde her iki yöntemde de yatırım yapılan işletmenin varlık, 
yükümlülük, gelir ve gider kalemleri yatırım yapan işletmenin finansal tablolarında 
konsolide edilmiş olmaktadır. 

Bu nedenle, özkaynak yönteminin uygulanması sırasında öngörülen işlemler, bağlı 
ortaklık edinimine ilişkin muhasebe işlemleri ile tam konsolidasyon işlemlerine 
benzerlik göstermektedir.  

Bu doğrultuda özetle her iki yöntemde de:  

 Yatırım yapan işletme ile yatırım yapılan işletme arasında gerçekleşen işlemlerin 
etkileri elimine edilmekte,  

 İştirakin veya bağlı ortaklığın ilk edinim tarihinde bunların varlık ve 
yükümlülüklerinin değerlerinin tespit edilmesi istenmekte, 

 Yatırım yapan işletme ile iştirak veya bağlı ortaklığın finansal tablolarının aynı 
tarihte hazırlanmış olması gerekmekte, 

 Yatırım yapılan işletme ile iştirak veya bağlı ortaklığın uyguladığı muhasebe 
politikalarının tutarlı olması öngörülmektedir. 

10.21 paragrafında özkaynak yönteminin uygulanmasında dikkate alınacak hususlar 
oldukça detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bununla birlikte özkaynak yönteminin 
uygulanması sırasında tereddüt oluşturan ancak bu bölümde ele alınmayan 
hususlarda tam konsolidasyon yöntemi için benimsenen esasların uygulanması 
beklenmektedir.  

Paragraf 10.21 (a) - İştirakteki Payın Hesaplanması 

İşletmenin bir iştirakteki payı, kendi payları ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahip 
olduğu bağlı ortaklıklarının söz konusu iştirakteki paylarının toplamıdır. Ancak, 
işletmenin iştirakteki payının hesaplanmasında, işletmenin kendi iştirak ve müşterek 
girişimleri ile bağlı ortaklıklarının iştirak veya müşterek girişimlerinin söz konusu 
iştirakteki payı dikkate alınmaz. 

Açıklama: 

Özkaynak yöntemini uygulayan bir işletme, iştirakinin dönem net kârı/zararından ve 
cari dönemde özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendine düşen payı, 
iştirakteki pay oranını esas alarak belirler. 

Yatırım yapan işletmenin bağlı ortaklıklarının da bulunduğu ve bu bağlı ortaklıklarının 
da iştirakte paya sahip olduğu bir durumda, iştirakteki pay oranı yatırım yapan 
işletmenin kendi payları ile bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payların toplamı üzerinden 
hesaplanır. Nihayetinde yatırım yapan işletme, bağlı ortaklıkları üzerinde kontrol 
gücüne sahip olduğundan bağlı ortaklıklarının iştiraklerde sahip olduğu payları da 
kendi payları gibi değerlendirir. Dolayısıyla hazırlanan finansal tablolar münferit 
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finansal tablolar olsa bile iştirakin dönem net kârı/zararından ve cari dönemde 
özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplarından düşen paylar hesaplanırken bağlı 
ortaklıkların sahip olduğu payların hesaba katılması gerekir.  

Bununla birlikte yatırım yapan işletmenin diğer iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin 
bulunduğu ve bunların iştirakte paya sahip olduğu bir durumda, iştirakteki pay oranı 
hesaplanırken bu işletmelerin sahip olduğu paylar dikkate alınmaz. Çünkü yatırım 
yapan işletme bu işletmeleri tek başına kontrol etmediğinden bu işletmelerin sahip 
olduğu payların kendi payları gibi dikkate alınması uygun olmaz. Bu durum yatırım 
yapan işletmenin bağlı ortaklıklarının iştirakleri ve müşterek girişimleri için de geçerlidir.  

Örnek 10.25: 

A işletmesi; B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının tamamına, C işletmesinin oy 
hakkı veren adi paylarının %25’ine sahiptir. A işletmesi ile X işletmesi üretilecek yeni 
bir ürünle ilgili bir projede ihtiyaç duyulacak kaynakları ve bu projeden doğabilecek 
riskleri paylaşmak amacıyla Y işletmesini kurmuş ve sözleşmeyle Y işletmesinin hem 
adi paylarını eşit oranda paylaşma hem de finansal ve faaliyet politikalarını birlikte 
yönetme kararı almıştır. A işletmesi, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” 
tanımını karşıladığından konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabidir. 

Diğer taraftan, B işletmesi Z işletmesindeki oy hakkı veren adi payların %20’sine; C 
işletmesi ile Y işletmesi ise Z işletmesindeki oy hakkı veren adi payların %10’una 
sahiptir.  

Anaortaklığı A işletmesi olan topluluğun, sahip olunan oy hakları bakımından 
işletmeler arasındaki ilişki aşağıdaki şemada gösterilmektedir: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

10.21(a)  paragrafı uyarınca özkaynak yöntemini uygulayan bir işletme; iştirakin, net 
kârı veya zararı ile özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıptan alacağı payı 
hesaplarken; hem doğrudan kendisinin söz konusu iştirakte sahip olduğu payları, 
hem de bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak sahip olduğu payları dikkate almak 
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zorundadır. Çünkü böyle bir durumda işletme, bağlı ortaklığı olan işletmenin finansal 
ve faaliyet politikalarını tek başına yönetme gücüne sahiptir. 

Ancak, bu pay oranı hesaplanırken 10.21(a)  paragrafı uyarınca, işletme, iştiraklerinin 
ve müşterek girişimlerinin söz konusu iştirakteki paylarını dikkate almayacaktır. Bu 
payların, iştirakteki pay oranının hesaplanmasında dikkate alınmamasının sebebi ise 
gerek iştirak yatırımıyla elde edilen önemli etkinin, gerek müşterek girişim 
yatırımlarıyla elde edilen müşterek kontrolün; yatırım yapan işletmeye tek başına bir 
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü vermemesidir.  

Bu doğrultuda, A işletmesi, iştiraklerin, net kârı veya zararı ile özkaynaklarında 
kaydettiği kazanç ve kayıptan hangi oranda pay alacağını hesaplarken: 

 Doğrudan %25 oranında paya sahip olduğu C işletmesi ile 

 Bağlı ortaklığı olan B işletmesi vasıtasıyla %20 oranında paya sahip olduğu Z 
işletmesini  

dikkate alacaktır.  

Diğer taraftan, örnekte belirtildiği üzere A işletmesinin iştiraki olan C işletmesinin Z 
işletmesinde %20 oranında payı mevcuttur. Aynı zamanda, A işletmesinin müşterek 
girişimi olan Y işletmesinin de Z işletmesinde %10 düzeyinde payı mevcuttur. Bu 
doğrultuda, A işletmesi, C işletmesi ile Y işletmesi üzerinde kontrol gücüne sahip 
olmadığından, Z işletmesinin net kârı veya zararı ile özkaynaklarında kaydettiği 
kazanç ve kayıptan alacağı pay oranını hesaplarken, C işletmesi ile Y işletmesinin Z 
işletmesinde sahip olduğu payları dikkate almayacaktır.  

 

Soru 10.19: 

İşletme iştirakinin dönem net kârı/zararından ve cari dönemde özkaynaklarında 
kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendine düşen payını her zaman iştirakin 
özkaynak araçlarındaki sahiplik oranı üzerinden mi hesaplar? 

10.19 paragrafında yatırım yapan işletmenin iştirakin dönem net kârı/zararından ve 
cari dönemde özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendine düşen pay 
kadar iştirakin defter değerini arttıracağı veya azaltacağı, 10.21(a) paragrafında ise 
iştirakteki payın işletmenin kendi payları ile bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak 
sahip olduğu payların toplamından oluştuğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, söz 
konusu pay oranının nasıl belirleneceği konusunda detay hükümlere yer 
verilmemektedir.  

İştirakin dönem net kârı/zararından ve cari dönemde özkaynaklarında kaydettiği 
kazanç ve kayıplardan yatırım yapan işletmeye düşen pay oranı genellikle iştirakin 
özkaynak araçlarındaki sahiplik oranına göre belirlenir. 

Ancak bazı durumlarda, çeşitli anlaşmalar veya iştirakin kâr payının dağıtımındaki 
imtiyazlar, iştirakin dönem net kârı/zararının ya da kazanç veya kayıplarının 
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özkaynak araçlarındaki sahiplik oranından farklı bir şekilde dağıtımını öngörebilir. 
Örneğin iştirakin kâr payı, spesifik maliyet ve giderlerinin ya da esas faaliyetlerden 
elde ettiği kâr/zararının dağıtımının özkaynak araçlarındaki sahiplik oranından farklı 
bir şekilde yapılmasını düzenleyen anlaşmalar mevcut olabilir veya iştirakin kâr 
dağıtımında imtiyaz tanınan payları bulunabilir. Bu tür durumlarda yatırım yapan 
işletme iştirakinin dönem net kârı/zararından ve cari dönemde özkaynaklarında 
kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendine düşen payını hesaplarken bu anlaşmalarla 
veya kâr payı dağıtımındaki imtiyazlarla belirlenen farklı dağıtım esasları dikkate alır. 

 

Soru 10.20: 

İştirakteki pay oranı özkaynak araçlarındaki sahiplik oranına göre 
belirlendiğinde sadece adi paylardaki sahiplik oranı mı dikkate alınmalıdır? 

Belirtildiği üzere pay oranı genellikle iştirakin özkaynak araçlarındaki sahiplik oranına 
göre belirlenmektedir. Bununla birlikte iştirakteki pay oranı özkaynak araçlarındaki 
sahiplik oranına göre belirlendiğinde, hangi tür özkaynak araçlarının dikkate alınması 
gerektiği konusunda da BOBİ FRS’de bir belirleme bulunmamaktadır. 

Adi paylar, başka bir işletmenin özkaynaklarına yapılan yatırımı temsil eden temel 
özkaynak aracıdır. Dolayısıyla adi paylar sahiplik oranının belirlenmesinde dikkate 
alınan temel özkaynak aracıdır. Diğer taraftan, yatırım yapan işletmenin iştirakteki pay 
oranının hesaplanmasında iştirakin özkaynaklarına yapılan bir yatırımı temsil eden, 
iştirakin adi paylarıyla büyük ölçüde aynı nitelikte olan ve özellikle adi payların 
sağladığı getirilerle eşdeğer getiriler sağlayan diğer özkaynak araçlarındaki (imtiyazlı 
paylar gibi-kâr payı dağıtımında imtiyaz tanıyalar hariç) yatırımlarının da dikkate 
alınması gerekir. 

 

Soru 10.21: 

İşletme iştirakindeki pay oranını belirlerken sahip olduğu potansiyel oy haklarını 
dikkate almalı mıdır? 

Soru 10.6’nın yanıtında da belirtildiği üzere yatırım yapan işletmenin önemli etkinin 
varlığının değerlendirilmesinde elinde bulundurduğu ve hâlihazırda kullanılabilir veya 
dönüştürülebilir nitelikte olan potansiyel oy haklarını da dikkate alması gerekir.  

Diğer taraftan önemli etkinin var olup olmadığının değerlendirilmesinde yukarıda 
belirtilen nitelikteki potansiyel oy hakları dikkate alınsa bile iştirakin dönem net 
kârı/zararından ve cari dönemde özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan 
düşen pay hesaplanırken söz konusu potansiyel oy hakları (iştirakin adi paylarının 
sağladığı getirilere ulaşma imkânı vermediği sürece) hesaba katılmaz. Diğer bir 
ifadeyle yatırım yapan işletmenin kendine düşen paylar, sadece hâlihazırda sahip 
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olunan pay oranına göre belirlenir. Potansiyel oy haklarının muhtemelen kullanılacak 
veya dönüştürülecek olması bu durumu etkilemez. 

Yatırım yapan işletmenin iştirakten kendine düşen payların hesaplanmasında dikkate 
alınmayan potansiyel oy hakları “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca 
muhasebeleştirilir ve ölçülür. 

 

Paragraf 10.21(b) - İştirakin Bağlı Ortaklıklarının, İştiraklerinin ve Müşterek 
Girişimlerinin Bulunması 

Özkaynak yöntemiyle kayda alınan bir iştirakin kendisinin de bağlı 
ortaklıklarının, iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin bulunması durumunda; 
özkaynak yönteminin uygulanmasında dikkate alınan kâr veya zarar tutarı, cari 
dönemde özkaynaklarda kaydedilen kazanç veya kayıp tutarı ve net varlık tutarı, 
iştirakin bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon yöntemine göre; iştirak ve müşterek 
girişimlerini ise özkaynak yöntemine göre konsolide etmesi sonucu bulunan tutardır. 

Açıklama: 

İştirak yatırımları esas olarak yatırım yapan işletmenin özkaynaklarının bir kısmının 
başka bir işletme bünyesinde kullanılması anlamındadır. İştirak yatırımlarında iştirakin 
finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde edildiğinden yatırım 
yapan işletme iştirakin performansını etkileyebilmektedir. Özkaynak yönteminin amacı 
da iştirakin performans sonuçlarının yatırım yapan işletmenin finansal tablolarına 
eklenmesidir. 

Özkaynak yöntemini uygulayan bir yatırım yapan işletmenin, iştirakin performans 
sonuçlarının yöntemin amacına uygun şekilde finansal tablolarına dâhil edilmesi, 
iştirakin finansal performansının gerçeğe uygun olarak belirlenmesine bağlıdır. Bu 
nedenle bu paragrafla özkaynak yöntemi uygulandığında ve iştirakin de bağlı 
ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek girişimleri bulunduğunda iştirakin bunları konsolide 
etmesi neticesinde bulunan performans sonuçlarının dikkate alınması 
öngörülmektedir. 

Bu paragrafa göre; iştirakin kendi finansal tablolarında bağlı ortaklıklarını tam 
konsolidasyon yöntemine, iştirak ve müşterek girişimlerini özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirmemiş olsa bile, yatırım yapan işletmenin kendi payını hesaplarken 
dikkate alacağı iştirakin dönem net kârı/zararı ve cari dönemde özkaynaklarında 
kaydettiği kazanç ve kayıp tutarı, bu yatırımlar, iştirak tarafından ilgili yöntemlere göre 
konsolide edilmiş olsaydı ortaya çıkacak olan tutardır. Böyle bir durum, iştirakin 
konsolide finansal tablo hazırlamadığı ve temel tablosu olan münferit finansal 
tablolarında kendi iştirak ve müşterek girişimlerini maliyet yöntemini kullanarak 
muhasebeleştirmeyi seçtiği bir durumda ortaya çıkar. 

İstisnai olarak iştirakin “Konsolide Finansal Tablolar” bölümünün 22.18 paragrafına 
göre konsolide etmesi gerekmeyen bağlı ortaklıkları bulunuyorsa iştirakin bu paragrafa 
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uygun olarak performans sonuçlarının tespiti için de bu bağlı ortaklıkların konsolide 
edilmesi gerekmez.  

Örnek 10.26: 

A işletmesi; bir ana ortaklık olan B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %25’ini 
1 Ocak 2021 tarihinde 250.000 TL nakit karşılığında satın almış ve ve B işletmesinin 
finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücü elde ederek bu 
yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda almıştır. A işletmesi, münferit finansal 
tablolarında iştiraklerin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.  

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, B işletmesi 136.000 TL tutarında B 
işletmesinin tamamına sahip olduğu C işletmesi ise, 57.500 TL tutarında kâr elde 
etmiştir. B işletmesi ayrıca 60.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. 

Aşağıda B işletmesi ile C işletmesinin 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda 
sunduğu münferit Kâr veya Zarar Tabloları ile B işletmesinin konsolide Kâr veya 
Zarar Tablosuna yer verilmiştir.  

MÜNFERİT KÂR VEYA ZARAR TABLOLARI 

  B işletmesi C işletmesi 

    
Satış Hasılatı  400.000 TL 200.000 TL 
Satışların Maliyeti (–)  (170.000 TL) (115.000 TL) 

Brüt Kâr/Zarar  230.000 TL 85.000 TL 
Pazarlama Giderleri (–)  (50.000 TL) (20.000 TL) 
Genel Yönetim Giderleri (–)  (40.000 TL) (15.000 TL) 

Esas Faaliyet Kârı/Zararı  140.000 TL    50.000 TL 
Finansal Gelirler    

      Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları  18.000 TL 7.500 TL 
Finansal Giderler (–)    

      Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları  (22.000 TL) 0 
Dönem Net Kârı   136.000 TL 57.500 TL 

 

B İŞLETMESİNİN KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU 
Satış Hasılatı 600.000 TL 
Satışların Maliyeti (–) (285.000 TL) 

Brüt Kâr/Zarar 315.000 TL 
Pazarlama Giderleri (–) (70.000 TL) 
Genel Yönetim Giderleri (–) (55.000 TL) 

Esas Faaliyet Kârı/Zararı 190.000 TL 
Finansal Gelirler  

Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları 25.500 TL 
Finansal Giderler (–)  
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Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları (22.000 TL) 
Dönem Net Kârı  193.500 TL 

İştirakin bir ana ortaklık olması durumunda, yatırım yapan işletmenin iştirakin elde 
ettiği dönem net kârı veya zararından kendisine düşen payı belirlerken, 10.21(e) 
paragrafına ilişkin yapılan açıklamada da belirtildiği üzere iştirakin; bağlı 
ortaklıklarını, iştiraklerini ve müşterek girişimlerini konsolide etmesi neticesinde 
bulunan performans sonuçlarını dikkate alması; yatırım yapan işletmenin kendi kâr 
veya zararı ile iştirakin defter değerine yansıtacağı tutarın daha gerçeğe ve ihtiyaca 
uygun olmasını sağlamaktadır.  

Bu doğrultuda, A işletmesi, iştiraki olan B işletmesinin 2021 yılına ait raporlama 
dönemi sonunda elde ettiği kârdan kendisine düşen payı münferit finansal tablolarına 
yansıtırken dikkate alacağı tutar; iştirakin münferit Kâr veya Zarar Tablosunda 
raporladığı 136.000 TL tutarındaki dönem net kârı değil; 10.21(b)  paragrafı uyarınca 
konsolide Kâr veya Zarar Tablosunda raporladığı 193.500 TL tutarındaki dönem net 
kârı olacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştirakin elde ettiği 
dönem net kârı ile kâr payı dağıtım tutarından kendisine düşen payı münferit finansal 
tablolarına yansıtırken yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir: 

İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
Kasa 15.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  15.000 TL* 

*B İşletmesinin Kâr Payı Dağıtımı 60.000 TL x A İşletmesinin Payı %25 = 15.000 TL 

İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 48.375 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  48.375 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 193.500  TL x A İşletmesinin Payı %25 = 48.375 TL 

 

Paragraf 10.21(c) - Şerefiye veya Negatif Şerefiye (Pazarlıklı Satın Alım 
Kazancı) 

Edinilen iştirak yatırımına ilişkin şerefiyenin hesaplanmasında “İş Birleşmeleri” 
bölümünün 21.26 - 21.28 paragrafları kıyasen uygulanır. Bununla birlikte şerefiyenin 
hesaplanmasında iştirakin varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe 
uygun değerinin belirlenmesine gerek yoktur; bunun yerine iştirakin bu 
Standarda uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarındaki varlık ve 
yükümlülüklerin defter değerleri dikkate alınır.  

(i) İştirakin ilk kayda almada belirlenen maliyet bedelinin, iştirakin varlık ve 
yükümlülüklerinin edinim tarihi itibarıyla bu Standarda uygun olarak 
hazırlanmış kendi finansal tablolarında yer alan değerlerine göre hesaplanan 
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net defter değerindeki (ya da (c) bendinde belirtilen muafiyetten 
faydalanılmayarak iştirakin bu Standarda uygun olarak hazırlanmış finansal 
tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe 
uygun değerlerine göre hesaplanan net defter değerindeki) işletmenin 
payından yüksek olması durumunda ortaya çıkan fark şerefiye olarak dikkate 
alınır. Ancak şerefiye tutarı ayrı olarak kayda alınmaz, iştirak yatırımcısının 
finansal tablolarında iştirakin defter değerinin içerisinde gösterilir. Ayrıca 
ortaya çıkan şerefiye için itfa payı ayrılmaz ve şerefiye ayrı olarak değer 
düşüklüğü testine tâbi tutulmaz.  

(ii) İştirakin ilk kayda almada belirlenen maliyet bedelinin, iştirakin varlık ve 
yükümlülüklerinin edinim tarihi itibarıyla bu Standarda uygun olarak 
hazırlanmış kendi finansal tablolarında yer alan değerlerine göre hesaplanan 
net defter değerindeki (ya da (c) bendinde belirtilen muafiyetten 
faydalanılmayarak iştirakin bu Standarda uygun olarak hazırlanmış finansal 
tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe 
uygun değerlerine göre hesaplanan net defter değerindeki) işletmenin 
payından düşük olması durumunda ortaya çıkan fark ise negatif şerefiye 
olarak dikkate alınır. Negatif şerefiye, yatırımın edinildiği dönemde iştirakin 
dönem net kârından (zararından) işletmeye düşen pay belirlenirken 
“İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından Paylar” kaleminde 
gelirlere dâhil edilir. 

Açıklama: 

Özkaynak yöntemi bir konsolidasyon yöntemi olduğundan bu yöntemin 
uygulanmasında da şerefiyenin ya da negatif şerefiyenin hesaplanması 
öngörülmektedir. Bu hesaplamanın gerekliliği özellikle negatif şerefiyenin olması 
ihtimali düşünüldüğünde önem arz etmektedir.  

Negatif şerefiye söz konusu olduğunda, negatif şerefiye tutarı gelir olarak kaydedilecek 
ve böylece iştirakin maliyet değerinde negatif şerefiye tutarı kadar bir azaltma yapılmış 
olacaktır.  

Diğer taraftan, pozitif bir şerefiye söz konusu olduğunda Kâr veya Zarar Tablosuna 
herhangi bir gider yansıtılmadığından ve bu şerefiye tutarı Finansal Durum Tablosunda 
ayrı bir şekilde sunulmadığından ilk edinimde özkaynak yönteminin uygulanmasına bir 
etkisi olmayacaktır. Pozitif şerefiye iştirak paylarının ilk edinimindeki maliyet değeri 
içerisinde yer alacaktır. Ayrıca pozitif şerefiye itfa edilmeyeceğinden ve ayrı olarak 
değer düşüklüğü testine tabi tutulmayacağından pozitif şerefiyenin varlığı özkaynak 
yönteminin ilk muhasebeleştirmeden sonraki uygulanmasını da etkilemeyecektir.  

Özkaynak yönteminin uygulamasında şerefiye ya da negatif şerefiye tutarı 
hesaplanırken, sadece iştirakin kendi finansal tablolarında yer alan varlık ve 
yükümlülüklerinin değeri hesaba katılacaktır. Diğer bir ifadeyle iştirak tarafından 
finansal tablolarına yansıtılmamış olan iştirakin tanımlanabilir nitelikteki varlık ve 
yükümlülükleri ayrıca belirlenmeyecek, bu varlık ve yükümlülükler şerefiye ya da 
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negatif şerefiyenin hesabında dikkate alınmayacaktır. Bu durum işletmelere kolaylık 
sağlamak amacıyla BOBİ FRS’yi TFRS’den farklılaştırmaktadır. 

BOBİ FRS’yi TFRS’den farklılaştıran diğer bir husus da, iştirakin varlık ve 
yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesine gerek 
olmamasıdır. Dolayısıyla işletmeler isterse iştirakinin varlık ve yükümlülüklerinin edinim 
tarihindeki gerçeğe uygun değerini, isterse doğrudan iştirakin finansal tablolarında yer 
alan defter değerlerini kullanabilir. Bu istisnadan yararlanılıp yararlanılmamış olması 
ortaya çıkan şerefiye veya negatif şerefiye tutarını etkileyecektir. İştirakin kendi 
finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe 
uygun değerini belirleyen işletmeler bu tutarları esas alarak, belirlemeyenler ise 
bunların iştirakin finansal tablolarında yer alan tutarlarını esas alarak şerefiye ya da 
negatif şerefiye tutarını hesaplayacaktır. 

Soru 10.22: 

İştirakin ilâve payları alındığında şerefiye ya da negatif şerefiyenin 
hesaplanması gerekli midir? 

Yatırım yapan işletme, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği bir iştirakinin 
ilâve paylarını, yatırımın iştirak niteliğini bozmayacak şekilde satın almış olabilir. 
Örneğin yatırım yapan işletme daha önce %25 oranında sahip olduğu ve iştirak 
olarak sınıflandırdığı bir yatırımının ilâve %5 oranında paylarını daha sonradan satın 
almış olabilir.  

Bu durumda da satın alınan ilâve paylara ilişkin olarak şerefiye hesabının yapılması 
gereklidir. Dolayısıyla yatırım yapan işletme ilâve payların maliyet değeri ile ilâve 
payların edinim tarihi itibariyle iştirakin kendi finansal tablolarında yer alan net 
varlıkların defter değeri (ya da varlık ve yükümlülükülerin gerçeğe uygun değeri 
belirlenmişse net varlıkların gerçeğe uygun değeri) arasındaki farkı hesaplayarak bu 
ilâve paylara ilişkin şerefiye ya da negatif şerefiye doğup doğmadığını belirler. 

 

Örnek 10.27: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu, bu payların defter değerinden 50.000 TL daha fazla ödeyerek 200.000 
TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde etmiştir. Ayrıca A işletmesi 10.21(c)  
paragrafında tanınan muafiyetten faydalanmayarak daha gerçeğe ve ihtiyaca uygun 
sunum sağlamak amacıyla iştirakin net varlıklarındaki payını, iştirakin BOBİ FRS’ye 
uygun olarak hazırlanan finansal tablolarındaki varlık ve yükümlülüklerin edinim 
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda almaya karar vermiştir.  Bu 
doğrultuda, iştirakin aşağıda yer alan varlıklar haricindeki diğer varlıklarının ve 
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri ile defter değerlerinin birbirine çok yakın 
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olduğu belirlenmiş ve söz konusu farklılıkların önem arz etmemesi sebebiyle iki 
değerin birbirine eşit olduğu kabul edilmiştir: 

 

Defter 
Değeri 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 

Gerçeğe 
Uygun 

Değer Farkı 
Stoklar 60.000 TL 65.000 TL 5.000 TL 
Arazi ve Arsalar 40.000 TL 75.000 TL 35.000 TL 
Tesis, Makine ve Cihazlar 300.000 TL 360.000 TL 60.000 TL 

TOPLAM 400.000 TL 500.000 TL 100.000 TL 

Bu örnekte, A işletmesinin iştirakin oy hakkı veren adi paylarının %30’unu, bu 
payların defter değerinden 50.000 TL tutarında daha fazla ödeyerek 200.000 TL’ye 
satın aldığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, iştirakin net varlıklarının defter 
değerinin %30’unun 150.000 TL olduğu ve dolayısıyla net varlıkların tamamının 
defter değerinin 500.000 TL (150.000 TL / %30) olduğu anlaşılmaktadır. Diğer 
taraftan, yukarıdaki tablo da gerçeğe uygun değeri ile defter değeri farklı olan 
varlıkları sunarak iştirakin net varlıklarının tamamının gerçeğe uygun değerinin ise 
600.000 TL (500.000 TL + 100.000 TL) olduğunu göstermektedir.  

Bu doğrultuda, A işletmesinin, iştirakin gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmüş net 
varlıklarındaki payı 180.000 TL’dir (600.000 TL x %30). Başka bir ifadeyle, A 
işletmesinin ödediği 50.000 TL tutarındaki fazla bedelin 30.000 TL tutarındaki kısmı 
iştirakin net varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan 
(180.000 TL – 150.000 TL) kaynaklanmaktadır. Geriye kalan 20.000 TL tutarındaki 
kısım ise, A işletmesinin edinmiş olduğu ve gerçeğe uygun değeriyle ölçülen net 
varlıklardaki payını aşan tutardır. Diğer bir ifadeyle; iştirakin finansal tablolarına 
yansıtamamış olduğu bir tutardır. Bu tutar ise 10.21(c)(i) paragrafı uyarınca 
“şerefiye” olarak dikkate alınmakta, ancak ayrı bir varlık kalemi olarak sunulmayıp 
iştirakin defter değeri içerisinde yer almaktadır. 

 

Örnek 10.28: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%40’ını, bu payların defter değerinden 50.000 TL tutarında daha fazla ödeyerek 
250.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde etmiştir.  Ayrıca, A işletmesi, 
10.21(c)  paragrafında tanınan muafiyetten faydalanarak iştirakin net varlıklarındaki 
payını, iştirakin BOBİ FRS’ye göre ölçülen ve sunulan Finansal Durum Tablosundaki 
varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinden kayda almaya karar vermiştir.  

Bu örnekte, A işletmesinin iştirakin oy hakkı veren adi paylarının %40’ını, bu payların 
defter değerinden 50.000 TL tutarında daha fazla ödeyerek 250.000 TL’ye satın 
aldığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, iştirakin net varlıklarının %40’ının defter 
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değerinin 200.000 TL olduğu ve dolayısıyla net varlıkların tamamının defter 
değerinin 500.000 TL (200.000 TL / %40) olduğu anlaşılmaktadır. Ancak A işletmesi, 
iştirakin gerçeğe uygun değerini belirlemediğinden, A işletmesinin iştirakin defter 
değeri üzerinden ölçülen net varlıklarındaki payı ile bu payın edinimi için ödediği 
bedel arasındaki farkın tamamı iştirakin kendi finansal tablolarına almamış olduğu 
şerefiyeye atfedilmiştir. 

Bu doğrultuda, A işletmesi, iştirakin adi paylarının edinimi için ödediği tutarın,  
iştirakin defter değeri üzerinden ölçülen net varlıklarındaki 200.000 TL tutarındaki 
payını aşan 50.000 TL tutarındaki kısmını 10.21(c)(i)   paragrafı uyarınca, “şerefiye” 
olarak dikkate alacak ve ayrı bir varlık kalemi olarak sunmayıp iştirakin defter 
değerine dâhil edecektir. 

 

Örnek 10.29: 

15 Nisan 2021 tarihinde A işletmesi, 2 Ocak 2021 tarihinde yeni faaliyete başlamış 
olan B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %40’ını, bu payların defter 
değerinden 4.000 TL daha fazla ödeyerek 124.000 TL’ye nakit karşılığında satın 
almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma 
gücü elde etmiştir. A işletmesi, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” tanımını 
karşıladığından konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabidir. Diğer 
taraftan A işletmesi, münferit finansal tablolarda da iştiraklerinin sonraki ölçümünü 
özkaynak yöntemine göre yapmaktadır. 

Ayrıca, A işletmesi, 10.21(c)  paragrafında tanınan muafiyetten faydalanmayarak 
daha gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlamak amacıyla iştirakin net 
varlıklarındaki payını, iştirakin BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal 
tablolarındaki varlık ve yükümlülüklerin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden kayda almaya karar vermiştir. B işletmesi yeni faaliyete başlamış 
olduğundan varlık ve yükümlülüklerinin defter değeriyle, bunların gerçeğe uygun 
değeri arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, otomotiv sektöründeki olumlu 
gelişmeler, edinim tarihi itibarıyla B işletmesinin taşıtlarının defter değerinde 40.000 
TL tutarında bir artışın meydana geldiğini göstermiştir. Bu doğrultuda B işletmesinin 
net varlıklarının gerçeğe uygun değeri 340.000 TL’ye yükselmiştir.   

Bu örnekte, A işletmesinin iştirakin oy hakkı veren adi paylarının %40’ını, bu payların 
defter değerinden (300.000 TL x %40) 4.000 TL tutarında daha fazla ödeyerek 
124.000 TL’ye satın aldığı ifade edilmektedir. Her ne kadar A işletmesinin, bu edinim 
için ödediği tutar iştirakin net varlıklarının defter değerinden fazla olsa dahi, gerçeğe 
uygun değerle ölçülen net varlıklarındaki payı olan 136.000 TL’den (340.000 TL x 
%40) düşüktür. Bu doğrultuda, A işletmesi, iştirakin net varlıklarındaki payı için 
olması gereken tutardan daha düşük bir bedel ödeyerek bünyesine bir kazanç dâhil 
etmiş olmaktadır. Bu sebeple, A işletmesi, iştirakin gerçeğe uygun değerle ölçülmüş 
net varlıklarındaki 136.000 TL tutarındaki payı ile ödediği bedel olan 124.000 TL 
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arasındaki 12.000 TL tutarındaki farkı gelir olarak kaydederek konsolide Kâr veya 
Zarar Tablosunda “İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından Paylar” 
kaleminde; münferit Kâr veya Zarar Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve 
Müşterek Girişimlerin Kârlarından Paylar” kaleminde sunacak, iştirakini ise bu 
edinimde transfer ettiği bedel üzerinden değil; iştirakin gerçeğe uygun değerle 
ölçülmüş net varlıklarındaki payının tutarıyla finansal tablolarına yansıtacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin iştirakinin ve negatif 
şerefiyenin kayda alınması sırasında yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer 
verilmektedir: 

İştiraklerdeki Yatırımlar 136.000 TL  
Kasa  124.000 TL 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  12.000 TL 

   
 

 

Paragraf 10.21(ç) - Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmeleri 

(c) bendinde belirtilen muafiyetten faydalanılmayarak iştirakin bu Standarda uygun 
olarak hazırlanmış kendi finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin 
edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi durumunda, işletme iştirakin 
dönem net kârındaki (veya zararındaki) ve cari dönemlerde özkaynaklarda kaydettiği 
kazanç veya kayıplarındaki payını hesaplarken bu varlık ve yükümlülüklere ilişkin 
gelir ve giderleri bunların edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerlerini esas alarak 
belirler. Bu çerçevede örneğin, amortismana tâbi varlıklara ilişkin döneme ait 
amortisman giderleri edinim tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden 
hesaplanarak işletmenin iştirakinin kâr veya zararındaki ya da cari dönemlerde 
özkaynaklarda kaydettiği kazanç veya kayıplarındaki payında uygun düzeltmeler 
yapılır. 

Açıklama: 

Özkaynak yönteminin uygulanmasında BOBİ FRS’nin TFRS’den farklılaştığı temel bir 
husus, iştirakin sadece kendi finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin 
dikkate alınması (diğer bir ifadeyle tanımlanabilir nitelikte olsa bile iştirakin finansal 
tablolarına yansıtılmamış olan varlık ve yükümlülüklerinin özkaynak yönteminin 
uygulanmasında hesaba katılmaması) ve bu varlık ve yükümlülüklerin edinim 
tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinin zorunlu olmamasıdır.  

Ancak, işletmelerin iştirakin kendi finansal tablolarında yer alan varlık ve 
yükümlülüklerin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerinin belirlemesine ve şerefiye 
hesabının bu değerler üzerinden yapmasına imkân tanınmıştır. Bu durumda da 
gerçeğe uygun değeri belirlenecek varlık ve yükümlülükler iştirakin kendi finansal 
tablolarına yansıtılmış olan varlık ve yükümlülükler olacaktır. 
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İşletmelerin söz konusu varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihindeki gerçeğe uygun 
değerini belirlemesi şerefiyenin yanısıra, sonraki ölçümde iştirakin dönem net 
kârı/zararından ve cari dönemde özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan 
işletmeye düşen payın hesaplanmasını etkileyecektir. Bu durumda iştirakin finansal 
tablolarında yer alan dönem net kârı/zararı ve özkaynaklarında kaydettiği kazanç veya 
kayıp tutarı, varlık ve yükümlülüklerden belirlenen gerçeğe uygun değerler esas 
alınarak ortaya çıkan gelir ve giderleri yansıtacak şekilde düzeltilecektir.  

Örnek 10.30: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu, bu payların defter değerinden 50.000 TL daha fazla ödeyerek 200.000 
TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı 
olarak kayda almıştır. Ayrıca A işletmesi 10.21(c) paragrafında tanınan muafiyetten 
faydalanmayarak daha gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlamak amacıyla 
iştirakin net varlıklarındaki payını, iştirakin BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanan 
finansal tablolarındaki varlık ve yükümlülüklerin edinim tarihindeki gerçeğe uygun 
değerleri üzerinden kayda almaya karar vermiştir. Bu doğrultuda, iştirakin aşağıda 
yer alan varlıklar haricindeki diğer varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun 
değeri ile defter değerlerinin birbirine çok yakın olduğu belirlenmiş ve söz konusu 
farklılıkların önem arz etmemesi sebebiyle iki değerin birbirine eşit olduğu kabul 
edilmiştir: 

 

Defter 
Değeri 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 

Gerçeğe 
Uygun 

Değer Farkı 
Stoklar 60.000 TL 65.000 TL 5.000 TL 
Arazi ve Arsalar 40.000 TL 75.000 TL 35.000 TL 
Tesis, Makine ve Cihazlar 300.000 TL 360.000 TL 60.000 TL 

TOPLAM 400.000 TL 500.000 TL 100.000 TL 

Yukarıdaki tabloda yer alan varlıkların, toplam defter değerleri ile gerçeğe uygun 
değerleri arasındaki farkın 100.000 TL olduğu görülmektedir. Bahsi geçen 100.000 
TL tutarındaki farkın 5.000 TL tutarındaki kısmı, 2021 yılında tamamı satılan stok 
kaleminden kaynaklanmakta olup A işletmesi stoklarının dönem sonu 
değerlemesinde “İlk Giren İlk Çıkar” (FIFO) yöntemini kullanmaktadır. Geriye kalan 
95.000 TL tutarındaki kısmın 35.000 TL tutarındaki kısmı B işletmesinin arsalarındaki 
gerçeğe uygun değer artışından; 60.000 TL tutarındaki kısmı ise faaliyetlerinde 
kullandığı makinelerin gerçeğe uygun değer artışından kaynaklanmaktadır. Söz 
konusu makinelerin edinim tarihi itibarıyla kalan faydalı ömrü 10 yıl olup A işletmesi, 
makinelerini doğrusal amortisman yöntemiyle itfa etmektedir. 

2021 yılı raporlama dönemi sonu itibarıyla, B işletmesi, 50.000 TL tutarında net kâr 
elde etmiş ve 30.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. 
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İştirakin cari dönem net kârı veya zararına ya da özkaynaklarında kaydettiği kazanç 
ve kayıplara yansıttığı tutarlar; iştirakin BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanmış 
finansal tablolarındaki varlık ile yükümlülüklerin defter değeri üzerinden ortaya çıkan 
gelir ve giderleri kapsamaktadır. Dolayısıyla da, A işletmesinin, iştirakin net kârı veya 
zararı ile özkaynaklarda kaydettiği kazanç ve kayıplardan kendisine düşen payı, söz 
konusu varlık ve yükümlülüklerin defter değeri üzerinden belirlenmiş gelir veya 
giderler ile kazanç ve kayıpları içermektedir. 

Diğer taraftan, A işletmesi, 10.21(c)  paragrafındaki muafiyetten faydalanmayarak, 
iştirakin BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarındaki varlık ve 
yükümlülüklerin edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerini belirlemeyi tercih etmiştir. 
Dolayısıyla, iştirakin, A işletmesinin finansal tablolarına yansıtılacak edinim bedeli, 
iştirakin gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen varlık ve yükümlülüklerindeki payını 
kapsamaktadır. Bu sebeple, 10.21(ç)  paragrafına uygun olarak, raporlama dönemi 
sonunda iştirakin net kârından ya da özkaynaklarda kaydettiği kazanç ve kayıplardan 
kendisine düşen payı kayda alırken A işletmesinin, bu varlık veya yükümlülüklerle 
ilgili gelir ya da giderleri, bunların edinim tarihindeki gerçeğe uygun değerlerini esas 
alarak belirlemesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda A işletmesinin, iştirakin net kârından ya da özkaynaklarda kaydettiği 
kazanç ve kayıplardan kendisine düşen payı kayda alırken, aşağıda yer alan 
işlemleri yapması gerekmektedir: 

 İştirakin stoklarındaki gerçeğe uygun değer farkı için yapılması gereken işlemler: 
Stokların, iştirakin finansal tablolarındaki kayıtlı değeri 60.000 TL’dir ve bu 
değerden izlenen stokların tamamı 2021 yılında satılmış ve satılan bu stoklar 
giderleştirilerek “Satışların Maliyeti” kalemiyle iştirakin Kâr veya Zarar Tablosuna 
yansıtılmıştır. 

Ancak, edinim tarihi itibarıyla söz konusu stokların gerçeğe uygun değeri 65.000 
TL’dir ve 2021 yılı raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu stokların tamamı 
satılmış durumdadır. Bununla birlikte, A işletmesinin iştirakin net kârından 
alacağı ve iştirakin defter değerine yansıtacağı tutar, söz konusu stokların 
gerçeğe uygun değerinin 5.000 TL altında değerlenen ve satışların maliyetine 
yansıtılan tutarı içermektedir. Bu husus da, A işletmesinin kendi kâr veya 
zararına yansıtacağı gelirin olması gerekenden daha fazla bir tutar olmasına yol 
açmaktadır. Bu sebeple, A işletmesinin, iştirakin net kârından kendisine düşen 
payı, stokların defter değeri ile gerçeğe uygun değer farkı olan 1.500 TL (5.000 
TL x %30) tutarında azaltması ve karşılığında da iştirakin defter değerini de 
azaltması gerekmektedir.   

 İştirakin arsalarındaki gerçeğe uygun değer farkı için yapılması gereken 
işlemler: Arsaların, iştirakin finansal tablolarındaki kayıtlı değeri 40.000 TL; 
gerçeğe uygun değeri ise 75.000 TL’dir. Yukarıdaki paragraflarda ifade edildiği 
üzere, A işletmesinin, iştirakin edinimi için ödediği bedel, iştirakin gerçeğe uygun 
değer üzerinden ölçülen arsadaki payını hâlihazırda içermektedir.  
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Ayrıca, arsaların, sınırsız faydalı ömre sahip olmaları sebebiyle, herhangi bir 
amortisman işlemine tabi tutulmaları söz konusu değildir. Dolayısıyla, arsalara 
ilişkin gerçeğe uygun değer farkının, iştirakin net kârında herhangi bir etkisi 
bulunmamakta ve bu sebeple A işletmesininin, gerek iştirakin net kârındaki 
payında; gerekse iştirakin defter değerinde bir düzeltme yapması 
gerekmemektedir. 

 İştirakin makinelerindeki gerçeğe uygun değer farkı için yapılması gereken 
işlemler: Makinelerin, iştirakin finansal tablolarındaki kayıtlı değeri 300.000 
TL’dir ve bu değer üzerinden itfa edilmesi sonucunda ortaya çıkan gider,  
iştirakin Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılmıştır. 

Ancak, edinim tarihi itibarıyla söz konusu makinelerin gerçeğe uygun değeri 
360.000 TL’dir ve edinim tarihi itibarıyla bu makinelerin kalan faydalı ömrünün 
10 yıl olduğu tahmin edilmiştir. Diğer taraftan, A işletmesinin iştirakin net 
kârından alacağı ve iştirakin defter değerine yansıtacağı pay, söz konusu 
makinelerin gerçeğe uygun değerinin 60.000 TL altında değerlenen tutar 
üzerinden amortismana tabi tutulması sonucu ortaya çıkan gideri içermektedir. 
Bu husus da, A işletmesinin kendi kâr veya zararına yansıtacağı gelirin olması 
gerekenden daha fazla bir tutar olmasına yol açmaktadır. Bu sebeple, A 
işletmesinin, iştirakin net kârından kendisine düşen payı, makinelerin defter 
değeri ile gerçeğe uygun değer farkı olan 1.800 TL (60.000 TL x %30 / 10) 
tutarında azaltması ve karşılığında da iştirakin defter değerini de azaltması 
gerekmektedir.   

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştirakin ilk kayda 
alınması sırasında ve iştirakin varlık ve yükümlülüklerinin defter değeri ile gerçeğe 
uygun değer farklılıklarının kendi kâr veya zararına yansıtılmasına ilişkin yapması 
gereken yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir: 

İştirakin edinim kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 200.000 TL  

Kasa  200.000 TL 
İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 15.000 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  15.000 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 50.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 15.000 TL 

İştirakin varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkların 
yansıtılmasına ilişkin kayıt: 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar 3.300 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  3.300 TL* 

* Stokların Gerçeğe Uygun Değeri ile Defter Değeri Arasındaki Fark: 5.000 TL x A İşletmesinin Payı %30=1.500 
TL 
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Makinelerin Gerçeğe Uygun Değeri ile Defter Değeri Arasındaki Fark: 60.000 TL / Makinelerin Kalan Faydalı 
Ömrü 10 Yıl = 6.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 1.800 TL 

1.800 TL + 1.500 TL = 3.300 TL 

 

Paragraf 10.21(d) - Değer Düşüklüğü: 

İşletme, raporlama dönemi sonlarında iştirak yatırımının değer düşüklüğüne 
uğradığına dair tarafsız bir kanıtın bulunup bulunmadığını değerlendirir. Yapılan 
değerlendirmenin yatırımın değer düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösterdiği 
durumlarda yatırımın tüm defter değeri geri kazanılabilir tutarı ile karşılaştırılarak 
“Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümü uyarınca tek bir varlık olarak değer düşüklüğü 
açısından test edilir ve varsa değer düşüklüğü zararı Diğer Faaliyetlerden Giderler 
altında “Diğer Giderler” kaleminde gösterilir. 

Açıklama: 

Özkaynak yöntemi uygulandığında, iştiraklerin değer düşüklüğü testi yapılırken 
iştirakler tek bir varlık olarak dikkate alınır. Özkaynak yönteminde şerefiye tutarı 
hesaplanıyor olsa da şerefiye iştirakten ayrı bir varlık olarak değer düşüklüğü testine 
tabi tutulmaz ve iştirak bir bütün olarak değer düşüklüğü açısından test edilir. Değer 
düşüklüğü zararı ortaya çıktığında iştirakin defter değeri bu zarar kadar azaltılır. Değer 
düşüklüğü zararı şerefiye dâhil iştiraki oluşturan varlık ve yükümlülükler arasında 
dağıtılmaz. Şerefiye için değer düşüklüğü zararı ayrıca izlenmediği için başlangıçta 
kaydedilen değer düşüklüğü zararının tamamı sonradan iptal edilebilir. 

Sonuç olarak özkaynak yönteminde şerefiyenin hesaplanması değer düşüklüğü 
konusunu etkilemediğinden maliyet yönteminde değer düşüklüğüne ilişkin olarak 
açıklanan tüm hususlar özkaynak yöntemi için de geçerlidir.  

Soru 10.24: 

Özkaynak yöntemi uygulanırken değer düşüklüğünün mevcut olup 
olmadığının belirlenmesinde dikkate alınabilecek göstergeler nelerdir? 

Özkaynak yöntemi uygulanırken değer düşüklüğünün mevcut olup olmadığının 
belirlenmesinde Soru 10.14’ün yanıtında yer verilen göstergelerden faydalanılabilir. 

 

Soru 10.25: 

Değer düşüklüğü tutarının tespiti nasıl yapılır ve değer düşüklüğü zararı 
finansal tablolarda hangi kalemde sunulur? 

Özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülen bir iştirakin, değer düşüklüğü tutarının tespiti 
ile değer düşüklüğü zararının hangi finansal tablo kaleminde sunulacağına ilişkin 
rehberlik için 10.12 paragrafı ve paragraf açıklamasından faydalanılabilir. 
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Soru 10.26: 

Daha önce kaydedilen değer düşüklüğü zararının iptali nasıl yapılır? 

Özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülen bir iştirake ilişkin daha önceden kaydedilen 
değer düşüklüğü zararının iptaline yönelik uygulanacak muhasebe işlemleri Soru 
10.15’in yanıtında yer almaktadır.  

 

Paragraf 10.21(e) - İşletme ile İştirakler Arasında Gerçekleşen İşlemler 

İştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda yukarı yönlü 
(iştirakin yatırımcıya varlık satması gibi) veya aşağı yönlü (yatırımcının iştirake varlık 
satması gibi) işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar, 
yatırımcının iştirakteki payı ölçüsünde elimine edilir. Aşağı yönlü gerçekleştirilen 
işlemlerin, iştirake satılacak veya verilecek varlıkların değer düşüklüğüne 
uğradığına dair bir kanıt oluşturması durumunda, değer düşüklüğü zararlarının 
tamamı yatırımcı tarafından kayda alınır. Yukarı yönlü gerçekleştirilen işlemlerin 
satın alınan varlıkların değer düşüklüğüne uğradığına dair bir kanıt oluşturması 
durumunda, yatırımcı sadece söz konusu zararlardaki kendi payını kayda alır. 

Açıklama: 

10.21 paragrafında özkaynak yönteminin uygulanmasında öngörülen işlemlerin 
çoğunun “Konsolide Finansal Tablolar” bölümünde tanımlanan tam konsolidasyon 
işlemleri ile benzerlik taşıdığı ifade edilmektedir. Tam konsolidasyonda, ana ortaklık ile 
bağlı ortaklıkların münferit finansal tabloları, ana ortaklık ile bağlı ortaklık arasındaki 
gerçekleşen işlemleri içermeyecek şekilde bir araya getirilmektedir. Çünkü, münferit 
finansal tablolar, ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların, birbirleriyle yaptıkları işlemler 
sonucunda ortaya çıkan kâr veya zararları hâlihazırda içermekte ve bu tabloların bu 
kâr veya zararları da içerecek şekilde bir araya getirilmesi ise, ana ortaklığın bağlı 
ortaklıkların özkaynaklarındaki payıyla elde ettiği kontrol gücüyle çelişmektedir. Soru 
10.2’de açıklandığı üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın özkaynaklarında %50’den 
daha fazla bir pay elde etmesi, ana ortaklığa bağlı ortaklığın varlıkları ile 
yükümlülüklerini yönetme hakkı vermektedir. Diğer bir ifadeyle, ana ortaklık bağlı 
ortaklığın net varlığında bir tasarruf yetkisine sahip olmaktadır. Dolayısıyla, tam 
konsolidasyon işlemi yapılırken ana ortaklık ile bağlı ortaklıklar arasındaki işlemlerin 
elimine edilmemesi, bir nevi ana ortaklığın kendisiyle yaptığı işlemlerin de konsolide 
finansal tablolara dâhil edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir işletmenin, kendisine 
yatırım yapması ya da kendisiyle işlem yapmasının mümkün olmaması sebebiyle, ana 
ortaklık ile bağlı ortaklıklar arasında gerçekleşen işlemler ile bu işlemlerden doğan kâr 
ya da zararların elimine edilmesi gerekmektedir. Böylelikle konsolide finansal 
tablolarda, ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların bir ekonomik bütün olarak üçüncü 
taraflarla yaptıkları işlemlerin etkileri finansal tablo kullanıcılarına aktarılmış olacaktır.  
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Yukarıdaki paragrafta tam konsolidasyon perspektifinden ifade edilen işlemler, 
özkaynak yöntemi bakımından değerlendirildiğinde ise, yatırım yapan işletmenin 
münferit Finansal Durum Tablosunda yer alan “İştiraklerdeki Yatırımlar” kaleminin, 
yatırım yapan işletmenin, iştirakin net verlıklarındaki payını göstermesi bakımından tek 
kalemde yapılan bir konsolidasyon işlemini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, tam 
konsolidasyonda ana ortaklık, bağlı ortaklıkların varlık ile yükümlülüklerini de kendi 
varlık ve yükümlülükleriyle birleştirmekteyken; özkaynak yönteminde yatırım yapan 
işletmenin iştirakin net varlıklarındaki payı ile net varlıklarındaki artışlar ve azalışlar 
“İştiraklerdeki Yatırımlar” kalemi vasıtasıyla yatırım yapan işletmenin finansal 
tablolarına konsolide olmaktadır. Özkaynak yönteminde, yatırım yapan işletme, 
iştirakin net varlıklarındaki artış ve azalışı payı oranında bu kaleme yansıtarak, bir nevi 
kendi özkaynağı ile iştirakin özkaynağındaki payını bir araya getirmektedir. Bu 
doğrultuda, yatırım yapan işletmenin, iştirakin elde ettiği dönem net kârındaki veya 
zararındaki payı oranında iştirakinin defter değerini değiştirirken; bu kâr veya zarardan 
iştirak ile yatırım yapan işletme arasında gerçekleşmiş olan işlemlerden doğan kâr 
veya zararları kendi payı oranında elimine etmesi gerekmektedir. Bu eliminasyon 
işleminin, yatırım yapan işletmenin, iştirakin özkaynaklarındaki payı oranında 
yapılmasının sebebi ise; yatırım yapan işletme ile iştirak arasındaki ortaklığın, yatırım 
yapan işletmenin iştirakin özkaynağındaki payıyla sınırlı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, 
iştirak yatırımıyla kazanılan önemli etki, yatırım yapan işletmeye iştirakin varlık ve 
yükümlülüklerinde bir tasarruf yetkisi değil; sadece iştirakteki oy hakkını kontrol 
edebilme yetkisini vermektedir. Bu doğrultuda, yatırım yapan işleme bakımından 
iştirakin özkaynağında sahip olmadığı paylar, bir üçüncü taraftır ve yapılan eliminasyon 
işlemi sadece yatırım yapan işletmenin iştirakteki payıyla sınırlı kalmaktadır.  

Ancak, yatırım yapan işletmeninin iştirakle gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan 
kâr veya zararı kendi payı oranında elimine etmesinin bir istisnası vardır. Bu istisna 
ise; gerçekleştirilen işleme konu olan varlığın değer düşüklüğü zararı barındırması ve 
bu işlemin aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olmasına göre değişiklik göstermektedir. 
Aşağı yönlü işlemlere konu olan varlığın değer düşüklüğüne uğramış olması 
durumunda, değer düşüklüğü zararının tamamı yatırım yapan işletme tarafından 
elimine edilecektir. Diğer taraftan, yukarı yönlü işlemlere konu olan varlığın değer 
düşüklüğü zararı içermesi durumunda ise, yatırım yapan işletme bu zararı payı 
oranında elimine edecektir. 

Örnek 10.31: 

1 Ocak 2021’de A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren özkaynak paylarının 
%30’unu 240.000 TL nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır.   A işletmesi, daha önceden 70.000 TL’ye aldığı ticari 
mallarını, 1 Mart 2021 tarihinde B işletmesine 100.000 TL nakit karşılığında 
satmıştır. A işletmesi, satışlarını %30 oranında bir kâr marjıyla gerçekleştirmektedir. 
B işletmesi ise; A işletmesinden aldığı ticari malların 40.000 TL tutarındaki kısmını 
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satmış; 60.000 TL tutarındaki kısmı ise; 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu 
itibarıyla B işletmesinin stoklarında satılamadan kalmıştır.  

B işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, 400.000 TL tutarında 
kâr elde etmiş ve 150.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. 

A işletmesi, maliyeti 70.000 TL olan ticari malları 100.000 TL’ye iştirakine satarak, 
30.000 TL tutarında brüt kâr elde etmiştir. Ancak, iştirak, stoklarına aldığı 100.000 
TL tutarındaki ticari malların 40.000 TL tutarındaki kısmını üçüncü taraflara satmış; 
60.000 TL tutarındaki ticari mallar ise satılamadan iştirakin stoklarında kalmıştır. 
Özkaynak yönteminin, tam konsolidasyon yöntemiyle benzerlik taşıdığı göz önüne 
alındığında ise bu durum, iştirakin stoklarında kalan ticari malların A işletmesi 
bakımından gerçekleşmemiş bir kârı barındırdığını göstermektedir. Çünkü, A 
işletmesi, iştirakle %30 oranında bir ortaklık ilişkisine tabidir ve A işletmesinin iştirake 
yaptığı satış, tüm satışlarında uygulananan %30 oranındaki kâr marjıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, iştirakin stoklarında kalan ticari mallar aslında A 
işletmesi bakımından iştirakteki payı oranında gerçekleşmemiş bir satış işleminin 
kârını barındırmaktadır.  

İştirakin stoklarında kalan 60.000 TL tutarındaki ticari mallar, A işletmesinin iştirake 
yaptığı 100.000 TL tutarındaki satışın %60’ını oluşturmaktadır. Bu husus da, A 
işletmesinin bu satıştan elde ettiği 30.000 TL tutarındaki brüt kârın %60’ı olan 18.000 
TL tutarındaki kısmının aslında gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu sebeple, 
10.21(e)  paragrafına uygun olarak A işletmesi, 18.000 TL tutarındaki bu 
gerçekleşmemiş kârın, iştirakteki payı kadar olan 5.400 TL (18.000 TL x %30) 
kısmını elimine edecek ve iştirakin defter değerini de aynı tutarda azaltacaktır.  

Bununla birlikte, iştirakin, A işletmesinden satın almış olduğu ticari mallar, iştirakin 
Finansal Durum Tablosunda, A işletmesinin uygulamış olduğu %30 oranındaki kâr 
marjını içerecek şekilde kayda alınmıştır. “İştiraklerdeki Yatırımlar” kaleminin, A 
işletmesinin, iştirakin özkaynaklarındaki payının bir özeti olduğu göz önüne 
alındığında ise, bu kalemin defter değerinin de 5.400 TL tutarında azaltılması, 
iştirakin defter değerinin de bu gerçekleşmemiş kârdan arındırılmasını 
sağlamaktadır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştirakin ilk kayda 
alınması sırasında ve 2021 yılı rapolama dönemi sonunda yapacağı yevmiye 
kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir: 

İştirakin edinim kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 240.000 TL  

Kasa  240.000 TL 
İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 120.000 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  120.000 TL* 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 400.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 120.000 TL 
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İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
Kasa 45.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  45.000 TL* 

*B İşletmesinin Kâr Payı Dağıtımı 150.000 TL x A İşletmesinin Payı %30 = 45.000 TL 

Gerçekleşmemiş kârın iptal kaydı: 
Satılan Ticari Mallar Maliyeti  5.400 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  5.400 TL 
   

 

 

Örnek 10.32: 

1 Ocak 2022’de A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %40’ını 
satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlara katılma 
gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda almıştır. 2025 yılında, A 
işletmesi daha önceden 30.000 TL’ye aldığı ticari malların tamamını B işletmesine 
40.000 TL’ye satmıştır. Diğer taraftan, aynı raporlama dönemi içerisinde B işletmesi 
daha önceden 50.000 TL’ye satın aldığı ticari malları, A işletmesine 80.000 TL’ye 
satmıştır. A işletmesi satışlarını %25 kâr marjıyla, B işletmesi ise satışlarını %37.5 
kâr marjıyla gerçekleştirmektedir. 

2025 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla A işletmesinin stoklarında B 
işletmesinden aldığı ticari malların 20.000 TL tutarındaki kısmı; B işletmesinin 
stoklarında ise A işletmesinden aldığı ticari malların 6.000 TL tutarındaki kısmı 
satılamadan kalmıştır. 

Bu örnekte, hem A işletmesinin iştirakiyle yaptığı aşağı yönlü işlem; hem de iştirakin 
yatırımcısı olan A işletmesiyle yaptığı yukarı yönlü işlemin, A işletmesinin kârı veya 
zararına olan etkisi birlikte ele alınmaktadır. Bu doğrultuda A işletmesi; Örnek 
10.31’de açıklandığı üzere 10.21(e)  paragrafına uygun olarak kendisinin iştirakine 
yaptığı satış işlemi ve iştirakin kendisine yaptığı satış işlemi sonucunda ortaya çıkan 
gerçekleşmemiş kârı, iştirakteki payı oranında elimine ederek karşılığında iştirakinin 
defter değerini azaltacaktır. 

A işletmesi, maliyeti 30.000 TL olan ticari mallarını %25 kâr marjıyla 40.000 TL 
karşılığında B işletmesine satarak 10.000 TL tutarında brüt kâr elde etmiştir. B 
işletmesi ise, 40.000 TL karşılığında aldığı bu ticari malların %85’ini üçüncü taraflara 
satmış; 6.000 TL tutarındaki %15’lik kısım ise satılamadan B işletmesinin stoklarında 
kalmıştır. Örnek 10.31’de açıklandığı üzere, ticari malların %15’inin satılamaması, A 
işletmesinin elde ettiği 10.000 TL tutarındaki brüt kârın 1.500 TL (10.000 TL x %15) 
tutarındaki kısmının A işletmesi bakımından gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu 
doğrultuda; A işletmesi, bu brüt kârın, payı oranındaki 450 TL (1.500 TL x %30)  
tutarındaki kısmını elimine edecektir.  

Diğer taraftan A işletmesi, B işletmesinden 80.000 TL’ye satın aldığı ticari malların 
20.000 TL tutarındaki %25’lik kısmını üçüncü taraflara satamamıştır. Yukarıdaki 
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paragrafta açıklandığı üzere, iştirakin A işletmesinden aldığı ticari malların %25’ini 
satamaması; iştirakin de, A işletmesine satmış olduğu ticari mallardan elde etmiş 
olduğu 30.000 TL (80.000 TL– 50.000 TL) tutarındaki brüt kârın %25’i olan 7.500 TL 
(30.000 TL x %25) tutarındaki kısmının da gerçekleşmediğini göstermektedir. B 
işletmesinin dönem net kârındaki payı söz konusu gerçekleşmemiş brüt kârı da 
kapsadığından A işletmesi, iştirakten kendisine düşen net kârdaki payından 2.250 
TL (7.500 TL x %30) tutarındaki gerçekleşmemiş kârı elimine edecek ve karşılığında 
iştirakin defter değerini azaltacaktır.  

Sonuç olarak, A işletmesi, iştirakin dönem net kârından kendisine düşen paydan 
toplam 2.700 TL (450 TL + 2.250 TL) tutarındaki gerçekleşmemiş brüt kârı elimine 
edecektir. 

 

Paragraf 10.21(f) - İştirakin Finansal Tablolarının Tarihi 

Özkaynak yöntemi uygulanırken yatırımcı, kendi finansal tablolarıyla aynı tarihli olan 
iştirak finansal tablolarını kullanır. Bu amaçla, iştirakin raporlama dönemi sonunun 
işletmeninkinden farklı olması durumunda iştirak, işletmenin kullanımı amacıyla 
finansal tablolarını işletmenin raporlama dönemi sonu itibarıyla hazırlar. Ancak 
iştirak tarafından aynı tarihli finansal tabloların hazırlanması mümkün değilse 
yatırımcı, iştirakin elde edilebilen en güncel finansal tablolarını kullanır ve iki 
raporlama dönemi sonu arasında gerçekleşen önemli işlemler ve olayların etkileri 
için düzeltmeler yapar. Her hâlükârda işletmenin ve iştirakinin raporlama dönemi 
sonu arasındaki fark üç aydan fazla olamaz. 

Paragraf 10.21(g) - İştirakin Muhasebe Politikaları  

İştirak, yatırımcının uyguladığı muhasebe politikalarından farklı politikalar 
uyguluyorsa, uygulamada mümkün olduğu sürece yatırımcı, özkaynak yönteminin 
kullanılması amacıyla iştirakin finansal tablolarını kendi muhasebe politikalarına göre 
düzeltir. 

Açıklama: 

10.21(f) ile 10.21(g) paragraflarında, yatırımcı işletmenin finansal tablolarını sunduğu 
raporlama dönemi sonu tarihi ile finansal tablolarına yansıttığı kalemlerin kayda alma 
ve ölçüm esaslarını belirleyen muhasebe politikalarının iştirakin finansal tabloları 
bakımından farklı olması durumunda, yatırımcı işletmenin izlemesi gereken adımlar 
öngörülmektedir.  

Bu doğrultuda, özkaynak yönteminin de bir nevi konsolidasyon işlemi olduğu göz 
önüne alındığında, yatırım yapan işletmenin, iştirakteki payı oranında iştirakin finansal 
tablolarını kendi finansal tablolarına dâhil ettiği görülmektedir. Bu sebeple, iştirakin 
uyguladığı farklı muhasebe politikaları ya da iştirakin finansal tablolarını farklı tarihlerde 
sunması özkaynak yönteminin uygulanma amacıyla çelişecektir. Çünkü bu yöntem, 
yatırım yapan işletmenin özkaynağının iştirakin bünyesinde kullanılması esasına 
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dayanmaktadır. Bu sebeple, kendi performans sonuçları ile finansal durumunu, 
iştirakin performans sonuçları doğrultusunda kendi finansal tablolarına ekleyen 
yatırımcı işletmenin,  söz konusu farklılıklarla iştirakinin defter değeri ile kâr veya 
zararındaki payı sunması, özkaynak yöntemini uygulayan bir yatırımcının finansal 
tablolarının gerçeğe uygun olmasını sağlayamayacaktır. Bu sebeple, konsolide 
finansal tablo hazırlayan bir ana ortaklık gibi, iştirakin finansal tablolarını, kendi finansal 
tablolarında geçerli olan raporlama dönemi sonu tarihi ile muhasebe politikaları 
bakımından düzeltmesi gerekmektedir.  

Örnek 10.33: 

A işletmesinin ana ortaklığı olduğu topluluk, maden sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca, A işletmesi, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” 
tanımını karşıladığından konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabidir.  
1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, aynı sektörde faaliyet gösteren B işletmesinin oy 
hakkı veren adi paylarının %40’ını 400.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin 
finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu 
yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda almıştır.  

Diğer taraftan, A işletmesi, daha gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlamak 
amacıyla iştirakin varlık ve yükümlülüklerinin edinim tarihi itibarıyla gerçeğe uygun 
değerini belirlemiştir. Edinim tarihi itibarıyla aşağıdaki varlıklar haricinde, iştirakin 
varlık ve yükümlülüklerinin defter değerleri, gerçeğe uygun değerleriyle eşittir: 

 

Defter 
Değeri 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 

Gerçeğe 
Uygun 

Değer Farkı 
Stoklar 140.000 TL 180.000 TL 40.000 TL 
Makine ve Cihazlar 80.000 TL 95.000 TL 15.000 TL 

TOPLAM 220.000 TL 275.000 TL 55.000 TL 

Edinim tarihi itibarıyla iştirakin bünyesindeki stokları, 15 Mart 2021 tarihinde 
satılmıştır. Diğer taraftan A işletmesi, edinim tarihi itibarıyla makine ve cihazların 2 
yıl faydalı ömrünün kaldığını belirlemiştir.   

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla B işletmesi 80.000 TL tutarında kâr 
elde etmiş ve 22.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. 

Yukarıdaki hususlara ilâve olarak, A işletmesi ile B işletmesi, “Maden Kaynaklarının 
Aranmasi ve Değerlendirilmesi” bölümü kapsamında, madenlerin aranmasında 
yapılacak harcamaların aktifleşitirilmesine ilişkin tanınan muhasebe politika seçimi 
hakkından faydalanmaktadır. Bu doğrultuda, A işletmesi madenlerin aranmasında 
kazı için yapılan harcamaları giderleştirirken; B işletmesi bu harcamaları 
aktifleştirmektedir.  

A işletmesi ile iştirakin söz konusu harcamalara ilişkin benimsediği muhasebe 
politikalarının farklı olması sebebiyle, 10.21(g) paragrafına uygun olarak A 
işletmesinin, iştirakin finansal tablolarını, kendi muhasebe politikalarına göre 
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düzeltmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, A işletmesi B işletmesinin 2021 yılına ait 
raporlama dönemi sonu itibarıyla, kazı için yapılan 46.500 TL tutarındaki harcamanın 
giderleştirilmesi gerektiğini belirlemiştir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; A işletmesinin, iştirakin ilk kayda 
alınması sırasında ve 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda yapacağı yevmiye 
kayıtlarına aşağıda yer verilmektedir:  

İştirakin edinim kaydı: 
Kasa 400.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  400.000 TL 
İştirakin net kârındaki payın kaydı: 
İştiraklerdeki Yatırımlar 32.000 TL  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  32.000 TL 

*B İşletmesinin Dönem Net Kârı 80.000 TL x A İşletmesinin Payı %40 = 32.000 TL 

İştirakten elde edilen kâr payı dağıtım tutarı kaydı: 
Kasa 8.800 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  8.800 TL* 

*B İşletmesinin Kâr Payı Dağıtımı 22.000 TL x A İşletmesinin Payı %40 = 8.800 TL 

İştirakin finansal tablolarını düzeltmesi ile gerçeğe uygun değer farklılıklarına ilişkin 
kayıt: 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımların Kârlarından Paylar  37.600 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  37.600 TL* 

*Stokların Gerçeğe Uygun Değeri ile Defter Değeri Arasındaki Fark: 40.000 TL x A İşletmesinin Payı %40 = 
16.000, 

Makine ve Cihazların Gerçeğe Uygun Değeri ile Defter Değeri Arasındaki Fark: 15.000 TL / Makinelerin Kalan 
Faydalı Ömrü 2 Yıl=7.500 TL x A İşletmesinin Payı %40 = 3.000 TL, 

Muhasebe Politikası Farklılığı Sebebiyle Giderleştirilmesi Gereken Tutar: 46.500 TL x A İşletmesinin Payı %40 
= 18.600 TL, 

16.000 TL + 3.000 TL + 18.600 TL = 37.600 TL 

 

 

Paragraf 10.21(ğ) -Yatırım Tutarını Aşan Zararlar 

Yatırımcının iştirakin zararlarındaki payı iştirakteki yatırımın defter değerine eşitse 
veya defter değerini aşıyorsa, yatırımcı, kendi payına düşen ek zararları iştirakin 
zararından işletmeye düşen pay olarak muhasebeleştirmez. Yatırımcının payı sıfıra 
düştükten sonra yatırımcı, ek zararları, sadece üstlendiği hukuki veya zımni 
kabulden doğan yükümlülükler ya da iştirak adına yaptığı ödemeler ölçüsünde bir 
karşılık ayırmak suretiyle muhasebeleştirir (bakınız: “Karşılıklar, Şarta Bağlı 
Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü). İştirakin daha sonra kâr etmesi söz 
konusu olursa, yatırımcı, kârdaki payını, yalnızca, kârdaki payı 
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muhasebeleştirilmemiş zarardaki payına eşit olduktan sonra muhasebeleştirmeye 
devam eder. 

Açıklama: 

10.21 paragrafına ilişkin yapılan açıklamada ifade edildiği üzere özkaynak yöntemi 
temelini yatırım yapan işletmenin özkaynağını başka bir işletmenin bünyesinde 
kullanmasından almaktadır. Yatırım yapan işletmenin, iştirakin finansal ve faaliyet 
politikalarına katılma gücü elde edecek kadar bir sahipliği olsa dahi; bu sahiplik yatırım 
yapan işletme ile iştirak arasında bir ortaklık ilişkisini de içinde barındırmaktadır. Bu 
ortaklık ilişkisi ise, iştirakte sahip olunan payın; özünde, yatırım yapan işletmenin 
iştirakin özkaynağına yaptığı yatırım ve iştirakteki uzun vadeli diğer hakların da dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, ödenmesi veya tahsili planlanmamış bir 
borç veya alacak ya da öngörülebilir gelecekte gerçekleşmesi beklenmeyen bir kalem 
de özünde yatırım yapan işletmenin iştirakteki yatırımının bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, söz konusu kalem için öngörülebilir bir süre 
belirlenmemiş olması sebebiyle, bu kalemde de özkaynak yatırımındaki gibi bir sahiplik 
zımni olarak meydana gelmektedir. Bu doğrultuda, vadesi belirlenmiş olan ticari alacak 
ya da borçlar,  teminatlı krediler gibi uygun karşılıkları olan uzun vadeli alacaklar bu 
kapsamda değerlendirilmemektedir.  

Bu kapsamda; 10.21(ğ)  paragrafı uyarınca yatırım yapan işletmenin, iştirakin 
zararlarındaki payını belirlerken, yatırım tutarı olarak ifade edilen iştirakteki yatırımın 
defter değerini dikkate alması gerekmektedir. Yukarıdaki paragrafta yapılan 
açıklamalar çerçevesinde iştirakin defter değeri veya iştirakteki yatırım tutarı aşağıdaki 
kalemlerden oluşmaktadır:  

 İştirake yapılan yatırımı. 

 İştirakin dönem net kârından veya zararından alınan payı. 

 İştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç veya kayıplardan alınan payı. 

 İştirakteki sahip olunan diğer uzun vadeli hakları. 

Bu çerçevede, yatırım yapan işletme, iştirakin zararlarındaki payından, yukarıdaki 
sayılan kalemlerin toplamına eşit olan kısmını bünyesine alabilecektir. İştirakin yatırım 
tutarını aşan zararların söz konusu olması durumunda ise; yatırım yapan işletme, 
kendisinin üstlendiği yükümlülükler veya iştirak adına yaptığı ödemeler ölçüsünde 
“Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü uyarınca 
karşılık ayırarak, yatırım tutarını aşan zararları muhasebeleştirebilecektir.  

Diğer taraftan; iştirakin daha sonraki dönemlerde kâr elde etmeye başlaması 
durumunda, yatırım yapan işletme bu kârdaki payını, muhasebeleştirilmemiş zarardaki 
payına eşit olmadıkça, iştirakin defter değerine yansıtamayacaktır. 

Örnek 10.34: 

A işletmesi, 1 Ocak 2021 tarihinde, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%50’sini 100.000 TL karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
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politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak olarak 
kayda almıştır. A işletmesi bu yatırımını yaparken, B işletmesinin yükümlülüklerine 
finansman sağlayacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. 

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla B işletmesi, 240.000 TL tutarında 
net zarar etmiştir. 

A işletmesi, iştiraklerinin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapması 
dolayısıyla, iştirakin dönem net zararından kendisine düşen 120.000 TL (240.000 TL 
x %50) tutarındaki payı, kendi Kâr veya Zarar Tablosuna bir zarar olarak yansıtmak 
ve karşılığında da iştirakin defter değerini azaltmak zorundadır. Ancak A 
işletmesinin, iştirakin dönem net zararındaki 120.000 TL tutarındaki payı, iştirakin 
defter değerini 20.000 TL tutarında aşmaktadır.  

Bu doğrultuda A işletmesi, 10.21(ğ) paragrafına uygun olarak, söz konusu 120.000 
TL tutarındaki zararı, kendi kâr veya zararına yansıtıcak ancak karşılığında iştirakin 
defter değerini 100.000 TL tutarında azaltarak iştirakin defter değerini sıfıra 
düşürecektir. A işletmesi, yatırımın defter değerini aşan 20.000 TL tutarındaki kısmı 
için ise, iştirakin yükümlülükleriyle ilgili bir taahhütte bulunmaması dolayısıyla 
herhangi bir muhasebeleştirme işlemi yapmayacaktır. Diğer taraftan, iştirakin daha 
sonraki dönemlerde elde ettiği dönem net kârındaki pay, A işletmesinin 
muhasebeleştirmediği 20.000 TL tutarındaki zararı aşmadıkça, 10.21(ğ) paragrafına 
uygun olarak A işletmesi, iştirakin net kârındaki payı iştirakin defter değerine 
yansıtamayacaktır.  

 

Örnek 10.35: 

Örnek 10.34’teki  varsayımlar  bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, A işletmesi 
B işletmesine, finansal destek sağlayacağını taahhüt etmiştir. Diğer taraftan B 
işletmesi, dönem net zararının amortisman gibi nakit çıkışı gerektirmeyen 
giderlerden kaynaklanması sebebiyle A işletmesine 10.000 TL tutarında bir dağıtım 
yapmıştır. Bu dağıtımın A işletmesinden tahsil edilmesi beklenmemektedir.  

Örnek 10.34’te açıklanan işlemler çerçevesinde A işletmesi, iştirakin dönem net 
zararındaki 120.000 TL tutarındaki payını kâr veya zararına yansıtacak ve 
karşılığında iştirakin defter değerini sıfıra düşürecektir. Ancak, A işletmesinin, 
iştirake finansal destek sağlayacağına dair taahhütte bulunması sebebiyle, 
“Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü uyarınca 
muhasebeleştirmediği 20.000 TL tutarındaki zarar ile iştirakin dağıtımını yapmış 
olduğu 10.000 TL tutarının toplamı olan 30.000 TL tutarında bir yükümlülük kayda 
alması gerekmektedir. Bu doğrultuda, iştirakin sonraki dönemlerde kâr elde etmeye 
başlaması durumunda ise A işletmesi, iştirakin defter değerini artırmadan önce, 
iştirakin elde ettiği net kârdaki payı oranında 30.000 TL tutarındaki yükümlülüğü 
azaltacaktır.  
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Paragraf 10.21(h) - Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi 

(i)   İşletme iştiraki üzerindeki önemli etkisini kaybettiğinde özkaynak yönteminin 
uygulanmasına son verilir. 

Açıklama: 

Önemli etkinin hangi şekillerde kaybedileceği konusunda sağlanan rehberlik için 10.15-
10.16 paragraflarına ilişkin yapılan açıklamadan faydalanılabilir. Diğer taraftan, önemli 
etkinin kaybedilmesi durumunda yapılacak muhasebe işlemleri konusunda sağlanan 
rehberlik için 10.21(h)(i-iv) paragraflarındaki muhasebe esaslarının uygulanması 
gerekmektedir.  

Örnek 10.36: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu 200.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı 
olarak kayda almıştır.  

B işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 80.000 TL tutarında net 
kâr elde etmiş ve 50.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır.  

B işletmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneminde ise 20.000 
TL tutarında net zarar etmiştir.  

A işletmesi, B işletmesindeki iştirak yatırımının tamamını 1 Temmuz 2022 tarihinde 
155.000 TL’ye nakit karşılığında satmıştır.  

10.15 paragrafına ilişkin yapılan açıklamada belirtildiği üzere, yatırım yapan 
işletmenin iştirakteki paylarının tamamını elden çıkarması önemli önemli etkinin 
kaybedilmesine sebep olan en yaygın faktörlerdendir. Münferit ve konsolide finansal 
tablolarda iştiraklerinin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemiyle yapan bir işletmenin; 
iştirakteki paylarının tamamını elden çıkarması durumunda, iştirakin elden 
çıkarılması sonucu alınan bedelin gerçeğe uygun değeri ile iştirakin defter değeri 
arasındaki olumlu veya olumsuz farkın kâr veya zarara yansıtılması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, A işletmesi, iştirakteki paylarının tamamını elden çıkarması 
sonucunda kâr veya zarara yansıtacağı tutarı belirlerken, öncelikle iştirakinin defter 
değerini dikkate alacaktır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla, özkaynak yönteminin 
uygulanması sonucunda iştirakin ulaştığı defter değeri aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
    
İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı 200.000 TL 
İştirakin Net Kârındaki Pay  
A işletmesi: 80.000 TL x %30 24.000 TL 
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İştirakten Elde Edilen Kâr Payı Dağıtımı Tutarı 
A işletmesi: 50.000 TL x %30 (15.000 TL) 

  
 

İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter 
Değeri 209.000 TL 

  
2022 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 

İştirakin Net Zararındaki Pay  
A işletmesi: 20.000 TL x %30 (6.000 TL) 

  
İştirakin 1 Temmuz 2022 Tarihindeki Defter Değeri 203.000 TL 

Bu doğrultuda A işletmesi, 203.000 TL tutarındaki iştirak yatırımının tamamını 
155.000 TL nakit karşılığında elden çıkararak 48.000 TL tutarında zarar etmiştir. A 
işletmesi, 48.000 TL tutarındaki bu zarar tutarını, münferit ve konsolide Kâr veya 
Zarar Tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde 
sunarak, iştiraki finansal tablo dışı bırakacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştiraki tamamen elden 
çıkarmasına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihinde yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer 
verilmiştir: 

Kasa 155.000 TL  
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar 48.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  203.000 TL 
   

 

 

Paragraf 10.21(h) - Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi: 
Özkaynak Yöntemiyle İzlenen İştirakin Bağlı Ortaklık Niteliği Kazanması  

(ii)  İştirak yatırımının bağlı ortaklık niteliği kazanması durumunda aşamalı bir iş 
birleşmesi gerçekleşmiş olur ve söz konusu iş birleşmesine ilişkin muhasebe 
işlemleri “İş Birleşmeleri” bölümü hükümleri uygulanarak yapılır. 

Açıklama: 

10.21(h)(ii) paragrafındaki hüküm, isteğe bağlı ya da zorunlu olarak konsolide finansal 
tablo hazırlayan işletmelerin, iştiraklerinin ilâve paylarını edinmeleri sonucunda, 
iştiraklerinin bağlı ortaklık niteliği kazandığı, bağlı ortaklık edinimi niteliğindeki aşamalı 
iş birleşmeleri için geçerlidir. Bu doğrultuda, konsolide finansal tablolarındaki 
iştiraklerinin aşamalı iş birlemesi sonucunda bağlı ortaklık niteliği kazandığı işletmeler 
için, bu iş birleşmesinin nasıl muhasebeleştirileceği ve konsolide finansal tablolara 
nasıl yansıtılacağına ilişkin rehberlik “İş Birleşmeleri” ile “Konsolide Finansal Tablolar” 
bölümlerinde sağlanmaktadır.  
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Diğer taraftan, münferit finansal tablolarda iştiraklerin ve bağlı ortaklıkların özkaynak 
yöntemine göre ya da iştiraklerin özkaynak yöntemine göre ancak bağlı ortaklıkların 
maliyet yöntemine göre ölçüldüğü durumlarda, iştirak yatırımından bağlı ortaklık 
yatırımına geçişin nasıl yapılcağı konusundaki rehberlik için 10.18 paragrafındaki 
açıklamadan faydalanılabilir.  

Örnek 10.37: 

A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %35’ini 1 Ocak 2021 
tarihinde 175.000 TL’ye nakit karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak 
yatırımı olarak kayda almıştır. A işletmesi, münferit finansal tablolarda iştirakleri ile 
bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.  

2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla, B işletmesi 85.000 TL tutarında net 
kâr elde etmiş ve yeniden değerlemeye tabi tuttuğu binalarındaki 20.000 TL 
tutarındaki değer artışını özkaynaklarına yansıtmıştır.  

A işletmesi, 15 Mart 2022 tarihinde, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%65’ini de 480.000 TL’ye nakit karşılığında satın alarak, B işletmesinin finansal ve 
faaliyet politikalarını yönetme gücü elde etmiş ancak bu ilâve pay edinimiyle, BOBİ 
FRS’de öngörülen “büyük işletme” ölçütlerini karşılamadığından; “Konsolide 
Finansal Tablolar” bölümü uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü 
doğmamıştır. Bu sebeple bu edinim A işletmesinin münferit finansal tabloları 
bağlamında ele alınmıştır.  

2022 yılında A işletmesinin, B işletmesinin adi paylarının %65’ini edinerek B 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü elde etmesi; A 
işletmesinin, B işletmesindeki yatırımının niteliğini iştirak yatırımından bağlı ortaklık 
yatırımına dönüştürmüştür. Diğer taraftan, örnekte belirtildiği üzere A işletmesi 
münferit finansal tablolarda, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının sonraki ölçümünü 
özkaynak yöntemine göre yapmaktadır. Bu doğrultuda, iştirakler ile bağlı ortaklıkların 
sonraki ölçümüne ilişkin benimsenen yöntemin aynı olması sebebiyle 10.18 
paragrafına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde, iştirak yatırımından bağlı 
ortaklık yatırımına geçiş, A işletmesinin, B işletmesinde önceden sahip olduğu 
paylarının defter değeri üzerinden olacaktır. Bu çerçevede, iştiraklerinin sonraki 
ölçümünde özkaynak yöntemini uygulayan A işletmesinin iştirakinin 31 Aralık 2021 
tarihinde ulaştığı defter değeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
  
İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı 175.000 TL 
İştirakin Net Kârındaki Pay  
A işletmesi: 85.000 TL x %35 29.750 TL 

İştirakin Özkaynaklarında Kaydettiği Yeniden Değerleme Artışındaki Pay 
A işletmesi: 20.000 TL x %35 7.000 TL 

    



 

79 

İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter Değeri 211.750 TL 

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere; A işletmesinin, 2021 yılına ait raporlama 
dönemi sonunda B işletmesindeki iştirak yatırımının defter değeri 211.750 TL 
tutarına ulaşmıştır. Bu doğrultuda A işletmesi; bağlı ortaklığını, önceden sahip 
olduğu payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 211.750 TL tutarındaki defter değeri ile 
ilâve payların edinimi için ödediği 480.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 
691.750 TL tutarı üzerinden münferit finansal tablolarına alacaktır. 

Diğer taraftan, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda iştirakin binalarını yeniden 
değerlemeye tabi tutması sonucunda özkaynaklarında kaydettiği 20.000 TL 
tutarında değer artışındaki payını A işletmesi, münferit Finansal Durum Tablosunda 
kendi özkaynaklarında 7.000 TL (20.000 TL x %35) olarak göstermiştir. A 
işletmesinin yaptığı ilâve pay edinimiyle, iştiraki üzerindeki önemli etkisinin sona 
ermesi sebebiyle, münferit Finansal Durum Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, 
İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde 
sunulan 7.000 TL tutarındaki iştirakin yeniden değerleme değer artışındaki payını, 
10.21(h)(iv) paragrafına uygun olarak “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine 
aktarması gerekmektedir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin B işletmesindeki iştirak 
yatırımının, bağlı ortaklık yatırımına dönüşmesi sonucunda yapacağı yevmiye 
kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 691.750 TL  
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 
Yatırımların Özkaynaklarında 
Kaydettikleri Gelirlerden Kâr veya 
Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 

7.000 TL  

Kasa  480.000 TL 
İştiraklerdeki Yatırımlar  211.750 TL 
Geçmiş Yıllar Kârları  7.000 TL 

   
 

 

Örnek 10.38: 

Örnek 10.37’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, A işletmesi 
yaptığı ilâve pay edinimiyle, BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” ölçütlerini 
karşılayarak; “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca konsolide finansal tablo 
hazırlama yükümlülüğüne tabi olmuştur.  

Diğer taraftan; B işletmesinin adi paylarının borsada işlem görmemesi sebebiyle, A 
işletmesi, bir değerleme uzmanından faydalanarak B işletmesinin net varlıklarının 
gerçeğe uygun değerinin edinim tarihi itibarıyla 560.000 TL olduğunu belirlemiş ve 
bu doğrultuda B işletmesindeki iştirak yatırımının gerçeğe uygun değerinin 196.000 
TL’ye (560.000 TL x %35) tekabül ettiği sonucuna varmıştır.  
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Örnek 10.37’de belirtildiği üzere; A işletmesinin, B işletmesinin adi paylarının 
%65’ine ilişkin yaptığı ilâve edinim, B işletmesinin özkaynaklarındaki yatırımın 
niteliğini iştirak yatırımından bağlı ortaklık yatırımına dönüştürmüştür. Diğer taraftan, 
bu örnekte, A işletmesinin konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabi 
olması, yapılan ilâve pay ediniminin 10.21(h)(ii) paragrafı uyarınca aşamalı bir iş 
birleşmesi olarak ele alınmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, “İş Birleşmeleri” 
bölümüne uygun olarak işletmede kalan payların, güvenilir bir şekilde ölçülebilmeleri 
durumunda, gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Örnekte B işletmesinin adi paylarının borsada işlem görmediği ancak gerçekleştirilen 
iş birleşmesi dolayısıyla bir değerleme uzmanından faydalanılarak B işletmesinin net 
varlıklarının gerçeğe uygun değerinin edinim tarihi itibarıyla 560.000 TL olduğu ve 
iştirakin gerçeğe uygun değerinin değerinin de 196.000 TL’ye (560.000 TL x %35) 
tekabül ettiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, A işletmesi, bağlı ortaklığı, daha önce sahip 
olduğu payların edinim tarihindeki 196.000 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile 
ilâve payların edinimi için ödediği 480.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 
676.000 TL tutarı üzerinden münferit finansal tablolarına alacaktır. 

Yukarıda açıklanan yeniden ölçüm işlemine ilâve olarak, bu ölçüm sonucunda 
önceden sahip olunan payların gerçeğe uygun değeri ile bu payların defter değeri 
arasındaki olumlu ve olumsuz farkların kâr veya zarara yansıtılması gerekmektedir. 
Örnek 10.37’de belirtildiği üzere; A işletmesi, özkaynak yöntemi çerçevesinde, 
iştirakin dönem net kârındaki ile iştirakin özkaynaklarında kaydettiği yeniden 
değerleme artışındaki payını iştirakin defter değerine yansıtması sonucunda, 2021 
yılına ait raporlama dönemi sonunda iştirakin defter değeri 211.750 TL’ye ulaşmıştır. 
Bu doğrultuda A işletmesi, edinim tarihi itibarıyla iştirakin 196.000 TL tutarındaki 
gerçeğe uygun değeri ile 211.750 TL tutarındaki defter değeri arasındaki 15.750 TL 
tutarındaki olumsuz farkı “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” 
kaleminde münferit Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin B işletmesindeki iştirak 
yatırımının, bağlı ortaklık yatırımına dönüşmesi sonucunda yapacağı yevmiye 
kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 676.000 TL  
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 
Yatırımların Özkaynaklarında 
Kaydettikleri Gelirlerden Kâr veya 
Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 

7.000 TL  

Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar 15.750 TL  

   Kasa  480.000 TL 
           İştiraklerdeki Yatırımlar  211.750 TL 
           Geçmiş Yıllar Kârları  7.000 TL 
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Paragraf 10.21(h) - Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi: 
Özkaynak Yöntemiyle İzlenen İştirakin Finansal Araç Niteliği Kazanması 

(iii) Yatırımın “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamına giren bir 
finansal araç niteliği kazanması durumunda ise işletmede kalan paylar, söz 
konusu bölümün 9.20-9.21 paragraflarına göre finansal tablolarda “Finansal 
Yatırımlar” olarak izlenmeye başlanır. Kalan payların önemli etkinin 
kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde 
ölçülebiliyorsa, bu değer; güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa, iştirakin 
özkaynak yöntemine son verildiği tarihteki defter değerinden bu paylara 
düşen kısım, bu payların finansal yatırım olarak ilk kayda alınması sırasında 
işlem fiyatı olarak kabul edilir. Kalan payların ilk kayda almada işlem fiyatı 
olarak kabul edilen değeri ile varsa elden çıkarılan iştirak payından elde 
edilen bedelin gerçeğe uygun değerinin toplamından, yatırımın özkaynak 
yöntemine son verildiği tarihteki defter değeri çıkarılarak bulunan fark Diğer 
Faaliyetlerden Gelirler altında “Diğer Gelirler” kaleminde ya da Diğer 
Faaliyetlerden Giderler altında “Diğer Giderler” kaleminde kâr veya zarara 
yansıtılır. 

 

Örnek 10.39: 

B işletmesi, oy hakkı veren adi payları borsada işlem gören bir işletme olup 1 Ocak 
2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 50.000 adet paydan oluşmaktadır. 1 Ocak 
2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin paylarının %30’unu pay başına 60 TL nakit 
karşılığında satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarıyla ilgili 
kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı olarak kayda 
almıştır.  

2021 yılında yaşadığı likidite sıkıntısı sebebiyle A işletmesi,1 Temmuz 2021 tarihinde 
bu payların 14.500 adedini pay başına 64 TL’ye satmıştır. Söz konusu tarih itibarıyla, 
borsada pay başına kotasyon fiyatının 62 TLolduğu belirlenmiştir. 

A işletmesinin edinmiş olduğu 15.000 (50.000 x %30) adet payın 14.500 adedini 
satması, A işletmesinin B işletmesinin paylarındaki %30 düzeyindeki yatırımını, %1 
düzeyine düşürmüştür. Bu durum da, A işletmesinin, B işletmesi üzerindeki önemli 
etkisini kaybetmesine ve B işletmesindeki iştirak yatırımının niteliğinin, “Finansal 
Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamında finansal varlık şeklinde değişmesine 
sebep olmuştur.  

Münferit (ve konsolide) finansal tablolarda, iştiraklerin sonraki ölçümünün özkaynak 
yöntemiyle yapıldığı durumlarda; 10.21(h)(iii) paragrafına uygun olarak iştirak 
yatırımından finansal varlığa geçiş; güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa elde kalan 
payların payların gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılacaktır. Bu örnekte, B 
işletmesinin adi paylarının borsada işlem gördüğü belirtilmiş ve payların elden 
çıkarıldığı 1 Temmuz 2021 tarihinde, payların kotasyon fiyatının 62 TL olduğu 



 

82 

belirtilmiştir. Bu doğrultuda, A işletmesi finansal varlığı, payların elden çıkarıldığı 1 
Temmuz 2021 tarihindeki 31.000 TL (500 x 62 TL) tutarındaki gerçeğe uygun değeri 
üzerinden finansal tablolarına alacak; bu tutar söz konusu finansal varlığın “Finansal 
Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamında işlem fiyatını oluşturacaktır.  

Yukarıda açıklanan yeniden ölçüm işlemine ilâve olarak; 

 Bu ölçüm sonucunda elde kalan payların gerçeğe uygun değeri ile bu payların 
defter değeri arasındaki olumlu veya olumsuz farkların,  

 Elden çıkarılan payların defter değeri ile bu payların elden çıkarılması 
sonucunda alınan bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki olumlu veya 
olumsuz farkların,  

10.21(h)(iii) paragrafına uygun olarak tek bir tutar hâlinde kâr veya zarara 
yansıtılması gerekmektedir. Bu doğrultuda A işletmesi, payların elden çıkarıldığı 
tarih itibarıyla; 

 Elde kalan payların 31.000 TL (500 x 62 TL) tutarındaki gerçeğe uygun değeri 
ile 30.000 TL (500 x 60 TL) tutarındaki defter değeri arasındaki 1.000 TL 
tutarındaki olumlu fark ile 

 Elden çıkarılan payların 870.000 TL (14.500 x 60 TL)  tutarındaki defter değeri 
ile karşılığında alınan 928.000 TL (14.500 x 64 TL) tutarındaki bedel arasındaki 
58.000 TL tutarındaki olumlu farkı 

 “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” kaleminde, münferit (ve 
konsolide) Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin B işletmesindeki iştirak 
yatırımının niteliğinin finansal varlık şeklinde değişmesi sonucunda yapacağı 
yevmiye kaydına aşağıda yer verilmiştir: 

Finansal Yatırımlar 
(500 x 62 TL) 31.000 TL  

Kasa 
(14.500 x 64 TL) 928.000 TL  

           İştiraklerdeki Yatırımlar 
(15.000 x 60 TL)  900.000 TL 

   Diğer Faaliyetlerden Çeşitli 
Gelir ve Kazançlar  59.000 TL 
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Örnek 10.40: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin borsada işlem görmeyen adi 
paylarının %30’unu 180.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı 
olarak kayda almıştır.  

B işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 45.000 TL tutarında net 
kâr elde etmiş ve herhangi bir kâr payı dağıtımı yapmamıştır.  

2022 yılı itibarıyla; B işletmesinin faaliyette bulunduğu sektörde yaşanan olumsuz 
gelişmeler sebebiyle, A işletmesi, bu payların %20’sini 15 Haziran 2022 tarihinde 
130.000 TL nakit karşılığında elden çıkarmıştır.  

Örnek 10.39’da belirtildiği üzere, A işletmesinin, payların %20’sini elden çıkarması, 
A işletmesinin B işletmesinin paylarındaki %30 düzeyindeki yatırımını, %10 düzeyine 
düşürmüştür. Bu durum da, A işletmesinin, B işletmesi üzerindeki önemli etkisini 
kaybetmesine ve B işletmesindeki iştirak yatırımının, “Finansal Araçlar ve 
Özkaynaklar” bölümü kapsamında finansal varlık şeklinde değişmesine sebep 
olmuştur. Münferit finansal tablolarda iştiraklerin sonraki ölçümünün özkaynak 
yöntemiyle yapıldığı durumlarda; 10.21(h)(iii) paragrafına uygun olarak iştirak 
yatırımından finansal varlığa geçiş; elde kalan payların gerçeğe uygun değerinin 
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda, iştirakin defter değerinden bu paylara 
isabet eden tutar üzerinden yapılacaktır. Bu örnekte, B işletmesinin adi paylarının 
borsada işlem görmediği belirtilmektedir. Bu sebeple A işletmesi kalan payların 
gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde ölçemediğinden, iştirakin 2021 yılına ait 
raporlama dönemi sonundaki defter değerinin, kalan paylara isabet eden kısmını, 
finansal varlığın işlem fiyatı olarak dikkate alacaktır.  

Bu çerçevede, iştiraklerinin sonrakini ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapan A 
işletmesinin iştirakinin 31 Aralık 2021 tarihinde ulaştığı defter değeri aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı  180.000 TL  
İştirakin Net Kârındaki Pay (45.000 TL x %30)  13.500 TL  
   

İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter 
Değeri  193.500 TL  

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere; A işletmesinin, 2021 yılına ait raporlama 
dönemi sonunda B işletmesindeki iştirak yatırımının defter değeri 193.500 TL 
tutarına ulaşmıştır. A işletmesinin, iştirakin paylarındaki azalış dikkate alındığında, 
iştirakin defter değerinin 1/6’nin ((%30 – %25) / %30); kalan %5 düzeyindeki paylara; 
5/6’nin ((%30 – %5) / %30) ise elden çıkarılan %25 oranındaki paylara isabet ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, A işletmesi, finansal varlığı, iştirak yatırımının 
193.500 TL tutarındaki defter değerinin 1/6’ine isabet eden 32.250 TL tutarı 
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üzerinden finansal tablolarına alacak; bu tutar söz konusu finansal varlığın “Finansal 
Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü kapsamında işlem fiyatını oluşturacaktır.  

Yukarıda açıklanan yeniden ölçüm işlemine ilâve olarak; A işletmesi, finansal aracın 
32.250 TL tutarındaki işlem fiyatı ve elden çıkarılan paylar için aldığı 130.000 TL 
tutarındaki bedelin toplamı ile iştirakin 193.500 TL tutarındaki defter değeri 
arasındaki 31.250 TL tutarındaki olumsuz farkı, 10.21(h)(iii)  paragrafına uygun 
olarak “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer Giderler” kaleminde Kâr veya 
Zarar Tablosuna yansıtacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesinin, iştirak yatırımının 
niteliğinin finansal araç şeklinde değişmesi sonucunda yapacağı yevmiye kaydına 
aşağıda yer verilmiştir: 

Finansal Yatırımlar  32.250 TL  
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar 31.250 TL  

  Kasa 130.000 TL  
İştiraklerdeki Yatırımlar  193.500 TL 

   
 

 

Paragraf 10.21(h) - Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesinin 
Finansal Tablolalardaki Sunumu 

(iv)   Özkaynak yönteminin kullanılmasına son verildiğinde, yatırıma ilişkin olarak 
daha önceden özkaynaklar içerisinde münferit Finansal Durum Tablosunda 
“Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve 
Kayıplarından Paylar” kaleminde veya konsolide Finansal Durum Tablosunda 
“İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” 
kaleminde kaydedilen tutarlar “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine 
aktarılır. 

Açıklama: 

Özkaynak yönteminin uygulanmasına son verilmesi sonucunda, yatırım yapan 
işletmenin, iştirakin özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardaki payını nasıl iptal 
edeceğine ilişkin rehberlik, Örnek 10.37-38 ve 43’te sağlanmaktadır.  

Paragraf 10.21(ı) - İştirak Yatırımının Müşterek Girişim Niteliği Kazanması 

Bir iştirak yatırımının müşterek girişim niteliği kazanması durumunda özkaynak 
yönteminin uygulanmasına devam edilir ve işletmenin daha önceden elinde tuttuğu 
payların yeniden ölçümü yapılmaz. 

Açıklama: 

10.21(ı) paragrafındaki hüküm, isteğe bağlı ya da zorunlu olarak konsolide finansal 
tablo hazırlayan işletmeler ile münferit finansal tablolarda iştirakler ile müşterek 
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girişimlerin özkaynak yöntemine göre ölçülmesi durumunda geçerlidir. Münferit 
finansal tablolarda iştirakin özkaynak yöntemine göre; müşterek girişimin ise maliyet 
yöntemine göre ölçüldüğü durumlarda, iştirak yatırımından müşterek girişim yatırıma 
geçişin nasıl yapılacağı konusundaki rehberlik için 10.18 paragrafındaki açıklamadan 
faydalanılabilir.   

Örnek 10.41: 

A işletmesi ile B işletmesi, gazlı içecek sektöründe faaliyet göstermektedir. Her iki 
işletme de gazlı içeceklerin şişelenmesi ve dağıtımını yapan C işletmesinin oy hakkı 
veren adi paylarının, sırasıyla %25 ve %40’ına sahiptir. Her iki işletme de C 
işletmesinin finansal ve faaliyet politikaları politikalarıyla ilgili kararlarına katılma 
gücü elde ederek bu yatırımı iştirak yatırımı olarak kayda almıştır. 2021 yılına ait 
raporlama döneminin başlangıcı itibarıyla; iştirakin, A işletmesindeki defter değeri 
160.000 TL; B işletmesindeki defter değeri ise 280.000 TL’dir. A işletmesi ile B 
işletmesi münferit finansal tablolarında iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin 
sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır. 

C işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 150.000 TL tutarında 
net kâr elde etmiş ve 80.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır.  

2022 yılı itibarıyla, A işletmesi ile B işletmesi, ürettikleri gazlı içeceklerin şişelenmesi 
ve dağıtımının daha hızlı ve kaliteli yapılmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapmaya 
karar vermiştir. Bu doğrultuda, A işletmesi,1 Mart 2022 tarihinde, C işletmesindeki 
oy hakkı veren adi payların %15’ini 75.000 TL’ye satın alarak C işletmesinin 
özkaynaklarındaki payını %40’a yükseltmiştir. 2 Mart 2022 tarihinde ise, A işletmesi 
ile B işletmesi, bir sözleşme yaparak, C işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını 
birlikte yönetme kararı almıştır.  

2022 yılında, A işletmesinin, C işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının %15’ini 
edinerek C işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını, bir sözleşmeye dayanarak 
B işletmesiyle birlikte yönetme kararı alması her iki işletme bakımından C 
işletmesindeki yatırımın niteliğini, iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına 
dönüştürmüştür. Diğer taraftan, örnekte belirtildiği üzere A işletmesi ile B işletmesi 
münferit finansal tablolarda, iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin sonraki 
ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır. Bu doğrultuda, iştirakler ile 
müşterek girişimlerin sonraki ölçümüne ilişkin benimsenen yöntemin aynı olması 
sebebiyle 10.21(ı)  paragrafına uygun olarak iştirak yatırımından müşterek girişim 
yatırımına geçiş; A işletmesi ile B işletmesinin, C işletmesinde önceden sahip olduğu 
payların defter değeri üzerinden olacaktır. Bu çerçevede, iştiraklerinin sonraki 
ölçümünde özkaynak yöntemini uygulayan A işletmesi ile B işletmesinin iştiraklerinin 
31 Aralık 2021 tarihinde ulaştığı defter değeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ A işletmesi B işletmesi 
      
2021 yılına ait raporlama dönemi başlangıcındaki tutar   160.000 TL   280.000 TL  
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İştirakin Net Kârındaki Pay  
A işletmesi: 150.000 TL x %25 
B işletmesi: 150.000 TL x %40 

 37.500 TL   60.000 TL  

İştirakten Elde Edilen Kâr Payı Dağıtım Tutarı  
A işletmesi: 80.000 TL x %25 
B işletmesi: 80.000 TL x %40 

(20.000 TL)  (32.000 TL)  

      
İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi 
Sonundaki Defter Değeri  177.500 TL      308.000 TL  

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere; 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda, 
A işletmesinin C işletmesindeki iştirak yatırımının defter değeri 177.500 TL tutarına; 
B işletmesinin C işletmesindeki iştirak yatırımının defter değeri ise 308.000 TL 
tutarına ulaşmıştır. Bu doğrultuda A işletmesi; müşterek girişimini, önceden sahip 
olduğu payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 177.500 TL tutarındaki defter değeri ile 
ilâve payların edinimi için ödediği 75.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 252.500 
TL tutarı üzerinden finansal tablolarına alacaktır. B işletmesi ise; hâlihazırda C 
işletmesinin adi paylarının %40’ına sahip olması sebebiyle, müşterek girişimini, 
önceden sahip olduğu payların 31 Aralık 2021 tarihindeki 308.000 TL tutarındaki 
defter değeri üzerinden finansal tablolarına alacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesi ile B işletmesinin C 
işletmesindeki iştirak yatırımının müşterek girişim yatırımına dönüşmesi sonucunda 
yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmiştir: 

A işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 252.500 TL  
                        Kasa  75.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar  177.500 TL 
B işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 308.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  308.000 TL 
   

 

 

Örnek 10.42: 

Örnek 10.41’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte, C 
işletmesinin oy hakkı veren adi payları borsada işlem görmektedir. A işletmesi 
münferit finansal tablolarında iştirak ve müşterek girişimlerinin sonraki ölçümünü 
özkaynak yöntemine göre yaparken, B işletmesi münferit finansal tablolarında 
iştiraklerin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre, müşterek girişimlerinin 
sonraki ölçümünü ise maliyet yöntemine göre yapmaktadır.  

Ayrıca, A işletmesi ile B işletmesinin, C işletmesini müştereken kontrol etmeye 
yönelik sözleşme yaptığı 2 Mart 2022 tarihinde, A işletmesinin C işletmesindeki 
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iştirak yatırımının gerçeğe uygun değeri 200.000 TL; B işletmesinin C işletmesindeki 
iştirak yatırımının gerçeğe uygun değeri 320.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Örnek 10.41’de de belirtildiği üzere; 2022 yılında A işletmesinin, C işletmesinin adi 
paylarının %15’ini edinerek C işletmesinin finansal ve faaliyet politikalarını, bir 
sözleşmeye dayanarak B işletmesiyle birlikte yönetme kararı alması, her iki işletme 
bakımından C işletmesindeki yatırımın niteliğini, iştirak yatırımından müşterek girişim 
yatırımına dönüştürmüştür.  

Bu doğrultuda; A işletmesinin, münferit finansal tablolarda iştiraklerin ve müşterek 
girişimlerin sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapması sebebiyle, 10.21(ı) 
paragrafına uygun olarak iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına geçişi, 
Örnek 10.41’de yapılan açıklamalar çerçevesinde yapacaktır. Dolayısıyla, A 
işletmesi, müşterek girişimini, önceden sahip olduğu payların 31 Aralık 2021 
tarihindeki 177.500 TL tutarındaki defter değeri ile ilâve payların edinimi için ödediği 
75.000 TL tutarındaki bedelin toplamı olan 252.500 TL tutarı üzerinden finansal 
tablolarına alacaktır. 

Diğer taraftan; B işletmesinin, münferit finansal tablolarda iştiraklerin sonraki 
ölçümünü özkaynak yöntemine göre; müşterek girişimlerin sonraki ölçümünü maliyet 
yöntemine göre yapması sebebiyle iştirak yatırımından müşterek girişim yatırımına 
geçişi; 10.18 paragrafıyla ilgili yapılan açıklama ile Örnek 10.38’de yapılan 
açıklamalar çervesinde, güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa önceden sahip olduğu 
payların edinim tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılacaktır. 

Bu örnekte, C işletmesinin adi paylarının borsada işlem gördüğü ve edinim tarihi 
itibarıyla B işletmesinin C işletmesindeki iştirak yatırımının gerçeğe uygun değerinin 
320.000 TL olarak belirlendiği ifade belirtilmiştir. Bu doğrultuda, B işletmesi iştirak 
yatırımından müşterek girişim yatırımına geçişi 320.000 TL tutarındaki gerçeğe 
uygun değeri üzerinden yapacak ve bu payların, gerçeğe uygun değeri ile 31 Aralık 
2021 tarihindeki 308.000 TL tutarındaki defter değeri arasındaki 12.000 TL 
tutarındaki olumlu farkı, “Diğer Faaliyetlerden Gelirler” altında “Diğer Gelirler” 
kaleminde münferit Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, A işletmesi ile B işletmesinin, C 
işletmesindeki iştirak yatırımının müşterek girişim yatırımına dönüşmesi sonucunda 
yapacağı yevmiye kayıtlarına aşağıda yer verilmiştir: 

A işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 252.500 TL  
                        Kasa  75.000 TL 

İştiraklerdeki Yatırımlar  177.500 TL 
B işletmesi: 
Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 320.000 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  308.000 TL 
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli 
Gelir ve Kazançlar  12.000 TL 
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Paragraf 10.21(i) - Ortaklık payındaki değişimler: 

İşletmenin ortaklık payında bir azalma olduğu ancak yatırım üzerindeki önemli 
etkinin kaybedilmediği durumlarda, işletmede kalan payların yeniden ölçümü 
yapılmaz. Bu durumda, yatırıma ilişkin olarak daha önceden özkaynaklar içerisinde 
münferit Finansal Durum Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek 
Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde veya konsolide Finansal 
Durum Tablosunda “İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından 
Paylar” kaleminde kaydedilen tutarlardan bu ortaklık payındaki azalışa isabet eden 
kısım “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarılır. Benzer şekilde, işletmenin 
ortaklık payında bir artış olduğu ve artış sonrasında da yatırımın iştirak niteliği 
taşımaya devam ettiği durumlarda işletmenin elinde tuttuğu payların yeniden ölçümü 
yapılmaz. 

 

Örnek 10.43: 

1 Ocak 2021 tarihinde A işletmesi, B işletmesinin oy hakkı veren adi paylarının 
%30’unu 500.000 TL’ye satın almış ve B işletmesinin finansal ve faaliyet 
politikalarıyla ilgili kararlarına katılma gücü elde ederek bu yatırımını iştirak yatırımı 
olarak kayda almıştır. A işletmesi, münferit finansal tabloları için iştiraklerinin sonraki 
ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.  

B işletmesi, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonu itibarıyla 200.000 TL tutarında 
net kâr elde etmiş ve 18.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır. B işletmesi, 
ayrıca, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu maddi duran varlıklarında gerçekleşen 
40.000 TL tutarındaki değer azalışını özkaynaklarına yansıtmıştır.  

2022 yılına ait raporlama döneminin başlangıcında ise; iştirak, bedelli sermaye 
ihracına gitmiştir. A işletmesi ise söz konusu bedelli sermaye ihracına katılmama 
hakkını kullanmıştır. Yapılan bedelli sermaye ihracı sonucunda iştirakin özkaynakları 
150.000 TL tutarında artmış ve A işletmesinin iştirakin özkaynaklarındaki payı %25’e 
düşmüş ancak iştiraki üzerinde önemli etkisi ortadan kalkmamıştır.  

İştirakin bedelli sermaye ihracına gitmesi ve A işletmesinin söz konusu sermaye 
ihracında bir pay satın almaması, iştirakin net varlıklarının 150.000 TL tutarında 
artmasına ancak A işletmesinin iştirakin özkaynaklarındaki payının herhangi bir 
bedel ödenmeden %5 oranında azalmasına sebep olmuştur. A işletmesinin 
iştiraktekin özkaynaklarındaki payının azalması ancak iştirak üzerinde önemli 
etkisinin hâla devam etmesi dolayısıyla, A işletmesi, 10.21(i) paragrafına uygun 
olarak elinde kalan payların yeniden ölçümünü yapmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, A 
işletmesinin elinde kalan paylar, iştirakin defter değerinden bu paylara isabet eden 
tutar üzerinden izlenmeye devam edilecektir.  
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Bu çerçevede, iştiraklerinin sonrakini ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapan A 
işletmesinin iştirakinin 31 Aralık 2021 tarihinde ulaştığı defter değeri aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir: 

2021 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
İlk Kayda Alma Bedeli/Tutarı 500.000 TL 

İştirakin Net Kârındaki Pay (200.000 TL x %30) 60.000 TL 

İştirakin Özkaynaklarında Kaydettiği Yeniden Değerleme 
Azalışındaki Pay (40.000 TL x %30) (12.000 TL) 

İştirakten Elde Edilen Kâr Payı Dağıtım Tutarı (18.000 TL x %30) (5.400 TL) 
  

 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter Değeri 542.600 TL 

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere; A işletmesinin, 2021 yılına ait raporlama 
dönemi sonunda B işletmesindeki iştirak yatırımının defter değeri 542.600 TL 
tutarına ulaşmıştır. A işletmesinin, iştirakin paylarındaki azalış dikkate alındığında, 
iştirakin defter değerinin 1/6’nin ((%30 – %25) / %30); azalan %5 düzeyindeki 
paylara; 5/6’nin ((%30 – %5) / %30) ise elde kalan %25 oranındaki paylara isabet 
ettiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, A işletmesi, öncelikle iştirakin defter değerinin 
1/6’ine isabet eden 90.433 tutarındaki kısmı finansal tablo dışı bırakacaktır. Diğer 
taraftan, bedelli sermaye ihracı sonucunda iştirakin özkaynağındaki 150.000 TL 
tutarındaki artışı, 37.500 TL (150.000 TL x %25) tutarında, sahip olduğu yeni pay 
oranında iştirakin defter değerine yansıtacaktır.  

Bu doğrultuda, yukarıdaki açıklanan işlemler çerçevesinde, iştirakin 2022 yılı 
itibarıyla ulaştığı yeni defter değerine aşağıda yer verilmiştir:  

2022 YILINA AİT RAPORLAMA DÖNEMİ 
İştirakin 2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Sonundaki Defter Değeri 542.600 TL 
İştirakte Sahip Olunan Paylardaki %5 Azalışın İştirakin Defter Değerine 
İsabet Eden Kısmı (542.600 TL x 1/6) (90.433 TL) 

İştirakin Sermaye Artışındaki Pay (150.000 TL x %25) 37.500 TL 

İştirakteki Pay Oranının Azalması Sonucunda İştirakin Yeni Defter 
Değeri 489.667 TL 

İştirakin özkaynağındaki payın değişimi sonucunda, yeni pay oranının iştirakin defter 
değerine isabet eden kısmının hesaplanmasına ilâve olarak, iştirakin yeni defter 
değeri ile pay değişiminden önceki defter değeri arasındaki farkın ise kâr veya zarara 
yansıtılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, A işletmesi iştirakin özkaynağındaki 
payının %30’dan %25’e düşmesi dolayısıyla iştirakin bedelli sermaye ihracı öncesi 
ve sonrasındaki defter değerleri arasında ortaya çıkan 52.933 TL (542.600 TL – 
489.667 TL) tutarındaki olumsuz farkı “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer 
Giderler” kaleminde Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtacaktır. 



 

90 

Diğer taraftan, 2021 yılına ait raporlama dönemi sonunda iştirakin maddi duran 
varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutması sonucunda özkaynaklarında kaydettiği 
40.000 TL tutarında değer azalışındaki payını A işletmesi, münferit Finansal Durum 
Tablosunda kendi özkaynaklarında 12.000 TL (40.000 TL x %30) olarak göstermiştir. 
A işletmesinin iştirakteki pay oranının %5 düşmesi sebebiyle, pay değişikliğinden 
önce münferit Finansal Durum Tablosunda “Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve 
Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar” kaleminde sunulan 12.000 
TL tutarına isabet eden 2.000 TL (12.000 TL x 1/6) tutarındaki kısmın 10.21(i)  
paragrafına uygun olarak “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarılması 
gerekmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, iştirakte sahip olduğu payların %5 
oranında azalması sonucunda A işletmesinin yapacağı yevmiye kaydına aşağıda yer 
verilmektedir 

İştiraklerdeki Yatırımlar 489.667 TL  
Geçmiş Yıllar Kârları 2.000 TL  
Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve 
Zararlar 52.933 TL  

İştiraklerdeki Yatırımlar  542.600 TL 
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 
Yatırımların Özkaynaklarında 
Kaydettikleri Gelirlerden Kâr veya 
Zararda Sınıflandırılmayacak 
Paylar 

 

2.000 TL 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

4. İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN DİPNOT AÇIKLAMALARI  

“Dipnotlar” bölümünün 26.7(d), 26.7(mm) ve 26.7(nn) paragrafları uyarınca iştirak 
yatırımları için finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki açıklamalar yapılır: 

Tüm İşletmeler Tarafından Yapılacak Açıklamalar 

1. İştirakler için tercih edilen muhasebe politikası açıklanır.  

Örnek 10.43: 

NOT 2: MUHASEBE POLİTİKALARI 

İştiraklerdeki yatırımlar, maliyet bedeli üzerinden kayda alınmaktadır. İştiraklerin 
sonraki ölçümü ise özkaynak yöntemine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda iştiraklerin 
defter değeri, yatırım tutarına, iştiraklerin edinim sonrasında elde ettiği dönem net 
kârı/zararı ile özkaynaklarında kaydettiği kazanç ve kayıplardan işletmeye düşen 
paylar eklenerek (çıkarılarak) belirlenmiştir. Ayrıca, iştiraklerin yapmış olduğu kâr payı 
dağıtımları, kâr veya zarara yansıtılmadan iştiraklerin defter değerinden 
indirilmektedir. 

Raporlama döneminin sonunda yatırımın değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız 
bir kanıtın bulunduğu durumlarda, yatırımın defter değeri geri kazanılabilir tutarıyla 
karşılaştırılarak değer düşüklüğü açısından test edilmekte ve varsa değer düşüklüğü 
zararı kâr veya zarara yansıtılmakta ve karşılığında iştirakin defter değeri değer 
düşüklüğü zararı kadar indirilmektedir.  

NOT 2: MUHASEBE POLİTİKALARI 

İştiraklerdeki yatırımlar, maliyet bedeli üzerinden kayda alınmaktadır. İştiraklerin 
sonraki ölçümü ise maliyet yöntemine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda, her 
raporlama dönemi sonlarında iştirakler, -varsa- hesaplanan birikmiş değer düşüklüğü 
zararları indirilerek maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir. 

İştiraklerden elde edilen kâr payı veya diğer dağıtımlar, kâr veya zarara 
yansıtılmaktadır. 

2. İşletmenin iştiraklerinin adı, merkezi ve bu yatırımlarda sahip olunan pay oranı 
açıklanır. 

 Konsolide finansal tablo hazırlamayan işletmeler bu açıklama içerisinde 
iştiraklerinin sermaye ve yedeklerinin tutarı ile dönem net kâr veya zararı 
tutarına yer verir. Ancak bu işletmelerin finansal tablolarını kamuya 
açıklamayan iştiraklerinin sermaye ve yedeklerinin tutarını ve dönem net kâr 
veya zararının tutarını açıklaması gerekmez. 

Örnek 10.44: 

NOT 14: İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 
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31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla iştiraklerin listesi ve Şirket’in bu yatırımlardaki sahip 
olduğu pay oranları aşağıdaki gibidir: 

  

A Yatırım ve Pazarlama 
A.Ş.’nin Sahip Olduğu  Pay 

Oranları 
Merkez 

A Oto A.Ş. %25 İstanbul 
A Otomotiv A.Ş. %26 İstanbul 
A Otomotiv Pazarlama A.Ş. %38 İstanbul 
AB Otomotiv Premium A.Ş. %38 İstanbul 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip olunan iştiraklerin sermayeleri, yedekleri ve dönem 
net kârı aşağıdaki gibidir:  

  A Oto A.Ş. 
A Otomotiv 

A.Ş. 

A Otomotiv 
Pazarlama 

A.Ş 

AB 
Otomotiv 
Premium 

A.Ş. 
     
Sermaye 105.230 TL 112.000 TL 121.000 TL 119.000 TL 
Kâr Yedekleri 40.000 TL 43.500 TL 43.670 TL 41.860 TL 
Dönem Net Kârı   60.880 TL 66.500 TL 62.500 TL 61.875 TL 
     

 

3. İştiraklerden ticari alacak, diğer alacak, ticari borç ve diğer borç tutarları açıklanır. 

Örnek 10.45: 

NOT 14: İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla iştiraklere olan ticari borç aşağıdaki gibidir:  

  31 Aralık 2019 
A Otomotiv A.Ş. 160.000 TL 
  

 

4. Finansal varlıklardan ya da yükümlülüklerden bazılarının karşı tarafının aynı 
toplulukta yer alan işletmeler ya da işletmenin iştirakleri veya müşterek girişimleri 
olması durumunda bu finansal varlıkların ya da yükümlülüklerin dönem 
sonundaki defter değerleri ayrı bir şekilde gösterilir. 

Örnek 10.46: 

NOT 14: İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla iştirakler vasıtasıyla sahip olunan borçlanma araçları 
aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2019 
A Oto A.Ş. 120.000 TL 
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A Otomotiv A.Ş. - 
  

 

5. İşletmenin; 

(…) 

 İştirakleri.  

(…) 

ile yaptığı işlemler, bu işlemlerin tutarı ve işletmenin finansal durumunun 
anlaşılması için bu işlemlerle ilgili gerekli olan diğer bilgiler açıklanır. 

 Bu taraflarla yapılan işlemlerin işletmenin finansal durumu üzerindeki 
etkilerinin anlaşılması için her bir işleme ilişkin bilginin ayrı olarak 
sunulmasının gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere, bireysel işlemlere 
ilişkin bilgiler işlemlerin niteliğine göre gruplandırılarak sunulabilir. 

Örnek 10.47: 

NOT 14: İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren raporlama dönemi itibarıyla Şirketin iştirakleriyle 
yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir: 

  2019 Yılı Raporlama Dönemi 
Kira Giderleri  
A Otomotiv Pazarlama A.Ş. 25.000 TL 
A Otomotiv Premium A.Ş. 18.000 TL 
  

 

6. İştiraklerde sahip olunan adi ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı gösterilmek şartıyla 
pay başına kâr ve kâr payı oranları açıklanır. 

Örnek 10.48: 

NOT 14: İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla iştiraklerin listesi ve Şirket’in bu yatırımlardaki sahip 
olduğu pay oranlarına göre elde ettiği kâr payı aşağıdaki gibidir: 

  

A Yatırım ve Pazarlama 
A.Ş.’nin Sahip Olduğu  Adi 

Pay Oranları 
Pay Başına Kâr 

A Oto A.Ş. %25 15.22 TL 
A Otomotiv A.Ş. %26 17.29 TL 
A Otomotiv Pazarlama A.Ş. %38 23.75 TL 
A Otomotiv Premium A.Ş. %38 23.51 TL 
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5. KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Bu bölümde, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT), BOBİ FRS ve TFRS’lerin konuyla ilgili hükümleri 
karşılaştırılarak söz konusu düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilecektir.  

 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

İŞTİRAK 
YATIRIMININ 
TANIMI 

Yatırım yapan işletmenin üzerinde 
önemli etkisinin bulunduğu 
işletmedir. 

Aksi açıkça ortaya konulmadığı 
sürece işletmenin oy haklarının 
%20 si ya da daha fazlasını 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
elinde tutması durumunda var 
olduğu kabul edilir. 

İşletmelerin, doğrudan veya dolaylı 
olarak diğer şirketlerin yönetimine ve 
ortaklık politikalarının belirlenmesine 
katılmak üzere edindiği hisse senetleri 
veya ortaklık paylarıdır. 

Yatırım yapılan işletmede oy ve yönetime 
katılma hakkının %10-%50 arasında oy 
hakkına sahip olunması 

 BOBİ FRS ile uyumlu 

İŞTİRAK 
YATIRIMININ İLK 
ÖLÇÜMÜ 

Maliyet Bedeli 

= Transfer edilen bedel (gerçeğe 
uygun değeri üzerinden)  + iştirakin 
edinimiyle doğrudan bağlantılı olan 
diğer maliyetler (elde etme 
maliyetleri)  

İştirakin edinimiyle doğrudan 
bağlantılı olan diğer maliyetler 
(aracılık ücretleri, danışmanlık 
ücretleri, muhasebe ve 

Alış Bedeli 

İştirak yatırımına konu olan hisselerin 
elde edilmesi esnasında katlanılan işlem 
maliyetleri (aracı kurumlara ödenen 
komisyonlar gibi) dönem gideri olarak 
değerlendirilir, maliyete eklenmez. 

 BOBİ FRS ile uyumlu 
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 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

değerlemeye ilişkin ücretler) 
iştirakin defter değerine dâhil edilir. 

ŞEREFİYE Özkaynak yönteminin uygulandığı 
bir iştirakin edinim maliyetinin, 
iştirakin finansal tablolarında yer 
alan tanımlanabilir net varlıklarının 
defter değerindeki (ya da 
muafiyetten faydalanılmayarak 
gerçeğe uygun değerine göre 
hesaplanan net defter değerindeki)  
payını aşan kısmıdır. 

Şerefiye tutarı ayrı olarak kayda 
alınmaz, iştirakin defter değerinin 
içerisinde gösterilir.  

Şerefiye için itfa payı ayrılmaz ve 
şerefiye ayrı olarak değer 
düşüklüğü testine tâbi tutulmaz. 

İştirakin edinim maliyetinin, iştirakin net 
tanımlanabilir varlıklarındaki payın 
mukayyet değerini aşan kısmıdır. 

VUK’ta peştemallık ifadesi 
kullanılmaktadır.  

5 yılda itfa edilir. 

 

TFRS’de böyle bir muafiyet 
bulunmamaktadır; hesaplama 
gerçeğe uygun değerden 
yapılmaktadır. 

 

NEGATİF 
ŞEREFİYE 

Özkaynak yönteminin uygulandığı 
bir iştirakin edinim maliyetinin, 
iştirakin finansal tablolarında yer 
alan tanımlanabilir net varlıklarının 
defter değerindeki (ya da 
muafiyetten faydalanılmayarak 

İştirakin edinim maliyetinin, iştirakin net 
tanımlanabilir varlıklarının mukayyet 
değerindeki işletmenin payının altında 
kalan kısmıdır. 

Negatif şerefiye gelir yazılamaz. 

 BOBİ FRS ile uyumlu 
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 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

gerçeğe uygun değerine göre 
hesaplanan net defter değerindeki)  
payının altında kalan kısmıdır 

 

 

İŞTİRAK 
YATIRIMININ 
SONRAKİ ÖLÇÜMÜ 

Konsolide Finansal Tablolarda: 

Özkaynak Yöntemi 

Münferit Finansal Tablolarda: 

 Maliyet Bedeli ya da  

 Özkaynak Yöntemi 

İştirak elden çıkarılana kadar alış değeri 
üzerinden izlenir.  

Herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı 
ayrılmaz. 

Konsolide Finansal 
Tablolarda: 

 BOBİ FRS ile uyumlu 

Münferit Finansal Tablolarda: 

 Maliyet bedeli 

 Özkaynak yöntemi 

 Gerçeğe uygun değer 
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 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

MALİYET 
YÖNTEMİNİN 
UYGULANMASI 

Dönem sonlarında yatırımın değer 
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı 
değerlendirilir, defter değeri ile geri 
kazanabilir tutarı karşılaştırılır ve 
geri kazanılabilir tutarın defter 
değerinin altına inmesi durumunda 
aradaki fark kâr veya zarara 
yansıtılır ve iştirakin defter değeri 
geri kazanılabilir tutara indirilir. 

Defter değeri = Maliyet Bedeli – 
Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararları 

 

 

 

 
 BOBİ FRS ile uyumlu 

ÖZKAYNAK 
YÖNTEMİNİN 
UYGULANMASI 

İştirak yatırımının defter değeri = 
Defter Değeri +(–) İştirakin dönem 
net kârından (zararından) 
işletmeye düşen pay +(–) İştirakin 
cari dönemde özkaynaklarında 
kaydettiği kazançtan (kayıptan) 
işletmeye düşen pay 

 

 

  BOBİ FRS ile uyumlu 

İŞTİRAKTEN ELDE 
EDİLEN KÂR PAYI 
VE DİĞER 
DAĞITIMLAR 

Kâr payı dağıtımı Ticari Kâr 
(Dönem Net Kârı) üzerinden 
yapılır. 

  

Kâr payı dağıtımı Mali Kâr (“Dönem Net 
Kârı – Geçmiş Yıl Zararları – Kanuni 
Yedek Akçeler” olarak belirlenen 
Dağıtılabilir Kâr) üzerinden yapılır. 

 BOBİ FRS ile uyumlu 
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