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0 - G!Ri~ 

Konsern i§letmelerin say1lar1n1n illkemizde de 

giln ge9tik9e giderek artmasi, konsern i:;iletmelerin fi-

nansal tablolari ve raporlari olan, konsolide finansal 

tablolar ile konsolide raporlar1n on err. kazanmasina 

neden olmu§tur. 

Bu nedenle, tezin konusunu konsolidasyon ilkele-

ri ve konsolidasyonun ornek bir holdingte dilzenlenme il-

keleri olu:;iturmaktadir. 

Konsolidasyonun illkemizde yeni bir konu olmasi 

nedeni ile tezin birinci bolilmilnde, i:;iletmelerde bilyil-

me, konsern ve holding kavrami, konsolidasyonun tan1m1, 

ilkeleri ve silreci yer alrnaktad1r. Tezin ikinci bolilmil, 

ornek holdingteki, konsolidasyona bak1·§ a91s1 i konso-

lidasyon ilkeleri, ve silreci ile holding konsolidasyon 

ilkelerine uygun olarak verilmi§ sayisal bir ornekten 

Tezin haz1rlarimas1nda yard1rr:c1 olan hocam Sayin 

Do9. Dr. Fahir Bilginollu ile, 9al1fma~1 yapt1i1m, hol-

ding sanayi grubu muhasebe mildilril, Say1n Mehmet Y1lmaz'a-

yard1mlar1ndan otilril te§ekkilr ederim. 

~. c. 
Yflkselcogretiin Kurulu 

JV!.-. r 1-r->Zi 'Dokilmantasyon 

Co§kun Samer 



1 - l~letmelerde Bilyilme 

Gilnilmilzde ii? hayat1n1n temel ozelliklerinden 

biri de btiytimedir. i~letmelerin ba§ta gelen ama9lar1ndan 

olan kar elde etmenin btiytimeyle clan yak1n ili§kisi goz 

onilne al1n1rsa btiytime egilimini a91klamak kclayla-

§ir. Ancak kar~amac1 olmayan kurumlar1n da stirekli bUyti-

me istekleri dikkate al1n1rsa btiyilmede etkili clan 

diler fakttirlerin de cldugu crtaya 91kar. 

!§letmelerin btiyilmesini zorunlu kilan nedenlerden 

ilki iktisadidir. Btiyilyen bir ekonomide i§letmeler du-

rumlar1n1 kcrumak igin bilytimek zorundad1r. I§letmelerin 

bu bilytimeyi gercekle§tirememeleri zamanla kil9illmeleri 

anlam1 ta§1r1. Ctinkil btiytiyen ekonomi ile pazarlar1n 

geni§lemesi birbirine bagl1d1r. Geni§leyen pazar ko§ul-

lari kar§1s1nda btiytimeme ise, rakip i§letmelerin pazar 

pay1n1 artt1rmalar1 sonucunu dcgurur (1). 

Btiyilmenin diger nedenleri ise; 

a) Tedarik kanallar1n1 gUvence al tina alzcak ve 

geli§tirmek, 

b) Sat1§ kanallar1n1 gilvence altina almak ve ge-

li§tirmek, 

c) Firma riskini dag1tmak, 

d) BUyilmenin saglayacag1 maliyet tasarruflar1ndan 
( 

yararlanmak, 
(1) l§letmecilik Bilgisi; Cemalc1lar, Bayar, A§kun, Ozalp; E!T!A, 

1980, s. 90. 
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e) Sermayeyi daha geni§ bir i§ alan1n1 denetleye-

eek bi~imde kullanrnak, 

f) Vergi tasarruflar1 saglamaktir (2). 

Ayrica i§letmilerde gorev alan ki§ilerde bilyilmeyi 

(yat1r1mlar1) desteklerler. Bunun nedeni ise i§letme bil-

yildilgilnde yetkilerinin artacag1n1 ve daha iyi olanaklara 

kavu~acaklar1n1 dil§ilnmeleridir. Ayr1ca, bUyilme, ilst ba-

samaklara ula§ma yar1s1na girmi§ olan yoneticiler ic;;in 

bir i§letmenin tercih edilmesinin ba§ta gelen. neden-

lerindendir. 

BUyilklilk ile ii,;iletme ( firma) ilnil aras1nda ya kin 

bir ilii,;iki vard1r. BUyUme yeni sermayeleri 9ektigi, 

yilksek yetenekli elemanlar1n i§e al1nmas1n1 saglad1~1 

ve mil§teri indinde halka daha iyi hizmet gotilrdilgil izle-

nimini yaratt1g1 ic;;in onem ta§1r (3). 

l§te firmalar aras1 yat1r1m ve birle§me kararla-

~1 bu ama9lar1n bir veya birka91n1 gerc;;ekle§tirme yolla-

rindan biridir. 

(2) Modern Yonetim Muhasebesi, Prof. Dr. Alparslan Peker, 1980, s. 
548. 

(3) Cemalcilar, Bayar, A§k1n, ozalp; a.g.e., s. 90. 



2 - Firmalar Arasi Yat1r1m ve Birle~me Ce~itleri 

Firrnalar arasi yat1r1rn ve birle~me uygulamalari 

9ok 9e~itli bi9imlerde ger9ekle§tirilebilir. Bu gyulama

lar; 

2.0) Ama9 edinilen zaman 

2.1) Elde edilen haklar 

2.2) Ula~ilan hukuksal yapilar 

2.3) Satin almada kullan1lan mali ara9lar, ag1la

r1ndan gruplanabilir. 

2.0) Ama9 edinilen zaman silresi ag1s1ndan firmalar 

aras1 yat1r1m ve birle~meler 

a) Kisa vadeli mali ama9l1 yat1r1mlar. Nakit 

fazlal1klar1n1 degerlendirmek i9in yap1lan yat1r1m

lard1r. Bu tilr yat1r1mlarda ama9, n~kit fazlalar1na 

kisa vadelerde gelir saglamak oldugundan yat1r1m yap1la

cak firmanin k~r dag1t1m politikas1 gHz Hnilnde bulundu

rulur veya faiz geliri yilksek tahvillere yat1r1m yap1l1r. 

nakt~ gereksinme duyulan 

dHnemlerde paraya 9evrilir. Bu nedenle, satin al1nacak 

hisse senetleri ve tahvillerin pazarda rahat al1n1p 

sat1labilir nitelikte olmalar1 onem kazan1r. 
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b) Uzun vadeli ekonomik amacl1 yat1r1mlar: Firma

n1n ilretim gilcilnil ve/veya sat1§ gilcilnil devam ettirme ve 

yilkseltme, firma riskini azaltma vb. amaclarla yap1-

lan firmalar arasi yat1r1mlar ve birle§meler bu grupta 

yer alir. Bu tilr yat1r1m ve birle§meler az1nl1k payla

r1na sahip olma bi9iminde olabilecegi gibi yonetimi 

etkileyecek dilzeylerde paya sahip olma, 9ogunlugu ele 

ge9irme ve hatta tilm firketi satin alma bi9imlerinde de 

ger9ekle1ebilir. 

2.1) Elde edilen haklar a91s1ndan firmalar aras1 

yat1r1m ve birle1meler 

a) Az1nl1k haklar1 saglayan yat1r1mlar: Satin 

a11nan firman1n yonetimi kararlar1nda etkili olabilecek 

dilzeye 91kamam11 yat1r1mlar bu grupta yer alir. 

Baz1 dil§ilnilrlere gore hisse senedi sermayesinin 

% 50'sinin alt1ndaki paya sahip olma sonucu yaratan her 

yat1r1m bu grupta yer alir. 

Boyle bir s1n1r koymak yerine satin al1nan f i~ke

tin yonetim kararlar1n1n olu1mas1ndaki etkinlikle bak

mak gerekir. Hisselerin c;ok dag1ld1g1 bir §irkette °/o 

30'luk bir pay yonetim kararlar1n1 yonlendirecek dilzeyde 

etkili oluyorsa "az1nl1k pay1" niteligi fiilen 9ogunluk 

niteligine donil,mil§ demektir. 

b) Satin alinan firmanin yonetim kararlar1na et

kili olmaya imkan veren firmalar aras1 yat1r1mlar: 
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Genel olarak bir firmanin yonetim kararlarinda etkili 

olabilmek i<;in bu haklarinin % 50'sinin ilzerinde, hak 

getiren paya sahip olmak gerekir. Ancak 9ok sayida 

ortagi bulunan bir firmanin hisse senetleri alindiysa 

veya diger ortaklar arasi dengelerin bir sonucu olarak 

% 50'sinin altinda pay sahibi olunmasina ragmen yonetim 

kararlarini etkileme olanagi vars a, 9ogunluk haklari, 

saglayan bir yatirim gibi dil§ilnillebilir. 

2.2) Ula§ilan hukuksal yapilar a9isindan firmalar 

arasi yatirim ve birle§meler 

Firmalar arasi yatirimlar sonucunda 

a) Satin alinan firma hukuksal yapisini yitirebi

lir. 

b) Her iki firma da yeni bir hukuksal yapida bir

le§ebilir. 

c) Her iki firma da hukuksal yapilarini ilc;ilncti 

ki§ilerle ili§kiler ac;isindan korurlar. Ancak 

satin alan §irket, yavru §irketi, katilma pa

yina bagli olarak belirli duzeylerde denetim al

tinda bulundurur (4). 

2.3) Satin almada kullanilan mali arac;lar ac;ieindan 

firmalar arasi yatirim ve birle§meler 

Firmalar arasi yatirimlarda, satin alan §irket; 
--------
(4) Prof. Dr. Alparslan Peker; a.g.e., s. 550. 
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a) Nakdi ode~elerde bulunabilir, 

b) Hisse senedi ihra9 ederek kendi hisse senetle

rini satin alacag1 firman1n hisse senetleriyle 

al1m1 ger9ekle§tirebilir, 

c) Bor9 senetleri, tahvil vererek veya bu odeme 

ara9lar1n1n her birini belirli bir paket icin

de birle§tirerek odeme yapabilir. 



3 - Buyume Modelleri 

Anonim ortakl1g1n belirlenen bilyilme bi9iminin 

genel karakteristigi, yaratilan fonlar1n (ister karlar, 

ister yeni sermaye ya da bor9 fonlari olsun) yat1r1ma 

yonel tilmesi ile bilyilmenin, saglan1:;;1d1r. Ancak sadece 

anonim ortakl1k ya da daha genel bir yakla:;;imla i:;;letme 

birimi, sadece yaratacag1 ya da tedarikleyecegi fonlar1 

yat1r1ma yonelterek buypyemez. Ba:;;ka bilyilme yollar1 da 
\. 

soz konusudur. ornegin, kurulu kapasi telerin belli el-

lerde toplanmas1 yoluyla bilyilme bunlardan birisidir. 

Kurulu kapasiteler, ayn1 elde birle:;;me (filzyon) 

yolu ile ya da konsolidasyon yolu ile olabilecegi gibi, 

kurulu kapasiteler trost ya da kartellerin kontro-

lilne verilerek de bilyilk birim ya da gruplar olu:;;turu-

labilir. Bu tilr bilyilme bic;imlerinde teknolojisinin 

gerektirdigi bilyilklilkler yaninda diger bilyilme motifleri 

de rol oynar. Bu noktada art1k bilyilme sadece yat1r1m ve 

finanslamanin kuramsal kal1plar1na bagl1 

b1rak1lamaz. Bu ac;1lardan bak1lacak olursa bilyilme model-

leri §U :;;ekilde ortaya 91kar. 

3.0) Yatay bilyilme 

Yatay bilyilme belli bir mal1n ilretim .ya da sat1:;;~-

nin ayn1 evresinde faaliyet gosteren birimlerin bir 

araya toplanmas1 ile saglanan bilyilmedir. 

Bu tilr bilyilmede bilyilk birimin aaglayabilecegi 

yonetim listlinlilgli, toplu al1m-sat1m1n saglayacag1 ekono-
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mi kadar, bu suretle olu§turulacak grubun rekabet gUcil 

de onemli bilyilme nedenlerindendir (5). 

Yatay bilyilme ayn1 zamanda yetenekli yoneticilerin 

yeteneklerinden geni§ ol9ilde yararlanmayi saglar. Yatay 

bilyilme ile pazar alan1 geni§leyeceginden, mil§terilere 

daha iyi hizmet etme olanag1 dogar. Cok miktarda mal sa-

tin al1nacag1ndan pazarlik gilcil artar. Ce§itli tesisle-

rin faaliyetlerinin birbirleriyle kar§1la§t1r1lmas1 ve 

degerlemesi kolayla§1r (6). 

3.1) Dikey bilyilme 

Dikey bilyilmede ilretim ve sat1§ faaliyetlerinin 

9e§itli evrelerinde faaliyet g5steren birimlerin kontro-

lu tek elde toplanmaktad1r. Dikey bOyilme bir anonim or-

takl1g1n yat1r1mlar1n1 kendi sanayi alaninda, imalat-

tan hammaddeye dogru ya da imalattan pazarlama kanalla-

rina dogru yonlendirmesi yolu ile sagl~nabilecegi gibi 

ilretim ve pazarlaman1n 9e~itli a§amalarinda yer alm1§ 

§irketlerin grupla§masi ile de saglanabilir. Ce§itli 

a§amalardaki §irketlerin gruplai;masi o Oretim alan1nda 

ahenk kurabilecegi gibi, onemli bir ilretim ve pazar1 et-

kileme gilcO de yarat1r. Genel olarak bir mal1n ilretimi 

i9in bilyilk yat1r1mlar1n yap1lmas1 gerektiginde bu yat1-

rim1n riskini azaltabilmek i9in gerek sat1§, gerek teda

rik yonilnden yat1r1m1 koruyucu ad1mlarla ·dikey bilyilmeye 

gi~ilmesi zorunluluk halini alabilir. 

(5) Prof. Dr. Atilla G5nenli; I§letmelerde Finansal Yonetim, 1985, 
s. 564. 

(6) Cemalc1lar, Bayar, A§kun, t5zalp; a.g.e., s. 90. 
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3.2) Tama~lay1c1 bilyilme 

Dairesel ya da tamamlay1c1 bilytime genel tiretim ya 

da dag1t1m konusunu olu~turan mal ya da hizmet etrafinda 

yer alabilecek mal ya da hizmetlerin Uretim ve dal1t1m1n1 

kontrol altina almaga giden bilytimedir. 

Tamamlay1c1 bUyilmeye pazarlama alaninda olu~an ka

pasi teden yararlanmak icin gidilmi§ olabilir. 

3.3) Cok yonlil dag1lma ile bilyilme 

Bir i~letmede birimin ya da grubun aralar1nda ilgi 

olmayan mal ya da hizmet ilretim ve dag1t1m1n1 kontrol al

t1na almas1 dagilma ya da btiyUme olarak isimlendirilir. 

Cok yonlil dag1lma da, riskin dag1t1lmas1 ya 1 da, daha ye

rinde bir deyi~le yat1r1mlar1n birbirleriyle ilgili olma

yan konulara yon el tilmesi ile riskin azal t1lmas1 olanag1 · 

vard1r (7). 

(7) Prof. Dr. Atilla Gonenli~ a.g.e., s. 554. 



4 - ic Bilyilme - Di§ Bilyilme 

BUyilme yukarida s1ralanan, bUyilme modelleri de dik

kate alinarak 19 bUyilme, di§ bilyilme veya tirle§me clmak 

ilzere ikiye ayrilabilir. 

4.0) ic Bi.iyilme 

Genellikle yapilan i§in geni§letilerek meydana ge

len bilyilmeyi belirler. Bu tilr bilyilme derece derece ger9ek

le§tirildiginden, planlanmasi ve orgiltiln yeni duruma uydu

rulmasi kolay olur. 

4.1) D1§ Bilyilme veya Birle§me 

Ba§ka bir i§letmenin alinmasidir. Bu durumda ani 

bir bilyilme soz konusudur. Di§ bilyilmenin orgilt ve yonetim 

ilzerindeki etkisi ana i§letme ile ele ge<;irilen i:.;iletme 

arasindaki ili§kilere baglidir. Eger, yeni birimin orgiltil

ne ve yonetimine kari:.;iilmayip eskisi gib~ faaliyetini silr

dilrmesin~ izin verilirse bilyilmenin ana i§letme ilzerindeki 

etkisi c;ok az olur. Kotil yonetim ve orgiltlenme nedeniyle 

dil§ilk fiyata satin alinmi§ bir i§letme ise ana i§letmenin 

bir bolilmil haline gelebilir. Bu durum yeni gorevler ve so

rumluluklar ortaya 9ikaracagi i9in, ana i§letmenin y~neti

mine olan etkisi fazla olur (8). 

(8) Cemalcilar Bayar, A§kun, ozalp; a.g.e., s. 92. 



5 - Di§lsal Bilyilme Yollari 

5.0) Faaliyetlerin birle§ltirilmesi ve tam kontrol ol-

mamakla beraber trostle§lme yonilnde kooperasyonu 

saglay1c1 yollar. 

5.0.0) Protokol, protokol tipi resmi olmayan an-

la§lma modeli, fiyatlari arzulanan dilzeyde 

tutmak i9in ya da sat1§l bolgelerini payla§l-

mak i9in yap1lan anla§lmalard1r (9). 

5.0.1) Kartel: Karteller pazara etki yolu ile' 

aralar1ndaki rekabetin kald1r1lmas1 veya 

kolunun bag1ms1z ili!letmeleri arasinda 

kurulan bildiklerdir. 1 
• 

" 

Buna gore kartelin unsurlar1; 

a) Birdren fazla bag1ms1z i~letmenin bag1ms1zl1kla-

rin1 muhafaza etmeleri ve 

b) Aralar1ndaki rekabeti s1n1rland1rmak amaciyla, 

c) Yeni bir birlik kurmalari ~eklinde siralanabilir. 

Karteller i9in ozel bir hukuki li!ekil yoktur. 

Bunlar bati illkelerinde §lirket anla§lmalari ile kuruldukla-

ri gibi ticari ama9l1 dernekler §leklinde de te~kil olt.in-

maktadir. 

Karteller, ulusal ve uluslararas1 karteller olmak 

lizere once ikiye ayrilabilirler. Etkileri sadece bir illke

(9) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 56~. 
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nin s1n1rlar1nda g6~Unen ulusal k~rtellerin de ~e§itleri 

vard1r. 

a) ~art Kartelleri: Bu kartellerde Uyelerin uygula

mak zorunda olduklar1 g6nderme (sevkiyat) ve 6deme §artlar1 

(yap~lacak iskonto, ambalaj ve benzeri masraflar ioin 

dil§illecek miktar, nakliye Ucretleri vb.) dikte edilir. 

Fakat bu kartellerde fiyat tespit edilmez. 

b) Kota ve Kontenjan Kartelleri: Fazla ilretimin 

elde kalmasln1 onlemek ilzere her i§letmenin Uretimine 

s1n1rlar konur ve bundan fazla Uretimde bulunulmamas1 

i9in sat1§~ kartel sat1§ organ1nca denetim alt1na al1n1r. 

c) MU~teri Bolgeleri Kartelleri: Bolge veya mil~teri 

tilrlerine gore bir ol9il konularak, pazar yerleri Uyeleri 

arasinda b6lil§illilr. 

d) Fiyat Kartelleri: Ham madde a11§ ve ilretim 

sat1§ fiyatlar1 tespit olunur. Bunda ya . maliyet unsurlar1 

nazara al1n1r ya da tavan veya taban fiyatlar1 tespit olu

nur. B6ylelikle rekabet sadece Uretimin kalitesinde kal1r~ 

Kartelin tespit edecegi fiyat; ya en pahal1 Uretim

de bulunan i§letmenin maliyetinin kµrtarilabildigi bir 

miktardir ya da tespit edilen kartel fiyat1n1n UstUnde ma

liyeti olan i§letmenin zarar1, kartelin toplam k~r1yla ka

pat1l1r. B6ylece, eski ilretim teknigi ile 9al1§an ve nor

mal rekabetle piyasadan oekilmesi gereken i§letmeler 

bile, bir kartele dahil bulunuyorlarsa 
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silrdilrnie olanag1 bulmuli! olurlar. 0 halde kartel fiyat1, 

kural olarak normal rekabette ortaya 91kabilecek fiyat1n 

ilstilndedir. Ancak bu durumda kartel Uyeleri a§1r1 kapasite 

ve ilretimi onlemek tizere, imalat i9in belirli ilretim kota

lar1 al1rlar ve tiretimi bu s1n1rda tutarlar. Boylece fiya

ti ve ilretim hacmi belli i§letmeler, maliyet~ dil§Urilcti, 

rasyonelle§me onlemlerine ba§vurma ihtiyac1 duymazlar; 

teknik yeniliklere pek yana§mazlar. Kartel 

a§1r1 olmas1, kartele dahil olmayan yeni i§l~tmelerin pi

Y a say a at 1 l ma 1 a r 1 v e r as yon e l c; a 11 §ma yo 1 u y 1 a f i ya t 1 a r 1 

dil§ilrmele.ri sonucu dogurur. Bu durumda ya d1§ar1daki i§

letme ile kartel aras1nda sert bir rekabet ba§lar; ya da 

d1§ar1daki i§letme de kartele dahil edilir. Yeni kabul ha

linde fiyat1n dil§memesi i9in Uretim hacminin art1r1l

mamas1 gereki!'; bu da eski ilyelerin tiretim paylarindan 

k1rp1larak derlenen liretim pay1n1n yeni tahsisini gerekti

rir. 

Fiyat kartelinin ozel bir tilril de 11 teklif kartel

leri "dir. Burada .resmi ihalelere kat1lan karteller, fiyat

lar1 kirmamay1 ve ihaleleri belirli bir s1rayla almay1 ka

rarla§t1r1rlar. 

e) Sat1e Kartelleri: Uyelerin ilretimlerine pazar 

yeri bulmak ic;in ortak sat1§ organlar1 kurulur. 

Fiyat kartellerinde, kartel tiyesi i§letmelerin ken

dilerine ayrilan Uretim kotas1n1 ta§l.P ta§mad1klar1n1n de

netlenmesi kolay olmad1g1 ic;in sat1:;; kartelleri yoluyla 

silrtim bir merkeze baglan1r. 
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f) Uluslararasi Karteller: Uluslararasi kartelleri 

il9 grupta toplarnak olasidir, ihracat ve ithalat kartelleri 

ile uluslararas1 kartellerdir. Bu karteller faaliyetleri

ni, anla§mazlik konusu olan uluslararas1 pazarlardaki re

kabetin s1n1rland1r1lmas1na yoneltirler. 

Bir kartelin uluslararas1 kartel olarak ni telen

dirilmesi i9in ya kartelin ilyesi olan i§letmelerin ayn1 

hukuka tabi olmamalar1, ya da etki edilmek istenen pazar1n 

9e§itli hukuk dilzenlerini kapsamina almasi gereklidir. 

Az geli§mi§ illkeler, tipik ithalat pazarlari olduk

lar1 i9in bu 9e§it karteller, faaliyet alan1 olarak az ge

li§en ekonomileri se9me egilimindedirler. Uluslararasi 

karteller, ihracat Ulkelerinin ozel korunmalar1ndan yarar

lan1rlar. Cilnkil milli i§letmelerin uluslararasi piyasalar

da tutunmas1, ihracat illkesine sadece ekonomik faydalar 

saglamakla kalmaz, o illkenin siyasal gilcilnli de artt1r1r; 

bunun i9in de kartelleri gene! olarak yasaklayan Ulkeler 

bile ihracat kartellerini korumaktad1rlar. 

Ihracat kartelleri'nde; kartel illkesi ihracat91lar1 

alacaklar1 kararlarla mallar1n yabanc1 pazarlarda daha 

ucuza ve daha elveri§li koli!Ullarla -sat1lmas1n1 saglama 

amac1n1 gilderler ve boylece ihracat91lar te§vik edilirler. 

Bunlar i9 pazar i9in koyacaklar1 ozel koruyucu hilkilmlerle 

ilye kartellerin bulundugu Ulkelerdeki uluslararas1 rekabe

ti gen iii! ol9ilde s1n1rland1r1rlar. ihraca t kartellerinin 

ba§ari saglayabilmelerinin ko§ulu ulusal ilretimi yeti§meyen 



- 1 6 -

geri kalm1:.;i pazarlar1n bulunmas1d1r. Bu nedenle ihracat 

kartelleri dikkatlerini az gelitmit illke piyasalarina y5-

neltirler. 

ithalat kartellerinin yapti.klar1 da ayn1 tutumun 

ithalata uygulanmasindan ibarettir. Bu kartellerde, Uyele-

rine ithalat1n belirli illkelerden yap1lmas1n1, diger baz1 

tilkelerden mal getirilmemeaini dikte ederler (10). 

5.0.2) C1kar Gruplar1: C1kar gruplar1nda 9e:.;iitli 

tirketlerin pay senetlerinin belli bir grubun elinde top-

lanmasi. kasdolunur. Bir grup 9ok de fa 9e:.;ii tli tirketerin 

pay senetlerini ele gecirdikten sonra eirketlerin yonetim 

kurulu iiyelerini yeknesakla:.;it1rmaya yonelir. Bu suretle 

biltiln :.;iirketlerin yonetimi ayn1 elde toplanm11 olur (11). 

5.1) Bag1ms1z birimlerin bag1ms1zl1klar1 korunarak 

koordine birimler haline getirilmesi 

5.1.1. Trostler 

Trost :,;iirket bilinen :.;iirket tUrlerinden ayr1 bir 

kurulut olarak ortaya 91km1:.;it1r. Amac1 iki ya da daha cok 

tirketin yonetimini belli bir grup alt1nda toplamakt1r. 

Tr5at 9at1s1 al t1nda toplanan tirketlerin pay senetleri 

trostiln senetleriyle degi:.;itirilir. Boylece trost kendisine 

kat1lan eirketlerin yonetimini ele ge9irmi1 olur (12). 

(10) Prof. Dr. A. Sait Yilksel; Parabulma ve Yatir1m, 1980, s. 3211. 
(11) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 568. 
(12) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 568. 
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Trostlerde tiye i§letmeler bag1ms1zl1klar1n1 kaybet-

mektedirler. o zamana kadar bag1ms1z olan i§letmeler, bti-

ttinle§ir ve tamamen birle§mi§ olurlar. Trostler 9ogu 

zaman btittin bir ekonomi dal1n1n pazar1yla birlikte kendi 

egemenlikleri alt1nda girmesi amac1n1 gtiderler (13). 

5.1.2. Holdingler: Holdinglere a~t bilgi ayr1 

bir ba§ll.k olarak anlat1lm1§t1r. 

5.2) Bag1ms1z birimlerin birle§mesi 

5.2.0) Birle:;ime 

Birle§me (ftizyon) iki veya daha fazla ortakl1g1n 

tek bir ortakl1k kurmak tizere anla:;imalar1d1r. Birle§me 

iki ttirlti olur. 

a) Bir veya birkac; ortakl1g1n evvelce mevcut bir 

ortakl1ga biltiln aktifleri ve ger9ek pasifleriyle birlikte 

kat1lmas1. 

b) Iki veya daha fazla ortakl1g1n biltiln aktif ve 

ger9ek pasifleriyle yeni bir ortakl1k kurmalaf1. 

Boylece kat1lan veya yeni ortakl1g1 kuran ortakl1k

lar ortadan kalkar. Ortaklari paylarina kar~1l1k, kat1l

d1klar1 veya yeni kurduklar1 ortakl1ktan pay a11rlar. Bir

le§en ortakl1klar1n c;ogu zaman kendi aralarinda i§tirak1e

ri vardir. Yani birbirlerinin paylar1na sahiptirler. 

(13) Prof. Dr. A. Sait Ytiksel; a.g.e., s. 325. 
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Ticaret Kanunu'muza gore birle§me iki veya daha 

fazla ticaret ortakl1g1n1n birbiriyle birle§erek yeni bir 

ticaret ortakl1g1 kurmalar1ndan veya bir yahut daha fazla 

ticaret ortakl1g1n1n mevcut diger bir ticaret ortak-

11g1na kat1lmas1ndan ibarettir (14). 

ate y~ndan birle§me ayn1 neviden olan ortakliklar 

aras1nda olabilir. Ticaret kanunu birle§me bak1m1ndan kol-

lektif ve adi komandit ortakl1klar1 ayn1 neviden saym1§t1r. 

Her iki tilrlil birle§me tasfiyesiz infisah hallerin-

dendir. Buradp tasfiye soz konusu degildir. Zira birle§en 

veya katilan ortakl1klar1n mal varl1klar1 yeni kurulan 

veya devam eden ortakl1ga inVikal etmektedir. 

Bununla beraber kurumlar vergisi kanunu birle§meyi, 

birle§me nedeni ile infisah eden kurumlar bak1m1ndan tas-

fiye hilkmilnde saymi.Jiltir. Kurumlar vergisi kanununda bir-

Birle§mede birle§me fazlas1 veya birle§me noksan1 

soz konusudur. Birle§me fazlas1 ortadan kalkan ortak-

11g1n net aktifinin devredilen degeri ile nominal ser-

mayesi aras1ndaki olumlu farkt1r. Birle§me noksan1 ise 

olumsuz farkt1r (15). 

5.2.1) Konsolidasyon: 

Konsolidasyon tezin ana konusunu olu§turmas1 nede-

niyle ileride ayr1 bir ba§l1k alt1nda geni§ olarak incelenmi§tir. 

(14) Do9. Dr. M. Ali Canoglu; Ortakl1klar Muh. 1980, s. 258. 
(15) Do9. Dr. M. Ali Canoglu; Vergi Muh. 1985, s. 92. 
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6 - Konsern (Holding Toplulugu) 

Gtintimilzde geli§mi§ ve geli§mekte olan ekonomilerde 

bilytik te§ebbtisler icin konsern, en belirgin yapisal ~ekil 

olarak gozlenmektedir. tilkemizde ise uzun yillar "holding 

kavram1n1n kullan1ld1g1n1 gormekteyiz, ancak bu kavramin 

hukuki yapiyla ilgisi olmas1 nedeniyle, gilnlimilzde "grup" 

veya "i§letmeler grubu" kavramlar1n1n yerle§igini gHrmek-

teyiz. 

Konsern kavram1, hukuki bakimdan bag1ms1z en az 

iki i§letmenin tek bir yHnetim alt1nda toplanmas1n1 

belirtmektedir (16). 

Prof. Dr. Atilla Gonenli holding §irketi "kurulu§ 

arnac1 ilke olarak ba§ka §irketlere i§tirakten ibaret olan 

§irket o!arak tan1mlam121t1r (17). 

Do9. Dr. M. Ali Canoglu•na gore holdingler hisse 

senetlerine sahip bulundugu bir veya daha fazla ortakl1g1 

kontrolu alt1nda bulunduran veya onlarin yonetimini 

fiilen etkileyebilen ortaklik tUrU olarak tan1mlanm121t1r. 

Konsernler dag1n1k ve ortaklar1 a,yr1 olan ve 

ugra§1 konular1 degi§ik bulunan ortaki1klar1n yonetim ve 

denetimini ele gecirmek amaciyla onlarin hisse senetlerini 

satin al1p ellerinde bulundururlar ( 18). Boylece hukuken 

bag1ms1z durumdaki ortakliklar, ekonomik bag1ms1zl1klar1n1 

(16) Do9. Dr. Fahir Bilginogiu; Muh. End. Dergisi, s. 14. 
(17) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 582. 
(18) Do9. Dr. M. Ali Canoglu; a.g.e., s. 259. 
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yitirerek, konsern biriminin bag1ml1 birer i§letme bolil-

mil durumuna gelir. Ayn1 §ekilde, ne birden gok hukuken ba-

g1ms1z bagl1 i§letmeden olu§an bu birligin ekonomik 

gilcilniln btiyliklilgil, ne de bu bag1ml1 i§letmelerin say1s1, 

hukuki yap1lar1 birle§meye i ten ama9lar1, konsern kavra-

m1n1n belirleyici kriteri olamamaktad1r. Ayr1ca, hangi 

temele gore tek bir yonetimin uygulanmakta olmas1 ve 

hangi yollar ile konsernin olu§tugu da onem ta§1mamak-

tad1r (19). 

Konsernlerin de temel ama9lar1ndan biri, diger 

ticaret ortakl1klar1 gibi kendi sermayelerine daha iyi 

yat1r1m alan1 bulmak ve ortaklar1na fazla kar saglamak-

ti.r. 

Ticaret ortakl1klar1 oali§ma konular1 itibar1yla. 

ticari, sinai, mali ve hizmet ortakl1klar1 olarak ayr1ld1-

ginda holdingler mali nitelik ta§1yanlar aras1nda ayr1 

bir tip olarak yer almaktad1r (20). 

Holding §irket herhangi bir anonim §irketten fark-

11d1r. Cilnkil holding §irketi faaliyetin bilyilk bir 9ogunlu-

gu ile ba§ka §irketlere H~tiraki amaolar. Ancak bu amag 

holding §irket d1§1nda da geroekle§tirllebilir. 

Bir §irket kurularak hig holding terimi kullanmadan 

diger §irketlere i§tirak edilebilecegi gibi, hem de ba§ka 

faaliyetler yerine getirilebilir. Bu nedenle holding 

teriminin §irket ilnvan1na eklenmesi ya da eklenmemesi 
(19) Dog. Dr. Fahri Bilginoglu; a.g.e., s. 14. 
(20) Dog. Dr. M. Ali Canoglu; a.g.e., s. 189. 
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6nemli degildir. ~irket Unvan1na holding teriminin eklen-

mesine bak1lmaks1z1n bir ancnim ortakl1k faaliyetleri 

i9inde ba§ka §irketle i§tirak konus&na ag1rl1k verildiiin-

de bu §irket holding §irkettir (21). 

Bu yukar1da yap1lan ay1klamalar l§1g1nda konsern'in 

6zelliklerini; 

a) Belirli bir ekonomik amaca yonelmi§ birden faz-

la i§letmenin bir araya gelmesi, 

b) Toplulugu olu§turan i§letmelerin hukuken baj1m-

s1z olmas1, 

c) Merkezi bir y6netime sahip olmas1, 

d) Holding §irket veya ana i§letme denilen i§letme-

nin bagl1 i§letmelerin denetimini ele ge9irmi§ olmas1 §ek-

linde k1saca belirlenebilir (22). 

Konsernde iki 9e~it i§letme vardir: 

a) Ana i§letme: Ana i§letme yonetimi elinde bulun-

duran i§letmedir. Ana §irketler, 9ok kere mal ilretimi ve 

pazarlamasiyla ugra§mazlar. Yavru §irketlerin i§lletme 

politikalar1n1 saptarlar ve bu §irketlerin denetimini 

elde tutarlar. Bununla birlikte, ana iirketin Uretim veya 

pazarlama alanlarinda faaliyette bulundugu hold~ng tilrle-

rine de Jrastlanir. 

(21) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 582. 
(22) Prof. Dr. Kamuran Pekiner; l§letme Denetimi, 1984, s. 200. 
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b) Yavrt.: i§letme: Ekonomik olarak, ana i;iirketin 

egemenligi altinda bulunan i;iirketlerdir. Yavru i§letmeler 

ekor:omik olarak, ana i;iirketin egemenligi altinda bulun-

makla beraber, hukuki bagimsizliklarini yitirmezler (23). 

Konsern 'e dahil i§letmeler di§ -~nasebetlerinde ta

mamen b~g1ms1z bir ifletme gibi hareket etmelerine kar§i-

l1k, ic; ili§kilerinde iktisadi bir Unite olu§lturarak ana 

ii;iletmenin, yonetimi altinda bulunurlar. Bu nedenle kon-

sern ii;iletmesinin y6neticisi i9in, konsern topluluguna 

dahil biltiln ii;iletmeleri kapsayan genel bir bilanco ve 

ne ti ce hes a bi ni n d ilzenl enrne si ka l(ini. lmaz bir zorunl ul uk 

olmaktadir. 

. 
Konserr. 1 € dahil i§letmeler arasindaki sati§lar ve 

satin almalar ger9ek bir silrilm olarak dil§ilnillemez. Konsern' 

de karin ortaya 91kt1g1ni soyleyebilmek i9in bu kari olu§-

turan sati§ ve i§lemlerin konsern di;i i§lletrnelere veya 

ilc;ilncil §ah1 sl ara yap1 lm1 § ol masi gerekir. Bunun ya n ind a 

berg ve alacaklari.n konsern bilan9osunda yer alabilmeleri 

ic;in, bu alacak ve bore ili§kilerinin konsern topluluguna 

dahil i§letmeler ile konsern di§i i§letmeler veya il9ilncil 

i;iah1slar arasinda olmas1 gerekir. Buna gore 

konsern igindeki i§letmelerin birbirleri ile olan alacak 

ve bor9 ili§kileri hi9bir i;iekilde konsern bilan9osunda 

yer alrnaz (24). 

(23) Cemalc1lar, Eayar, Ai;ikun, ozalp; a.g.e., s. 79. 
(24) Prof. Dr. Ka~uran Pekiner; a.g.e., s. 201. 
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6.0) Holding Sirket Ce§itleri 

a) Saf holdingler:. Sadece ortakl1klar1n 

hisse senetlerini elinde bt<lunduran ortakl1klard1r. Eun

lar1n ken~i ugra§1lar1 yoktur. 

b) Karma holdingler: Hem kendi ugra§1lar1 bulunan 

ve hem de ba§ka ortakl1klar1n hisse senetlerine sahip 

olan ortakl1klard1r. 

c) Tek holdingler: Ana ortakl1g1 tek olan ve diger 

ortakl1klar1 (yavru ortakl1k) ba§ka ortakl1klar1n hisse 

senetlerine sahip bulunmayan Drtakl1klard1r. 

d) Salk1m holdingler: Yavru ortaklar1 ba~ka ortak

l1klar1n hisse senetlerine sahip bulunan ortakl1klard1r. 

6.1) Holdingle§menin Tilrkiye'deki Geli§imi 

Bat1da 19. yilzy1lda ba§layan holdingle§me hareketi 

illkemizde ancak son y1llarda ortaya c1km1§t1r. 

1960 y1l1nda vergi kanunlar1nda yap1lan degi§iklik

ler s1ras1nda dilzenlenen 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanunun

da, tilzel ki§ilere odenen kar paylar1n1n vergi kesintisi 

d11}1nda b1rak1lm1§ olmasi memleketimizde holdingle§menin 

ba§lamasina ve h1zla geli§mesine yol acan onemli etken ol

mu§tur. 

Sermaye ortakl1klar1n1n holdinge dag1 tt1klar1 kar 

paylar1n1n gelir vergisi kesintisinin bir ya da birkac 

y1l daha sonra olmas1 ve 193 say1l1 kanunun genel prensip-
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leri igeisinde holding ortakl1ga ellerindeki hisse senet

lerini sermaye olarak koyan kimselerin degerleme fark1ndan 

sagladiklari kazanglarin vergi d1§1nda kalmasi da ayri 

bi re r e tken o 1 ar ak soy 1 ene b il i r. Hold ingl e §men in ba§l 1 ca 

ba§ka nedenleri halka agilmak ve kolay para bulmak, kurum

la§mak, kurulmu§ kurumlarin dag1lmas1n1 onlemek, fonlarin (/ 

etkin bir bigimde kullan1lmas1n1 saglamak, finansal gerek

sinmeleri kar§1lamak olarak belirlenebilir. 

Memleketimizde holding ortakl1klar, ba§lang19ta i§ 

adamlar1n1n ellerinde bulundurduklar1 · ge§itli anonim 

ortakl1klara ait hisse senetlerini holding ortakl1ga 

sermaye koymalar1yla kurulmu§, daha sonra bu holdinglerin 

sahip olduklar1 hisse senetlerini yeni holdinglere sermaye 

olarak koymalar1yla geli§mi§tir (25). 

6.2) Holdinglerin Sak1ncalar1 

a) Bilytime ve bunun sonucu olarak rekabetin onlen

mesi sak1ncas1 

Holdingle§menin en bilyilk sak1ncas1, ortaya 91kacak 

monopolist olu§umun kamu zarar1na kullan1labilmesidir. 

b) Bilyilk gruplar1n grup igi hatalar1 rahatga ort

bas edebilmesi ve yilkil tilketicilere yilkleyebilme olanag1-

n1n dogurdugu sak1ncalar. 

(25) Dog. Dr. M. Ali Canoglu; a.g.e., s. 201. 
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Bilytik gruplar her ne kadar tek tek birimlerin sag

layabilecegi yonetime oranla daha etkin bir yonetim bi9i

mini saglayarak bundan bir olctide kamuyu yararlandira

bilirse de grup bunun aksine yanl1~ uygulamalar1n1 da 

genel giderleri arasina sokarak bunu da dolayli olarak 

kamuya yans1tma olanag1n1 elde edebilir. 

c) Az1nl1k ili~ki1eri 

Halka a91lma halinde holding yonetimi gene de 90-

gunlugu elinde tutan grubun elindedir. ~ogunluk halkin ya 

da az1nl1g1n aleyhine uygulamalara yonelebilir (26). 

(26) Prof. Dr. Atilla Gonenli; a.g.e., s. 593. 



7 - Konsolidasyon 

7.0) Tani.mi 

Eger bi r :; irke tin ya vru :;irket veya §irketl erdeki 

a) Ana :;irket saf yati.rim §irketiyse veya 

b) Ana §irket faaliyet alaniyla, yavru :;irketlerin 

faaliyet alanlari arasinda ekonomik yak1nl1k ve/veya bti-

tilnlilk olu:;uyorsa, 

c) 0 §irketlerin yonetim kararlar1n1 kesinlikle 

etkileyecek dtizeylerde ol ursa, yavru §irketlerin bilan90 

ve gel ir ta bl olar1 ana § .l.r ke tinkine ka ti larak to pl ul ugun 

bir "ekonomik btitiln" olarak mali tablolar1 elde edilir. 

Boylece biltiln toplulugu temsil eden bu mali tablolara 

"konsolide mali tablolar" veya daha yaygin ifadeyle 

"konsolide bilan90 ve gelir tablolar1" ad1 verilir (27). 

Konsolide finansal tablolar ana i§letme ve bagl1 

i:;letmelerden olu§an konsern toplulugun belirli bir tarih-

teki belirli bir doneme ait faaliyetlerin ba§arili mi 

yoksa ba§ar1sizlikla mi sonu9landig1ni belirlemek suretiy~ 

le bu toplulugun ekonomik gilcii ve fina·nsal yapisi hakkinda 

onemli bilgiler verir (28). 

Yavru :;irketin yonetim kararlarini etkilemenin bae-

langi9 sinirini teekil eden sermaye 

farkl1 gortieler vardir. Bu gortieler; 
(27) Prof. Dr. Alparslan Peker; a.g.e., s. 560. 
(28) Prof. Dr. Kamuran Pekiner; a.g.e., s. 203. 

payi konusunda, 
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a) Konsolidasyona, ancak sermayesinin 3 100 1 ilne 

veya ona 9ok yak1n oranda sahip olunan §irketlerin hesap-

b) 3 50 ve daha fazla hissesine sahip olunan §ir-

ketlerin hesaplar1n1n al1nmas1, 

c) Bir yavru §irketin yonetimi kesin denetim al

t1nda tutulabiliyorsa, ana §irketin yavru §irketteki pay1 

3 50'nin alt1nda olsa bile, soz konusu yavru §irket

lerin hesaplar1n1n a12nmas2 bicimindedir. 

TTK'na gore Anonim ~irketlerde sermaye artt1r1m ve 

azalt1mlar1 ic;in sermayenin en az "/o 67 ,5 'ini temsil eden 

paylar1n onay1 gerekmektedir. Bu nedenle bir §irkette % 

32, 5 'un Uzerinde pay1 temsil eden yat1r1m sahiplerinin, 

i§tirak ettik1eri 1irketin sermaye tezyidi kararlar1 Uze

rinde bilyilk etkileri vard1r. Bir9ok durumda, ba§l2 ba§1na 

bu gilc 3 32,5'un ilzerindeki i§tirak h:i,sselerini temsil 

eden · yatir1mlar1n konsolide hesaplar aras1na alinmas1na 

yeterli say1labilir (29). 

7.1) Konsern i§letmelerde Konsolide Finan~al Tablol~rin 

Amac1 

Her ekonomik birimde · oldugu gibi, konsern i§letme 

de muhasebeden yonetim arac1 olarak yararlanma bilyuk onem 

ta§1r. Muhaebenin bu gBrevi yerine getirebilmesi i9in 

konsern ic;i tek dilzen bir muhasebe zorunludur. 

(29) Prof. Dr. Alparslan Peker; a.g.e., s. 560. 
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Konsern i9inde tek bir y6netimin uygulanmakta olma

s1, konserni olu§turan i~letmelerin hukuki bal1ms1zl1kla

r1n1 korumalar1na ragmen, ekonomik bag1ms1zl1klar1n1 

yitirmelerine neden olduguna g6re, yeni olu§an bilyilk eko

nomik birim "konsern"in varl1k, finansal ve gelir durumu, 

bagl1 i~letmelerin finansal tablolar1yla temsil edilemez. 

Konsern finansal tablolar1n1n haz1rlanmas1n1 zorun

lu kilan diger bir neden de, konsern yonetiminin, bagl1 

i~letmeler ilzerinde olas1 etki alanlar1n1n var olmas1d1r. 

Bu alanlar; 

a) l§tirak kalemleri, 

b) Finansal i~lemler, 

c) Konsern ioi mal ve hizmet degi~imi, 

d) Transfer fiyatlamas1 1 d1r. 

Konsern y6netimi, yukar1da belirtilen alanlara 

etki yaparak kar ve zar-ar kaymalari, ~ikidi te kaymalari 

ve varl1klar1n gosterilmesinde manipilasyona yol a9abilir. 

Bu da konserni olu~turan i~letmelerin finansal tablolar1-

n1n "geroek durumu" gostermesinden sapmas1na neden olur. 

Konsernlerde finansal tablolarin amac1, konsernin 

ekonomik durumunu, konsern yaln1zca ekonomik degil hukuken 

de bag1ms1z bir birim olu§turmu§ gibi vermesi ol
1
arak g6s

terilebilir. Konsern iOi ekonomik ili§kiler, ilke olarak, 

boro veya i§tirak ili§kileri §eklinde ortaya 91kar. Bu 

ili;ikilerin varl1g1nda, her i§letmenin belirli tarihler 



- 29 -

itibar1yla birle~tirilmesi, kons~rn'in varl1k, finansal 

ve gelir durumunu tam olarak veremez. Konsern i9i ili~ki-

lerin konsolidasyon yoluyla toplama finansal tablolardan 

91kar1lmas1 gerekir (30). 

7.2) Konsolidasyon Ilkeleri 

7.2.0) Ayn1 Kapan1§ Gilnil Esas1 

Hesaplar1n kapan1~1nda konsern'e dahil biltiln i§let-

meler i9in ayn1 gilniln kapan1§ gilnil olarak kabul edilmesi 

gerekir. Ana i§letmenin kapan1§ gilnil ile bagl1 i§let-

melerin kapani§ gilnlerinin birbirine uygun dil§mesi §artt1r. 

7.2.1) Ayn1 Hesap Plan1na ve Ayn1 Kay1t Sistemine 

Sahip Olma Esas1 

Konsern'e dahil biltiln i§letmelerin ayn1 hesap 

planina ve ayn1 kay1 t s.istemine sahip olmalar1 gerekir. 

Bu §art1n yerine getirilmesi her ne ka_dar kolay ise de, 

esas zorluk ozellikle konserne. dahil olan i~letmele-

rin farkl1 faaliyet kollar1na sahip olmalar1ndan ileri ge-

lir. 

7.2.2) Ayn1 Degerleme Usullerine Sahip Olma Esas1 

Konsern 'e dahil biltiln i~letmelerde degerleme ayn1 

esaslara dayand1r1lmal1d1r (31). 

(30) Do9. Dr. Fahri Bilginoglu; a.g.e., s. 16. 
(31) Prof. Dr. Kamuran Pekiner; a.g.e., s. 203. 
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7.2.3) Birim Kuram1n1n Uygulanmas1 

Birim kuram1na g6re konsern, konserni olu§turan .i§

letmelerin hukuki bag1ms1zl1g1 bozulmaks1z1n, ekonomik 

birim §eklinde ele al1n1r. Finansal tablolar, konser

ni olu§turan i§letmeler bag1ml1 birer b5ltimmil§ gibi, kon

sern de hukuken bag1ms1z bir i§letme gibi farz edilerek 

haz1rlan1r. 

7.2.4) Finansal Tablolar1n Uygunlugu 

Konsern'i olu§turan i§letmelerin finansal tablolar1 

aras1nda uygunlugun saglanmas1 ilkesi, finansal tablolar1n 

tip bilanc;;:o ve gelir tablosu §eklinde s1n1fland1r1lmas1 

ve §ekillendirilmesi degildir. Bagl1 i§letmelerin degi§ik 

faaliyet konular1nda olmas1 ayr1 tip finansal tablolar1n 

kullan1lmas1n1 gerektirecektir. Ancak finansal tabla-

larda uygunluk ilkesi bilan9onun haz1rlanmas1nda, yani ak

tifle§tirme ve pasifle§tirmede ve degerlemede yeknesakl1-

g1n saglanmas1d1r. 

7.2.5) Finansal Tablolar1~ Taml1g1 

Konsern finansal tablolar1n1n amac1, kisaca, tum 

konsernin ekonomik durumunu yans1tmas1d1r, bu da tum kon

serni olu§turan i§lletmelerin, konsern finansal tablolar1 

ile kavranmas1 ile ger9ekle§ebilir. 

Merkezi yurt d1§1hda bulunan bagl1 i§letmelerin 

konsern yanetimi d1§1nda kabul edilmemesi gerekir. Avrupa 

Toplulugu 7. Yonergesi bu tilrdeki konsernlerin finansal 
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tablolarinda yurt d1§1 bail1 i§letmelerin de g6ste~ilmesi

ni zorunlu kilm1§t1r. 

7.2.6) Konsolidasyonda Slireklilik 

Silreklilik ilkesine uyulmas1, her bir i§letmenin 

finansal tablolar1 ioin gec,terli oldugu gibi, konsern fi

nansal tablolar1 ic,tin de vazge9ilmez temel bir ilkedir. 

Anlam olarak, ne konsern finansal tablolarina 

dahil olan i§letmelerin s1n1r1n1, ne de uygulanan konsoli

da~yon yontemlerinin zaman i9inde degi§memesi gerektigini 

belirtir. 

Finansal tablolar1n kar§1la§t1r1labilir olabilmesi 

i9in, aciklanabilen degi~ikliklerin konsern faaliyet rapo

runda yer almas1 gerekir. 

7.2.7) Finansal Tablolarda Ekonomiklik 

Tilm ekonomik faaliyetlerde ge9erli olan ekonomiklik 

ilkesinin, konsern finansal tablolar1nda da gozetilmesi 

gerekir. Bu ilkeye gore, finansal tablolarin bilgi ilretme 

maliyeti, saglanan bilgilerle bir uygunluk gostermelidir. 

Kuramsal ilkelere gore hazirlanacak bir finansal 

tablonun neden olacag1 maliyetler, ula§1lacak taml1k dli

zeyi i9in 9ok yilksek olabilir. Bu nedenle her konso

lidasyonda baz1 kolayliklar soz konusu olmal1d1r (32). 

(32) Dog. Dr. Fahri Bilginoglu; a.g.e., s. 20. 



8 - Konsolidasyon SUreci 

Konsolidasyon silreci, konsern bilan9osunda; 

8.0) Sermaye konsolidasyonu, 

8.1) Borclarin konsolidasyonu, 

8.2) Faaliyet sonucu konsolidasyonu olmak ilzere, kon-

sern gelir tablosunda ise konsern ici sat1§ gelirlerinin 

konsolidasyonu olmak Uzere siralanabilir. 

8.0) Sermaye Konsolidasyonu 

Bir ana ortaklik bir yavru ortakl1ga i§tirak etti-

ginde, bu i§tirak her iki ortakl1g1n salt toplama bilan90-

sunda iki kez gozilkmil~ olacaktir. Birinci kez, hem toplama 

bilan9onun aktif taraf1nda, ana ortakl1g1n bilan9osun-

daki i§tirakler kalemi olarak, hem de bagl1 ortakl1g1n bi-

lan9osunda i§birakleri temsil eden varlik degeri olarak, 

ikinci kez ise, toplama bilanconun pasif tarafinda, i§ti-

raki temsil eden ortakl1g1n Hz sermayesi ayn1 §ekilde 

yavru ortakl1g1n i§tirake dil§en sermayesi olarak gHzilkecek-

tir. 

Toplama bilanconun bu §i§kinligi, iki ortakl1g1n 

olu§turdugu konsernin ekonomik gHrUritilsilnil yansitmaktan 

uzaktir. Bu nedenle, §i§kinligi ortadan kald1rmak i9in 

sermaye konsolidasyonuna gidilir (33). 

Bir ana §irketin bag1ml1 §irketi durumunda bulunma-

yan ve bu nedenle konsolidasyona dahil edilmeyen sermaye 

(33) Do9. Dr. Fahri Bilginoglu; a.g.e., s. 17. 
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i:;itirakleri ise konso:ride finansal tablolarda i§!tirakler 

ii;;tiraklerin konsolidasyona ta bi tutulabilmesi 

i9in i§ltiraklerin degerlenmesi gerekmektedir. 

i§ltiraklerin degerlenmesinde kullanilan yontemler; 

a) Maliyet yontemi ve 

b) Net yat1r1m degeri yontemi olmak ilzere ikiye ay-

Maliyet yonteminde, uzun vadeli yat1r1m maliyet de~ 

geri ilzerinden bilan9oya yans1t1lmakta, yat1r1m konusu 

§irketin saglad1g1 net kar tutarindan dag1t1m1na karar 

verdigi kar pay1 ise bir gelir unsuru olarak gelir table-

sunda ye r a lmaktad1r. Ya ti r 1me1 § i rke tin temel fa al iye t 

k.onusunu uzun vadeli yat1r1mlarda bulunmak olu§turmad1g1 

silrece elde edilen kar paylar1 "Faaliyet D1§1 Gelir" 

olarak kabul edilmektedir. 

Net yat1r1m degeri yonteminde ise yat1r1m konusu 

§lirketteki i§ltirak pay1 yat1r1m1n yap1ld1g1 anda maliyet 

degeri ilzerinden bilanooya aktar1lmakta, ancak izleyen 

muhasebe donemlerinde bilan9oda goster·ilen bu deger i§lti

rak konusu §irketin net kar veya zarar tutar1ndan yat1r1m-

c1 §irketin pay1na dU§en net kar veya zarar tutar1 kadar 

art1r1lmakta veya azalt1lmakta veya ve yat1r1mc1 §lir

ketin payina dil§en net kar veya zarar tutar1 ayn1 zamanda 

(34) Dr. Goksel YUcel; Muh. Enst. Dergisi, Say1: 41, s. 26. 
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gelir tablosuna da yans1t1lma1<tad1r. i;itirak edilen §ir

ketin dag1t1m1na karar verdigi kar pay1 tutari ise yat1-

r1mdan geriye donen fonlar olarak kabul edilmektedir. 

Net yat1r1m degeri yonteminin uyguland1g1 durum

larda, yat1r1mc1 §irket ile i§tirak edilen §irket aras1nda 

meydana gelen ticari i§lemlerin ise konsolidasyon i§lem

lerinde oldugu gibi ayarlamaya tabi tutulmas1 gerekmekte

d i r ( 35). 

Sermayenin konsolidasyonunda iki degi;iik durum soz 

konusudur. Bunlar; 

a) Ana i;iletmenin i§tirakler tutar1n1n bagli i§let

menin oz sermayesinin defter degerine e;iit olmas1, 

b) Ana i;iletmenin i;itirakler tutari ile bagl1 i§

letmenin Hz sermayesinin defter degeri aras1nda fark ol-

mas1, 

a) Ana i§letmenin i§tirakler yavru 

i§letmenin oz sermayesinin defter degerine e;iit olmasi 

durumu konsolide bilanco duzenlenmesinin en kolay yoludur. 

Bu durumda ana i;iletme, bagl1 i;iletmenin biltiln hisse 

senetlerine sahiptir. Bu nedenle ana i;iletmenin bilanco

sunda · yer al an i;itirakler kaleminin defter degeri bagli 

i;iletmenin sahip oldugu oz sermayeye e§it bulunmaktad1r. 

(35) Dr. Goksel Yilcel; a.g.e., s. 26. 
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Bu durumda dilzenlenecek konsolide bilan9oda ana i§-

letmenin bilan9osunda yer alan i§tirakler kalemi ile, yav-

ru i§letmenin oz sermayesi yer almayacaktir. 

b) Ana i§letmenin i§tirakler tutar1n1n, bagli i§-

letmenin oz sermayesinin defter degerine e§it olm~s1 du-

rumu c;ok az rastlanan bir durumdur. Genellikle iki deger 

arasinda pozitif veya negatif anlamda bir fark soz konusu 

olmaktadir. Bu fark genellikle denetim maliyeti veya 

sermaye dUzeltme fark1 olarak adland1r1l1r. 

Ana i§letmenin bagl1 i§letmedeki i§tirak maliyeti-

nin, yani satin ald1g1 hisse senetleri i9in odedigi fiya-

tin bagl1 i§letmeye ait oz sermayesinin defter degerini 

a§t1g1 durumlarda, pozi tif denetim . maliyeti (sermaye dil-

zeltme fark1) soz konusudur. 

Ana i§letmenin bilan9osunda gozi.iken i§tirakler 

kalemine ai t defter degerinin bagl1 i§letmenin bilanc.;:o-

sunda gozilken oz sermaye tutar1ndan az olmas1 durumun-

da ortaya 91kan fark negatif denetim maliyetidir (36). 

8 • 1 ) ' Bor.i;I a r 1 n Kon so 1 i d as yon u 

Topluluk ic;i borc.;:-ala~ak ili§kileri toplulugun bU-

ti.inil ac.;:1s1ndan ne bir alacak hakk1, ne de bore.;: yi.iki.im-

lillUgil getirir. Bu nederile topluluk i9i borc~alacak ili§-

kilerinin konsolide hesaplarda ay1klanm1§, elimine edil-

mi§ olmas1 gerekmektedir (37). 

(36) Prof. Dr. Kamuran Pekiner; a.g.e., s. 208. 
(37) Prof. Dr. Alparslan Peker; a.g.e., s. 560. 
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8.2) Faaliyet Sonucunun Konsolidasyonu 

Konserni olu§turan her bir i§letmenin donem sonu 

kir veya zararlar1n1n toplam1, konsernin faaliyet sonucunu 

vermez (38). 

Konsern (Holding) toplulugu ekonomik bir unite ol-

duguna gore, bu topluluk bak1m1ndan gelir ve gider kalem-

lerinin sonucunu olu§turan karin realize edilmi§, yani 

geroekle§mi§, bir kir oldujunu soyleyebilmek, bu top

luluk kar1n1n yaln1zca topluluk d1§1ndaki i§letmelere ve 

ki§ilere yap1lan sat1§lardan veya elde edilen diger gelir 

kalemlerinden dogmu§ olmasi gerekir (39}. Konsern i9i bir 

i§letmeden yine konsern i9i diger bir i§letmeye yapi-

lan karli mal ve hizmet sat1§1 realize edilmemi§ ara kar1 

ifade eder. Soz konusu mal ve hizmetler daha sonraki 

donemde, konsern d1§1 Uoilncil ki§ilere geqtigi anda realize 

olmu§ olarak kabul edilmelidir~ Faaliyet sonucunun konso-

lidasyonu i9in, bu tilr faaliyet sonuolar1n1n elimine edil-

mesi gerekmektedir (40). 

(38) Do9. Dr. Fahir Bilginoglu; a.g.e., s. 18. 
(39) Prof. Dr. Kamuran Pekiner; s. 237. 
(40) Doo. Dr. Fahir Bilginoglu; a.g.e., s. 18. 



iKiNCi BoLUM 

1 CALI,SMANIN YAPILDIGI HOLDiNG HAKKINDA BiLGiLER 

1.0) Holding Organizasyon Yap1s1 

Holding; seramik, ila9, sanayi, konut ve in§aat ol

mak ilzere be§ grup ve bir holding §irketten meydana gel

mi§tir. 

Sanayi grubunda sekiz, ila9 grubunda dort, seramik 

grubunda al ti, in§aat grubunda yedi, konut grubunda ise 

on dort §irket bulunmaktad1r. 

Her grupta, grubu olu§turan §irketlerin ilzerinde 

ve onlara planlama, yonetim ve organizasyon hizrnetleri ve

ren, gruba bagl1 §irketlerin hisselerinin bilyilk 9ogunlugu

na sahip "Grup Ba§kan1" ad1 verilen bir §irket bulunmakta

d1r. Grup ba§kan1 §irketler verdikleri hizmetler yan1nda, 

gruplar1na bagl1 §irketler ile holding aras1ndaki ili§ki

leri dtizenlemekte ve kendilerine verilen yetkiler 9er9eve

sinde holding §irket ad1na karar verme yetkisini ellerinde 

bulundurmaktad1rlar. 

Bu tilr bir organizasyonla ayn1 sektorde faaliyette 

bulunan, hukuki bak1mdan bag1ms1z §irKetler aras1nda koor

dinasyon sagland1g1 gibi, grup ba§kan1 §irketler de, bulu

nan koordinator ve dan1§manlar1n grubun tamam1na hizmet 

vermesi nedeniyle dan1§manl1k giderlerinden de tasarruf 

saglanmaktadir. 
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Organizasyonda holding eirket grup baekan1 §irket

lerin uzerinde yer almaktad1r. Holding §irket grup ba§kani 

§irketlerin hisselerini ellerinde bulundurmakta ve onlara 

gerek duyduklar1 hizmetleri vermektedir. Holding §irketin 

holdinge bagl1 §irketleri koordine etme d1§1nda herhangi 

bir faaliyet konusu bulunmamaktadir. 

Bu a91dan bak1ld1g1nda holding §irket ana faaliyet 

konusu olmamas1 nedeniyle Prof. Dr. Kamuran Pekiner'in i§

letme denetimi kitabinda tan1m1n1 yapt1g1 holding ce§itle

rinden saf holding tan1m1na uymaktad1r. 

Holdingte say1 olarak cok §irket bulunmas1n1n nede

ni, btiytime nedeni ile holding'in ihtiyac duydugu §irket

leri btinyesine katmasi veya belli bir faaliyet hacmine 

ula§an holding §irketlerinin iki ayri eirkete doniletilrtil

mesidir. l3unun nedeni ise belli faaliyet hacminden sonra 

§ i r k e t 1 e r in , t e k t e k bag l ms i z ya s a l § i .r k e t l ere a yr i 1 ma s 1 

ile risk en az iki §irkete dag1t1ld1g1 glbi holdingin ser

maye bazi da geni§lemektedir. Bunu Prof. Dr. Atilla Gonen

li 'nin 1§letmelerde Finansal Yonetim adli kitabinda verdi

gi ornege uygun olarak ac1klarsak, ornegin holding 1.000,

milyon n sermaye ile kurulmti§ olsun. Holding 100'er 

mflyon n ile grup baekani 5 §irketi kurmu§ ve grup baekan1 

§irketlerin 30'ar miyon holdingin 50'§er milyon kat1l1m1y

la her grupta bir eirket kurulmue olsun. 
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$RKEI'LER SERMAYE 1la<;; Sanayi Seramik Konut :t~t Holding 

!-blding 1000 

:b.ac; 100 100 

S3nayi 100 100 

Serami.k 100 100 

Kcrut 100 100 

~t 100 100 

A 80 30 50 

B 80 30 50 

c 80 30 50 

D 80 30 50 

E 80 30 50 

1900 

ornekte de gortildtigti gibi 1000 milyon n clan 

holding sermayesi sadece be§ grup ve be§ §irket olmas1 du-

rumunda bile iki katina ula§rnaktad1r. 

Konsolide tablolara bakmadan sadece §irketlerin bi

lan9olar1na bak1lrnas1 dururnunda ise karlar i9inde i§tirak 

kazan9lar1 ve realize olrnam1§ topluluk k~rlar1 da bulun

mas1 nedeniyle, kir oldugundan fazla gortinecektir. 

1.1) Holdingin Gruplara Ayr1lma Nedenleri 

Holding muhasebe ve konsolidasyon yonetmeliginde, 

konsolidasyonun amac1n1n en fazla bilg~ saglayacak §ekilde 

mali duru~u ortaya k~ymak oldugu vurgulan~1§t1r. 

Bu nedenle holdingte gereksiz ayr1nt1lara girmeden 

yonetirnin ihtiya9 duydugu bilgileri verecek bir kon-

solidasyon politikas1 ve buna uygun organizasyon yap1s1 

olul?turulmu§tur. 
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Holdingte, ~irketler i9inde bulunduklar1 sektorlere 

ve hukuki, mali ozelliklerine gore, sektorel degi§iklikle

ri aninda takip edebilmek ve daha iyi yonetilebilmek i9in 

kar~1 l a§t1ri1abi1ir1 igi saglayacak gruplara ayr1 lm1 § bu-

1 unmaktadi rl ar. Bunun nedeni ise sektorel farkl1l1klard1r. 

~rnegin; in§aat grubunun sat1§lar1n1n vadesi ile ila9 

grubunun sat1§lar1n1n vadesi arasinda ve yine ila<; gru

bunun ham maddeyi temin ko§ullar1 ile in§aat grubunun 

hammadde temin ko§ullar1 aras1nda farkl1l1klar soz kohusu 

olabilmektedir. Bu tUr farkl1l1klar ise kar§1la§t1r1labi

lirligi etkilemekte ve hatta ortadan kald1rabilmektedir. 

Bu nedenlerle holdingte en uygun kar§1la§t1r1labilir

ligi saglayacak organizasyon yap1s1na gidilmi§tir. 

() 
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2 - Holdingte Uygulanmakta Olan Konsolidaeyon Politikasi 

Bir ~irketin holding konsolidesine dahil edilmesi 

ic;in holdingte "mali yonden kontrol hakk1na sahip olma" 

prensibi kabul edilmi~tir. 

Bu prensibe gore holdingin dogrudan dogruya veya 

vas1tal1 olarak, bir ~irketin hisse senetlerinin 3 50'sin

den fazlasina sahip olmasi, o ~irketin konsolidasyona 

girmesi ic;in yeterli ~art olarak kabul edilmi~tir. 
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4 - Konsolidasyonun Holdingte Yap1lma Nedenleri ve Faydalari 

Konsolidasyon, holding muhasebe ve konsolidas-

yon yonetmeliginde; topluluga bagl1 fakat, hukuken bag1m

s1z clan §irketlerin kendi biinyeleri i9inde ve aralar1n

da elimine edilmesi gereken hesap ve i§lemler ay1kland1k

tan sonra, varlik, kaynak, gelir ve sair faaliyetlerinin 

belirli §ekil ve §artlarda birle§tirilip tek bir mali 

biinye ya da iktisadi unite gibi gosterilmesi istemi 

olarak tan1mlanm1§t1r. 

Holding muhasebe ve konsolidasyon yonetmeliginde 

konsolidasyonun tan1m1ndan sonra, holdingte yap1lm:a ama9-

lar1 belirtilmi§tir. 

Yonetmelikte yer alan ama9lar §Unlard1r. 

1- Toplulugun karar organlar1na ve gerekti~inde 

kreditorlere, tek bir iktisadi i§letme gibi mali durumu 

ve faaliyet sonu9lar1n1 sunmak, 

2- Karl1l1k ve verimliligin artt1r1lmas1 amac1 ile 

toplulugun kaynak dag1l1m1 ve bu kaynaklar1n kullan1m1 

hakk1nda karar organlar1na fikir vermek, 

3- Toplulugun genelinde; likiditeyi ol9me, faaliyet 

karl1l1k, verimlilik ve diger oranlar1 tespit ederek fi

nansal tablolar1n analizinde kullanmak, 
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3 ~ Holding Konsolidasyon YHnetmeligi 

Yonetmelik hilkilmleri topluluga dahil biltiln i;irket

leri ve bu i;irketlerin bagli ii;letmelerinde (i;ubesinde) 

uygulanacak muhasebe ve konsolidasyon ilkelerini kapsa

maktadir. 

1 

Yonetmeligin haz1rlanmas1nda; 

1- Tilrk Ticaret Kanunu 

2- Vergi Usul Kanunu ve diger vergi kanunlari, 

3- ~irketlerin ana sozlei;mesi, 

~- Diger kanuni mevzuat, 

5- Kabul gormili; muhasebe prensipleri, 

6- Holding genel prensipleri dikkate al1nm1i;t1r. 

Hazirlanan yonetmelik, kanunlarin. ongordilgil bi9imde 

muhasebe tutulmas1n1 sagladigi gibi, ayn1 zamana holding 

ilkelerine uygun olarak bilgi edinimini de saglamaktadir. 
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Belirtilen bakarak, konsolidasyonun 

holding mali durumu hakkinda ilgililere en fazla bilgiyi 

saglamak i9in yapilmakta oldugunu da soyleyebiliriz. 

Ama9 mali durum hakkinda en dogru, en fazla ve en 

kisa ~ekilde bilgi sallamak oldugundan, holding ioin ha

zirlanan konsolide tablolarin yani sira gruplar itibariy

la {ilao, seramik, konut, sanayi) konsolide tablolar 

hazirlanmaktadir. 
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5 - konsolidasyon ilkeleri 

5.0) Finansal Tablo ve Raporlar 

5.0.0) Finansal tabla ve raporlar 

Holding muhasebe yonetmeliginde mali tablolar ve 

raporlar1n amac1n1n, i§letmelerin bugilnkil mali durumunu 

ve sona ermi§ bulunan raporlama silresindeki faaliyet

lerinin sonu9lar1n1 ortaya koymak oldugu belirtilmi§tir~ 

Bu tabla ve raporlar bilanc;o, gelir tablosu, kar 

ve zarar tablosu ile finansal arna9l1 tablolar ile konso

lide tablolard1r. 

Bu siralanan rapor ve tablolarda yer alan mali 

bilgiler devlete hissedarlara denetim organlar1na, ala

caklilara ve diger kurumlara da gerektiginde verilmekte

dir. 

5.0.1) Kar§1la§t1r1labilir, finansal table ve 

raporlar1n dayand1g1 esaslar 

Holding muhasebe y5netmeliginde d5nemsel mali tab-

lolarin kar§1la§t1r1labilirligi ic;in mali tablolar1n 

kabul gormil~ muhasebe kavram ve prensiplerini her zaman 

goz onilnde tutmas1n1n yan1nda uygulama §eklinin donem

ler itibariyla ayn1 olmas1 gerektigi belirtilmi§tir. 

Tutarl1l1k ve kar~1la§t1r1labilir raper sistemi 

kavram1n1n amac1 ise iktisadi Devlet Te§ekkillleri Yeni-

den Dilzenleme Komisyonu'nun 19 68 . y111nda yay1nlad1gi. 
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raporlama sistemi adl1 kitab1ndan al1narak a~ag1daki gibi 

ozetlenmi§tir. 

a) Ce§itli zamanlarda hazirlanan mali tablolarin 

kar§1la§t1r1labilir olmas1n1 saglamak i9in muhasebe pren

siplerinde veya uygulamada gorillen degi§iklikler nede

niyle bilgilerin onemli derecede sapmalara ugramamas1n1 

temin etmek, 

b) Prensiplerde veya uygulamadaki degi:;iiklik kar

§1.la§tirmalari bozuyorsa soz konusu degi§ikliklerin mali 

tablolar ilzerindeki etkilerini a9lklamak. 

Tutarl1 ve kar~1la:;it1r1labilir rap or sistemi 

muhasebe kurallarinin devaml1 olarak uygulanmas1n1 zorun

lu kilar, tutarl1 olmamas1n1n kar§1la:;it1r1labilme ola

nag1n1 azaltacag1 yonetmelikte belirtilmi§tir. 

Mali tablolarin donemsel olarak kar§1la§t1r1lamama

s1n1n nedenleri ise a§agidaki gibi s1ral~nm1§t1r. 

a) Kullanilan muhasebe kurallar1n1n degi§mesi, 

b) Prensipler aynen kalsalar bile muhasebe ki§ili

ginin bunyesinde meydana gelen degi§iklikler. 

c) Muhasebe d1~1 olay ve §artlar1n degi§mesi. 

Kullan1lan muhasebe kurallar1nda meydana gelecek 

degi§ikliklerin mali tablolar ilzerine olacak etkisinin 

·gene! notlar bolilmilnde a91klanmas1 gerektigi yonetme

likte belirtilmi§tir. Ayr1c~ muhasebe ilkeleri ayn1 kalsa 

dahi 9al1§ma §artla~1nda meydana gelen degi§ikliklerin 
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( ornegin yeni bir mamul tipinin ilretimine ba~lanmasi) ve 

hesap s1n1fland1r1lmas1nda yap1lan degi~ikliklerin de 

belirtilmesi gerektigi yonetmelikte yer almaktad1r. 

5.1) Hesaplar1n Kapan1§ Gilnil 

5.1.0) Kapan1§ gilnil 

Hesaplar her ay1n son gilnil itibar1yla duragan 

kabul edilerek, ayl1k mizana uygun olarak, mevcu t form 

uyar1nca bilan90 ve gelir tablosu dilzenleyerek takip eden 

ay1n yirminci gilnilne kadar birinci kopyasi holding'e gon

derilmektedir. 

Bu bilgilere gore hol4ing9e ilgili ay1n sonuna 

kadar konsolide bilanoo ve gelir tablosu dilzenlenir. 

Bagli i§letmeleri (§ubeleri) bulunan ~irketler aylik bi

lan90 ve gelir tablolar1n1 birle§tirilmi§ mizana gore 

dilzenlerler. Ocak ve ~ubat aylar1 ioin ayl1k bilanoo ve 

gelir tablosu dilzenlenmemektedir. 

5.1.1) Devre bilan9osu ve gelir tablosu 

Mart, Haziran, Eylill aylari sonu itibar1yla tanzim 

edilecek devre mizanlarina uygun olarak devre bilan

oosu ve gelir tablosu da takip eden ay1n yirmibe§inci 

gUnilne kadar birinci kopyas1 gonderilmesi gereken diger 

mali tablolarla birlikte holdinge gonderilir. 
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Holdinge g6nderilen devre bilan9osu ve gelir table-

lari ile ilgili diger mali tablolar holdingce konsolidas-

yona tabi tutulur. 

5.1.2) D6nem sonu bilan9osu ve gelir tableau 

Bagli i§letmeleri (§ubeleri) bulunan §irketler 31 

Aral1k tarihi itibariyla tanzim edilecek kesin filzyon 

m1zanlar1na; §ubeleri bulunmayan §irketlerde 31 Aralik 

tarihi itibariyla tanzim edilecek kesin mizanlar1na uygun 

olarak d6nemsonu bilan90 ve gelir tablolar1 ile bilan90 

eki table ve faaliyet raporlar1n1n bir suretini Subat 

ay1n1n 15'ine kfdar kontrol edilmek tizere holdinge gonde

rirler. Kontrolden ge9en bilan90 ve ekleri ~ubat ay1n1n 

sonuna kadar holdingte bulundurulur. 

Holdinge g6nder~len d6nem sonu bilan90 ve gelir 

tablolar1 ile konsolidasyonu gerektiren diger mali tab-

lolar 15 Mart tarihine kadar konsolide edilir. 

5.2) Degerleme 

Finansal tablolarda uygunluk ilkesi bilan9onun 

haz1rlanmas1nda, yani aktifle§tirme ve pasifle§tirmede ve 

degerlemede yeknesakl1g1n saglanmas1n1 zorunlu kilmakta-

dir (H). Bu nedenle holding muhasebe yonetmeliginde, de-

gerlemede bilan9onun ger9ek durumu belirtmesi amac1yla 

Vergi Usul Kanunu'nun ti9ilncU kitab1nda yer alan degerleme 

(H) Muhasebe Enstittisil Dergisi. 
Konsern i§letmelerde Finansal Tablolar, Do9. Dr. Fahir Bilginoglu. 
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esaslar1n1n uygulanacag1 belirtilmii;;tir. Bundan sonra bu 

usul ve esaslar ai;;ag1daki gibi s1ralanm1§t1r. 

a) Hammadde ve malzemede degerleme 

(V.U.K. Md. 274) ,Sirketlerin stoklar1nda yer alan 

hammadde ve malzeme maliyet bedeli ile degerlenir. Hammad

de ve malzemenin maliyet bedeline nazaran degerleme gilniln

deki (y1l sonundaki) sat1§l bedelleri % 10 ve daha fazla 

bir dil§ilklilk gosterdigi hallerde bu hammadde ve malze

meler, maliyet be deli yerine em.sal bed el olc;ilsilniln orta

lama fiyat veya taktir esas1 uygulanmak suretiyle tespit 

edilecek bedelle degerlenir. 

b) Mamullerde degerleme 

(V.U.K. Md. 275, 27l.J) Sirketlerin stoklar1nda yer 

alan mamuller maliyet bedeli ile degerlenir. Aricak mamuliln 

maliyet bedeline nazaran degerleme gUnilndeki sat1§l bedel

leri % 10 ve daha fazla bir dil§ilklilk gosterdigi hallerde 

yukar1daki f1kra hilkilmlerine uygun i§llem yap1l1r. 

c) Yar1 mamullerde degerleme 

.$irketlerin stoklar1nda yer alan yar1 mamulleride

gerlemede, mamullerdeki degerleme usulierine uyulur. 

d) K1ymeti dil§en mallarda degerleme 

Yangin, deprem ve su basmas1 gibi afetler yilzilnden 

ya da bozulmak, c;ilrilmek, k1r1lmak, c;atlamak, paslanmak 

gibi afetler neticesinde kiymetinde onemli bir azal1§1 mey-
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dana gelen mallar ile maliyetlerinin hesaplanmasi mutat 

olmayan hurdalar dokilntiller, 1skartalar gibi kiymetler 

emsal bedeli ile degerlenir. 

e) Maddi duran varl1klarda degerleme 

(V.U.K. Md. 269, 273) Sirketlerin aktifinde yer 

alan maddi duran varl1klar maliyet bedeli ile degerlenir. 

f) Maddi olmayan duran varliklarda degerleme 

Sirketlerin aktifinde yer alan maddi olmayan duran 

varl1klar kay1tl1 degerleriyle degerlenir. Kay1tl1 deger 

muhasebe kay1tlar1nda gosterilen hesap degeridir. 

g) Kasa mevcudunu degerleme 

( V. U. K. Md. 28-4) Kasa mevcudundaki Turk paras1, 

pul, eek ve kuponlar itibari degerle degerlenir. 

h) Hisse senedi ve tahvillerde dejerleme 

(V.U.K. Md. 279) Her nevi Tilrk ve yabanc1 hisse 

senedi all§ bedeli ile degerlenir. 

1) senetsiz bore ve alacaklarda degerleme 

(V.U.K. md. 281) Tilrk paras1 olan bore ve alacaklar 

kay1tl1 degerieriyle degerlenir. 

i) Alacak ve bore senetlerinde degerleme 

Degerleme gilnilnde vadesi gelmemi~ olan Tilrk Paras~ 

ile clan alacak ve berg senetleri degerleme gilnilniln 
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k1ymetine irca olunabilir. Senette faiz nisbeti a91klanm1~ 

ise bu ni spet ac;1klanmarn1§ ise Merkez Bankasi' n1n resmi 

iskonto haddi uygulanir. 

j) Yabanc1 paralarda degerleme 

(V.U.K. Md. 280) Yabanc1 paralar, yabanci para ile 

olan senetli veya senetsiz bore; ve alacaklar borsa rayici 

ile degerlenir. Ancak illkemizde serbest doviz borsas1 te-

§ekkiil etmemi§ oldugundan degerleme Maliye Bakanl1g1nca 

tespit ve ilan olunan kurlarla yap1l1r. 

k) I§tirak hisselerinde degerleme 

(V.U.K. md. 279) oteden beri sahip oluna:n i:;itirak 

hisseleri mukayyet degerle, yani sahip olunan i~tirak his-

seleri ise al1§ bedeli ile degerlenir. 

1) ihrac; olunan tahvillerde degerleme 

(V.U.K. Md. 286) !hra9 olunan tahviller itibari de-

gerle degerlenir. 

5.3) Hesap Plan1 

Holdingte kullan1lmakta olan h~sap plan1 iktisadi 

Devlet Te§ekkilllerini Yeniden Dilzenleme Komisyonu'n~n ha-

~1rlam1§ oldugu Tek Dilzen Hesap Plan1n1n Holding ihtiya9-

lar1na gore tali ve yard1mc1 hesaplara bolilmlenmi§ §ekli-

dir. Ana hesap gruplar1 ve defter! kebir hesaplar1 holdinge 

bagl1 tilm i§letmelerde ayn1 olmasina ragmen §irketler 

kendi ihtiya9lar1na gore yard1mc1 hesaplar a9abilmektedirler. 
-· i I . I . t 

j ._ ,' ": . ::" ~ j r'· _ ~ ~ I ' 
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Bilan<;o hesaplar1 likidite s1ras1na gore s1ralan-

mi§ olup en likit olan hesaplardan ba§layarak en az likit 

olan hesaplara dogru gitmektedir. Gelir/kar ve zarar) 

hesaplari ise gelir tablosundaki ozel bilgiyi verecek bir 

dilzen ic;inde s1ralanm1~t1r. Raporlar1n haz1rlanmas1 ic;in 

uygun olan bu tasnif §eklinin mali ve ekonomik tahliller 

i<;inde uygun bir tasnif §ekli oldugu belirtilmi~tir. 

Hesaplarin numaralanmasinda blok numaralama ve 

desimal numaralama sistemleri bir arada kullan1lm1§-

tir. Tali hesaplar1n numaralanmas1, ana hesaba ait ii~ ra-

kamin yanina rakamlar eklenmesi bigimindedir. 

Holding hesap plan1n1n numara bloklari Tek Dilzen 

Hesap Plan1n1n numara bloklariyla ayn1d1r ve a§ag1daki gi-

bidir. 

Doner Varl1klar 100-199 

Duran Varliklar 200-299 

K1sa Vadeli Yabanci Kaynaklar 300-399 

Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynak).ar ve oz Sermaye 400-499 

Hasilat Hesaplar1 500-599 

Maliyet Giderler ve Zararlar 600-699 

Fonksiyonel Maliyet ve Gider Hesaplar1 700-799 

Bu ana hesap gruplar1n1n her biri tali hesaplara 

bolilnmil§tilr. ornegin doner varl1klar. 

Kasa ve Bankalar 

Hisse Senetleri ve Tahviller 

AlacakJ,-ar 

Verilen Avanslar 

Stoklar 

100-109 

110-119 

120-129 

130-139 

150-189 
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Diger Doner Varl1klar 190-199 

§eklinde bolilmlenmi§tir. 

Bu tali gruplar da kendi i9lerinde yardimci hesap

lara bolilnmil§lerdir. 

ornegin; 

Bankalar 105 

T.C. Ziraat Bankasi 105 00 

T.C. Ziraat Bankasi 5307 hesap 105 00 05 307 

T. 1§ Bankasi 105 01 

T. 1§ Bankasi Osmaneli 10 he sap 105 01 00 010 

T. 1§ Bankasi Kad1koy 674 he sap 105 01 00 674 

Detay hesaplar 10 rakamdan olu§maktadir. 

Hesap gruplar1 i9inde bilan90 hesaplar1n1 ilgilendi

ren ilk dort grup ile gelir tablosunu ilgilendiren hesap 

gruplar1 yukar1da da belirttigimiz gibi ~erhangi bir degi

§iklige ugrat1lmadan tilm i§letmelerde a91lm1§tir. Fakat 

detay hesaplar i§letmelerin ilrettikleri ve/veya pazar

lad1klar1 mal veya hizmet ile ilretim 9e§idine gore farkl1-

lik gostermektedir. 

Holdingte has1lat kalemleri a:;iag1daki gibi bolilm

lenmi§tir. 

Resmi dairelere yap1lan mal sat1§lar1 500 

Konut sektorilne yapilan mal sat1§lar1 502 

Sanayicilere yap1lan mal sat1§lar1 504 

Lik.top. st. yap1lan mal sat1§lar1 506 
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Topluluk i9i §irketlere yap1lan mal sat1§lar1 508 

Grup i9i §irketlere yap1lan mal sat1§lar1 509 

D1§ar1ya yap1lan bitim ve onar1m i§leri 512 

Topluluk i9i §irketlere yap1lan bitim ve onarim i§leri 513 

Grup i9i §irketlere yap1lan bitim ve onarim i§leri 514 

Yurt d1§1 mal sat1~lar1 516 

Yurt i9i mal sat1§lar1 520 

Yurt d1§1 hizmet sat1§lar1 522 

Yurt i9i hizmet sat1§lar1 523 

Kredili sat1§ vade fark1 525 

Stibvansiyonlar 

Vergi iadeleri 

Sat1§ vergileri (-) 

iadeler (-) 

Kasa 1skontosu (-) 

Faiz Gelirleri 

l§tiraklerimizdeki Kar Paylar1 

Kar§1l1klardan Kullan1lmayan Kis1m 

Reeskont ve 1adeleri 

Ge9mi§ Yillara Ait Gelir ve Karlar 

Maddi Duran Varliklar Say1m Fazlas1 

Tazminat ve Ceza Gelirleri 

Kambiyo Karlar1 

529 

530 

540 

545 

550 

570 

572 

575 

576 

577 

579 
581 

582 

Bu has1lat hesaplar1 i§letmelerin mamul 9e§idine 

gHre tali hesaplara bHltimlenmi§tir ve bolilmlenme §irketler 

itibar1yla farkl1l1k gosterebilmektedir. arnegin; 

Topluluk §irketlerine yap1lan mal sat1§lar1 508 he-

sab1 banyo kilveti ilreten bir §irkette banyo kilvetlerinin 

renk ve ebatlar1na gore bHlilmlendigi halde armatilr Ureten 

bir §irkette 508 hesap armatilrlerin ozelliklerine gore 

kodlanm1§ ve bolilmlenmi§tir. 
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Hesap plan1nda 600'lil hesap grubunu olui;ituran 

maliyet, giderler ve zararlar hesaplar1 500'1U hesap 

grubu ile paralel bir i;iekilde kodlanm1i;it1r. 

~rnegin topluluk i9i §irketlere yap1lan 105x70 ye-

i;iil oturmal1 kUvet sat1§ has1lat1 hesab1 508.06.10.501 

iken, topluluk i9i §irketlere yap1lan 105x70 ye§il oturmal1 

kilvet sat1§ maliyeti 608.06.10.501 hesab1d1r. 

Hesap plan1nda 700'10 hesap grubunu olu§turan fonk-

siyonel maliyet ve gider hesaplar1 masraf yerleri ile 9a-

l1§maktad1r. Ma~af yerleriholdingte a/ilag1daki gibi bolilm-

lenmi§tir. 

Esas Uretirn masraf yerleri 

Yard1mc1 ilretim masraf yerleri 

Yat1r1m masraf yerleri 

Yard1mc1 hizmet masraf yerleri 

Oretim yerleri yonetim masraf yerleri 

Ara§tirma ve geli§tirme masraf yerleri 

Pazarlama sat1§ ve dag1t1m masraf yerleri 

Hizmet sat1§lar1 masraf yerleri 

Genel !dare Masraf yerleri 

87000-87099 

87100-87110 

87200-87250 

87300-87380 

87l!00-87l!50 

87500-

87600-87620 

87700-87795 

87900-87990 

Fonksiyonel maliyet ve gider hesaplar1 holdingte 

ai;iag1daki gibi bolUmlenmi§tir. 

Direkt hammadde ve malzeme 

Direkt i§9ilik giderleri 

Genel imal giderleri 

Pazarlama sat1~ ve dag1t1m giderleri 

Genel idare giderleri 

710 

720 

730 

765 

770 ,., 
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710. Direk hammadde ve malzeme giderleri hesab1, 

ilretimin esas bilnyesini olu§turan hammadde ve ilretim 

par9alar1, ilretimin i§lenmesi s1ras1nda istenilen nite

likte meydana gelmesi ioin kullanilan v~ o ilretim bilnye

sinde kalan ya da bilnyesini etkileyen direkt yard1mc1 

madde ve malzeme giderleri ile §irket taraf1ndan d1§ar1ya 

veya topluluk i9inde ba§ka bir §irkete yapt1r1lan Uretimle 

dire kt olarak ilgili olan i§lerin giderleri, tutarlar1n1 

kapsar. 

Ay i9erisinde mal alma pusulas1yla ambar 91k1§ 

formuyla 150, hammadde 

hesaba bore kaydedilir. 

ambar1ndan yap1lan 01k1§lar, bu 

Bu hesab1n borcuna kayi t gider 

ge§itleri ve masraf yerleri ayr1nt1lar1yla yap1labilir. 

720. Direkt i§Oilik giderleri hesab1, belli bir 

mal veya hizmetin ilretim maliyetine dogrudan intikal et

tirilen i§Oilik giderlerini kapsar. 

730. 

ilretimi ve 

Gene! imal 

bu iiretime 

giderleri hesab1, i§letmenin 

bail1 hizmetler ioin yap1lan, 

direkt i§oilik ve direkt hammadde ve malzeme d1§1nda 

kalan giderlerini kapsar. 

770. Genel idare giderleri hesab1, i§letmenin 

\ yonetim fonksiyonlar1 olan, i§lletme poli tikas1n1n tayini, 

organizasyon ve kadro kurulu§u, genel yonetim, biiro hiz

metleri, kamu ili§!kileri, giivenlik, hukuk i§leri, kredi 

ve tahsilat1 da kapsayan mali i§ler ve muhasebe servis

leri giderleri bu hesaba bore kaydedilir. 



- 57 -

Bu yukarida siralanan gider hesaplari, donem 

i9inde yapilan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendigi 

ve bor9lar1na kaydedildigi hesaplard1r. Gider hesaplar1na 

yap1lacak kay1tlara ili§kin olarak dilzenlenen muhasebe 

fi§lerinde gider 9e§itleri ve masraf yerleri kod numarala-

Donem ioinde, gider hesaplar1n1n alacag1na he sap 
; 

dilzeltmeleri ve stoklara iadeler d1§1nda kayit yapilmaz. 

ia"'\ r> . . ,,.... . 
l§ sonlarinda gider hesaplari, boro bakiyesi ile 

gider yans1 tma hesaplar1 alacak bakiyesinin birbirlerine 

uygunlugu saglanir. 

Gider hesaplarindaki bore; bakiyeleri, gider yans1t-

ma hesaplar1 alacak bakiyelerine e§it oldugundan donem 

(y1l) sonunda kar§1l1kl1 olarak kapat1l1r. 

700 grubu hesaplarin i§letmede · oal1§ma, §ekline 

uygun olarak a§ag1daki ornegi verebiliriz. 

Ornegin: Esas ilretim masraf yerinde 9al1§an bir i§-

<;inin aylik brilt ilcretinin 120.000,- n oldugunu ve bu i§-

<;inin ayr1ca ay i9inde 35.000,- n fazla mesaiye hak kazan-

m1§ oldugunu varsayal1m. Bu taktirde yapilacak muhasebe 

kayd1 ioin 120.000,- n ilcretin ne kadar1n1n hafta ve 

gen el tatil silresinde gegtiginin, ne kadar c;ocuk yard1m1 

ve yol paras1 ald1g1n1n bilinmesi gerekmektedir. Bu i§9i-

nin ilcretinin 30.000,~ U'lik k1sm1na rastlayan bolilmiln 
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hafta tatilinde geotigini ve 1600,- n 9ocuk yard1m1 ald1-

g1n1 kabul edersek yapacag1m1z muhasebe kayd1 a§ag1daki 

gibi olacakt:J.r. 

I 
--~~------~~---

720 00 01000 Direkt 1§9ilik 87030 
87030 
87030 
87030 

720 00 01010 Fazla Mesai 
730 00 01400 i§9i hafta ve gen. tatil ilcretleri 
730 00 01600 !§Ci oocuk yard1m1 

355 00 00001 SSK 1§9i pay1 
333 00 00001 Personel Ucretleri 
350 20 00001 Ucret GV 
350 22 00001 Ucret DV 

I ------------------~-------
730 00 01700 SSK !§veren Pay1 87030 

355 00 90002 SSK I§veren Pay1 
'1 

I ------------------------~-

88.400 
35.000 
30.000 

1.600 

Direk malzeme ile ilgili olarak ise §U ornegi vere-

biliriz: 

87030. Dokilmhane esas Uretim, masraf yeri ay 

ioinde 150. hammadde ambar1nd~n 1.000.000,- n 1 l1k alilmin-

yum ile 153. Malzemeler ambar1ndan 100.000,- n 1 l1k pota 

ald1g1n1 kabul edersek yapacag1m1z .muhasebe kayd1 a§agidaki 

gibidir: 

720 00 00100 Alilminyum 
730 00 00801 Potalar 

I 

150 01 00100 Alilminyum 
153 03 00801 Potalar 

87030 
87030 

--~--------------- I ---------------------------

1.000.000 
100.000 

1.000.000 
100.000 

Direkt malzeme giderleri hesab1na sadece esas Ure-

tim masraf yerleri ve yard1mc1 ilretim masraf yerlerine 

giden 150. hammadde ve 151. yard1mc1 hammaddeler kaydolu-

nur. 
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5.4) i9 Fiyatlama 

Holding organizasyon yap1s1nda belirtildigi gibi, 

holdingte tam bir merkezi yonetim soz konusudur. Bunun 

sonucu olarak yetkiler tepe noktada toplanm1§t1r. Bu 

nedenle holdingte ba:;iar1 degerlemesi 9ogunlukla ilretilen 

mal ve hizmetin miktar1 y5nUnden yap1lmaktad1r. 

Firm a y5neticilerinin stratejilerini ve 

bilyilk tutarlardaki alim kararlar1n1 tek ba:;ilarina b~lirle

me yetkilerine sahip olmamalari nedeniyle k~rl1l1k ag1s1n

dan bir degerleme yap1lmas1 9ogu zaman olas1 olmamaktad1r. 

Holding i9i bir firma ihtiyaci olan mal ve hizmetin 

holding iginde i.iretilmesi durumunda, ihtiyac1n1 holding 

iginden tedarik etmek zorundad1r. Bu Uretici firmalari 

i9inde bulunduklari sekt5rlerdeki dalgalanmalardan korumak 

ve sektordeki ani dalgalanmalar nedeniyle holding bUtgele

rinin her iki firma ac;1s1ndan da etki.lenmesini korumak 

igin dU:;iilnillmU:;i bir tedbirdir. 

deki 

l:irnegin; 

bir kriz 

ihtiyag duyulan mal 

ile talep azalmasi 

ve hizmetle, sektor

meydana geldigi tak-

tirde, holding d1§1 ilretici firmalar h~9 olmaz ise degi:;i

ken maliyetleri kar:;iilamak amaci ile fiyatlar di.i:;iUre

bileceklerdir. Holding igi fiyatlarin yilksek olmas1n1n 

ba:;ika bir nedeni ise i.iretici firmanin yeni kurulmu:;i veya 

kurulmakta olmasi nedeni ile kurulu§ giderlerinin yilksek 

olmas1d1r. Bu gibi gegici durumlarda a11mlar1n holding di-
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~ 1 na kayd1r1lmas1n1n liretici ~irketlerin gelecegini etki

leyebilecegi ve holding blit9e rakamlar1nda da sapmalar 

meydana getirebilecegi 19in "icra komitesi" karar1 gerek

mektedir. 

Holdingte ti9 ttirlil i9 fiyatlama gorillmektedir. 

a) Piyasa fiyat1: Mal ve hizmeti sunan ile ihtiya9 

duyan holding ~irketlerinden ikisinin de karl1 bir durumda 

olmas1 durumunda uygulanan fiyatlama piyasa fiyat1 esas1-

d1r. 

b) Piyasa fiyat1n1n tisttinde belirlenmesi: Transfer 

fiyat1n1n piyasa fiyat1n1n tisttinde belirlenmesi durumu ge-

nellikle holdingte, holding i9i sat1§ yapan firman1n 

zararda, a11c1 holding §irketin karda olmas1 durumunda uy

gulanan yontemdir. 

Boylelikle zarardaki firman1n, zarar hali devam 

ederken, karda bulunan a11c1 firman1n kar1nda bir azalma 

meydana gelmektedir. 

c) Piyasa fiyat1n1n alt1nda belirlenmesi: Transfer 

fiyat1n1n piyasa fiyat1n1n alt1nda belirlenmesi sat1c1 

firman1n karli, al1c1 firman1n ise zararda olmas1 durumun

da uygulanan ic fiyatlama 9e§ididir. Boylelikle karl1 

olan sat1c1 firman1n kar1 normalin alt1nda artar iken al1-

c1 firman1n zarar hali devam edecektir. 
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Holdingte tic; tlir ic; fiyatlama gorlilmekle beraber 

en 9ok uygulanan piyasa fiyat1 esas1d1r. Diger iki tur fi

yatlama yukar1da belirtilen ko~ullarin ger9ekle~mesi, 

a11c1 ve sat1c1 §irketlerin her ikisinin de halka a91k ol

mamasi ve y6netim kurlunun. bu yonde bir karar almi~ olma

s1 durumunda ancak uygulanmaktadir. 
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6 - Konsolidasyon Silresi 

6.0) ~ubesi olan §irket hesaplar1n1n §ube ile birle§

tirilmesi 

6.0.0} ~ubesi olan l}irketlerde merkez ile §Ube 

hesaplar1n1n birle§tirilme nedenleri ve 

faydalari 

5590 say1l1 Ticaret ve Sanayi Odalar1 ve Odalar 

Birliii Kanunu 9/3'e g5re bir merkeze bagl1 oldugu halde 

bag1ms1z sermayesi ve bag1ms1z muhasebesi bulunan ya da 

muhasebesi olmad1g1 halde kendi ba111na ticari il}lemde bu~ 

lunan yerler §Ube olarak tan1mlanm1§t1r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinde "·· §U-

beleri, ajanl1klar1, al1§ ve sat1§ bilro ve magazalar1, 

imalathaneleri veyahut kendilerine dogrudan dogruya bagl1 

sair i§ yerleri iQin bunlar1n mUstakil muhasebeleri ve ay-

r1lm1§ sermayeleri dahi olsa milkellefler taraf1ndan ayr1 

beyanname verilemeyecegi dolay1s1yla hepsinin birlikte 

vergilendirilecegi belirtilmi§tir. 

Merkez ise Domanic; tarafindan, ayr1 ve birbirine 

bagli konularda §Ube veya §ubelere i9 yonetim bak1m1ndan 

direktif veren ve §Ub~ hesaplar1n1n sonu9 olarak topland1-

gi i§ merkezi olarak tan1mlanm1§t1r (M}. 

(*). Prof. Dr. Fahiman Tekil·, T1"cari r·~1etme Hukuku 1981 s 70 
'>' ' ' • • 
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Ticaret ve Sanayi Odalar1 1 ve Odalar Birlili Kanunu 

ile Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun yukar1da yer al an :;;iube 

ile ilgili tan1mlar1 ile Domani9 taraf1ndan yap1lan merke-

zin tan1m1ndan da anla•1lacal1 ilzere merkez, ~ube hesapla-

rin1n birle§tirilmesi bir kanuni zorunluluktur. 

Holdingte, §ubesi olan §irketler merkez ile :;;iube 

hesaplar1n1n birle§tirilmesini bu kanuni zorunluluk 

a) Sirketin list kademe yonetimine, yonetim kurulla-
1'1 

/ 
ri ve icra komitesine ve resmi kurum ve ki§ilere kar§l ka-

nunen sorumlu olan §irket yoneticilerinin, para ile ifade 

edilen i§lem ve fiilleri i9in ge9erli yararl1 ve onernli 

bilgileri toplu halde sallamak ve 

b) Topluluga bagl1 §irketlerin, konsolidasyona tu-

tulan mali bilnyelerin birle§tirilmesi i§lemine sagl1kl1 

ve net bilgi vermek i9in yap1lmaktad1r. 

6.0.1) Hesaplar1n Birle:;;itirilmesi 

Bagl1 ~ube ya da milstakil mali bunyeye sahip i§let-

mesi olan ~irketler mali bilnyenin .birle§tirilmesinde, 

hali haz1rda toplulukta uygulanmakta clan hesap plan1na 

gore, i§letmeler (§ubeler) baglant1 hesaplar1 ad1 al-

tinda toplanan hesaplarda kar§1l1kl1 uygunluk saglaya-
' 

rak eliminasyona tabi tutarlar. 
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Hesap planinda yer alan §ubeler baglant1 hesaplari 

muhasebe yonetmeliginde, :;;irketlere bagli, tilzel ki§iligi 

olmayan i§letmelerin, gerek ~irket rnerkezi, gerekse kendi 

aralar1ndaki bor9 ve alacak ili§kilerinin ve sermaye tah

sislerinin izlendigi hesap grubu olarak tan1mlanm1§t1r. 

Bu grup a1ag1daki heaaplardan olu§maktadir. 

a) l§letmelere (§ubelere) tahsis olunan sermaye-290 

,Sirketc;e bagl1 i1letmelere C1ubelere) tahsi~ 

edilen sermayenin izlendigi hesapt1r. i1letmeye tahsis 

olunan sermaye bu hesaba bore; 292 - i1letmeler cari hesa

b1na alacak kaydedilir. 

Merkez ile §Ube hesaplar1n1n birlei;itirilmesi 

s1ras1nda i§letmelere tahsis olunan sermaye hesab1 ile 

291 i1letme (1ube) sermayesi hesab1 kar§1lai;it1r1larak 

kapat1l1r ve ertesi y1l1n ilk ii;i gunilnde aksi madde ile 

tekrar kayit tesis edilir. 

b} l§letme (§ube) sermayesi - 291 

Bagl1 i§letmece §irketin tahsis ettigi sermayenin 

izlendigi hesapt1r. ,Sirket<;e tahsis edilmi§ clan sermaye 

bu hesaba alacak 293 - merkez cari hesabina bore kaydedi

lir. 

c) l§letmeler cari hesab1 - 292 

.Sirkete bagl1 i§letmelerin bore; ve alacak ili§kile

rinin izlendigi hesapt1r. ~irket roerkezince tanzim edilen 
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yil sonu birle§tirilmi§ bilan90 s1ras1nda bu hesap baki-

yesi 293 - merkez cari hesab1 ile kar§1la§t1r1larak kapa-

t1l1r ve ertesi y1l1n ilk i§ gilnilnde aksi madde ile 

tekrar a91l1r. 

d) Merkez cari hesab1 - 293 

Bagl1 i§letmelerin, §irkete clan boro ve alacak 

ili§kilerinin izlendigi hesapt1r. 

~ubeler topluluk i9i •irketlerden alacaklar- 126 

hesab1 ile topluluk i9i §irketlere bor9lar - 326 hesab1n1 

kullanmamaktad1rlar. ~ubeler topluluk §irketlerle 

olan bor~ ve alacak ili§kilerini merkez ilzerinden yilrilt-

tilkleri i9in bu hesaplar §Ubede i§lem gormemektedir. 

ornegin; ~ube 1.000,- n x mamulilnil pazarlama §ir-

ketine satt1g1 vakit yapacag1 kay1t a§ag1daki gibi olacak-

t1r. 

I 

292 Merkez Cari Hesab1 

~~~~~~~~~- I 

508 06 Topluluk I9i ~irkt. 
Yap.Mal · St. 

350 02 KDV 

1120 

1000 
120 

Bu nedenle §ube hesaplar1nda bor9lu hesap mal1 sat-

mak ilzere alan pazarlama §irketi yerine merkez cari hesa-

bi olacakt1r. Merkez ise yapt1g1 kay1t ile §Ube cari he-

sab1n1 alacakland1r1rken, pazarlama §irketini bor9land1ra-

cakt1r. 
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Merkez ile §Ube hesaplar1n1n birle§tirilrnesine sa-

y1sal ornek: 

~ubenin birle§tirilmeden onceki bilan9osu 

31.12.86 

X ~irketi Istanbul ~ubesi Bilan9osu 

Kasa ve Bankalar 30.000 Bor9lar 

Alacaklar 29.990 Vergi Resim 

Merkez C/H 15.000 ~ube Sermayesi 

Maddi Duran Varl1klar 70.000 

E§deger : 100.000 

Brm. Amo.: 30.000 

144.990 

·Merkezin ise bilan9osu a§ag1daki gibidir: 

Kasa ve Bankalar 150.240 Bor9lar 
Alacaklar 600.000 Vergi Resim Har9lar 
Stoklar 27.500 Banka Kredi Tahsitleri 
~b.Tah.Ed.Sermaye 90.000 ~ube C/H 
Alacaklar 10.000 Tahviller 
Verilen Avanslar 5.000 Sermaye 
I§tirakler 525.000 Yedekler 
Maddi Duran Varliklar 800.000 Fonlar 
Esas·Deger: 1.010.000 Kar 
Br .Amo.: 220.000 

2.207.740 

38.490 

16.500 

90.000 

1.034.210 
140.000 
519.701 

15.000 
340.279 

98.640 
11.415 
44.465 
4.030 

2.207.740 

Hesaplar1n birle§tirilmesi i9in §Ube aktifinde yer 

alan hesaplar i9in merkeze bor9 dekontu 9eker. 

~ektigi bor9 dekontuyla ilgili olarak a§ag1daki 

muhasebe kayd1n1 yapar. 
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Kasa ve Bankalar 

Alacaklar 

Maddi Duran Varliklar 

~~~~--~~~~~ I ~--~~~~--~~~--~~~ 

129.990 

30.000 

29.990 

70.000 

:;;ubenin alacak dekontunu alan merkez ise ~u kayd1 

yapar: 

Kasa ve Bankalar 

Alacaklar 

Maddi Duran Varl1klar 

~ubeler Cari Hesab1 

I ~~~~~~--~~~--~~-

30.000 

29.990 

70.00-0 

129 .990 

Merkez, ~ubenin boro dekontuna istinaden yapt1g1 

bu kay1t ile ~ubeler cari hesab1n1 elimine etmi~ olmaktad1r. 

~ube pasifinde yer alan hesaplar ~le ilgili olarak 

ise merkeze alacak dekontu oeker. ~ube · alacak dekontuna 

istinaden a~ag1daki muhasebe kay1tlar1n1 yapar. 

Bor9lar 

Vergi Resim 

~ube Sermayesi 

Merkez Cari Hesab1 
I ~~~--~~~~~~--~~-

38.490 

16.500 

90.000 

144.990 

~ubenin alacak dekontuna istinaden merkez a~ag1daki 

kay1tlar1 yapar. 
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Bor<;lar 

Vergi, Resim 

$u beye Tah. Ed. Ser. 
I ~~~~~~~~~~~~~-

144.990 

38.490 

16.500 

90.000 

Alacak dekontuna istinaden yap1lan bu kay1t ile de 

$ubeye Tahsis Edilen Sermaye Hesab1 da elime olmaktad1r. 

Merkez §lubenin bor9 ve alacak dekontlar1yla yapt1-

gi kay1tlar ile §Ubeler baglant1 hesaplar1n1 elimine eder-

ken ayn1 zamanda ~ube hesaplar1 kendi hesaplar1na dahil 

etmi§ olmaktad1r. 

Bu kay1tlardan sonra §irketin birle§tirilmi§ bilan-

9osu a§ag1daki gibi olmaktad1r. 

Kasa ve Bankalar 
Alacaklar 
Stoklar 27. 500 
Alacaklar 
Verilen Avanslar 
i§ltirakler 
Maddi Duran Varl1klar 
Esas Deger.: 1120 
Br.Amort. 250 

X $iRKETi 

31.12.86 TARiHLi BiLANCOSU 

180.240 
629.990 
27.500 
10.000 
5.000 

525.000 
870.000 

2.21!1.730 

Borc;lar 
Vergi Resim 
Banka Kredi Tak. 
Tahviller 
Sermaye 
Yedekler 
Fonlar 
Kar 

1.012.100 
156.500 
519.701 
340.279 
98.61!0 
11.415 
lJlj .1!65 

l!.030 

2.247.730 

6.1) i§letmelerin Konsolidasyon 19in Yapt1l1 i§lemler 

$irketler, konsolidasyona esas olan mali tablolar1n1 

haz1rlarken kendi bUnyeleri i9inde, elime edilmesi gereken 

he sap 1 ar l e 1 imin e e de rek tab 1olar1n1 konsolidasyona haz1rlarlar. 
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Bu ii;;lemleri §irketler genel olarak yevmiye kaydi 

yaprnadan, mali tablolar ilzerinde yapmaktadirlar. 

~irketlerin yevmiye kayd1 yapmadan eliminasyona 

tabi tuttuklari hesaplar §unlardir: 

a) Bankalar 1 05 

Bankalar hesab1, ~irketlerin belirli bir silre sonun

da veya istenildigi anda c;ekilmek ilzere bankalara yat1r

d1klar1 paralar1 kapsamaktadir. 

b) Bankaya ibraz edilmemi§ 9eklerimiz 108 

~irketler tarafindan ger9ek ve tilzel ki§ilere veril

mi§ ve henilz muhatap bankaya tevdi edilmemi§ 9eklerin iz

lendigi hesapt1r. 

c) Topluluga dahil §irketler ic;in act1r1lan akreditifler-

143. 90 

~irketlerin topluluga dahil diger §irketler ic;in ac

t1rd1g1 akreditif bedel ve giderlerinin kaydedildigi hesap

tir. 

d) Topluluga dahil §irketler ic;in a9t1r1lan akreditif teminat

lar1 hesab1 - 144.99 

~irketlerin topluluga dahil diger bir ~irket ic;in 

act1rd1klar1 akreditif teminatlar1n1 kapsayan hesapt1r. 
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e) Topluluk i9i sipari§ avanslar1 - 141.00 

Bu hesap mal ve hizrnet al1mlar1 dolay1s1yla topluluk 

ici ~irketlere mal1n teslimi veya hizmetin bitirilmesinden 

once odenen avanslari kapsar. 

f) Topluluk i9i al1c1lardan sipari~ avanslari 

341.00 

Bu hesap topluluk ici ~irketlere mal ve hizmet 

teslimi icin onceden alinan avanslari kapsayan hesaptir. 

Bu hesaplar ile ilgili olarak ~irketlerin kendi bUn

yelerinde yapt1klar1 eliminasyon 9al1~malar1 ise a~a~idaki 

gibidir: 

a) 108 - Bankaya ibraz edilmemi~ ceklerimiz hesab1-

nin alacak bakiyesi 105 

elime edilir. 

Bankalar hesab1n1n borcuyla 

bJ 143.90 - Topluluia dahil ~irketler icin a9t1r1lan 

akredi tifler hesab1n1n bor9 bakiyesi, akredi tif a9t1r1lan 

~irketin cari hesap durumuna gore 126 - Topluluk i9i ~irket

lerden alacaklar veya 326 - Topluluk i9i ~irketlere bor9lar 

hesab1n1n ilgili kal1nt1lar1na devredilerek elimine edilir. 

c) 144.90 - Topluluia dahil ~irketle~ icin a9t1r1lan 

akreditif terninatlari hesab1n1n bore bakiyesi, kendi adina 

akredi tif terninat1 a9t1r1lan ~irketin cari hesabina bore 

kaydedilmek suretiyle elirnine edilir. 
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d) Topluluk ioi sipari§ avanslari hesab1n1n boro ba-

kiyesi~ ilgili §irketin borcuna ge9irilmek suretiyle elime 

edilir. 

e) Topluluk ioi al1c1lardan sipari~ avanslar1 hesabi-

nin a la cak bakiye si i lgi li § irke tin alacagina ge tir i lmek 

suretiyle elimine edilir. 

Kensolidasyon yonetmeliginde, §irketlerin konsoli-

dasyon devrelerinde stok ve diger aktif hesaplardan maliyet 

veya neti.ce hesaplarina aktar1lmas1 gereken giderleri ve · 

pasifte provizyon ya da gider tahakkuku yoluyla gider 

kayd1 gereken devreye ait harcamalar ile hasilat ve gelir-

lerini realize edip, boylece aktif ve pasiflerini mutlak 

netle~tirmek ve a91kl1k getirmek mecburiyetinde olduklari 

belirtilmi:;tir. 

~irketler holding konsolidasyon masasina 1., 2., 

3., faaliyet devrelerinde a:;agidaki tabla ve bilgileri ver-

mektedirler. 

a) Tek tip bilanoo 

b) Gelir tablosu 

c) Topluluk ioi bore; ve alacak liste2i 

d) Gr up i oi veri len ve al in an si par i:; a vanslari listesi 
! 

e) Grup ioi boro ve alacak - listesi 

f) Topluluk ioi :;irketlerdeki sermaye yilkilmlillilgilnden 

borolar 

g) Stok ayr1nt111 listesi 

h) t~tirakler ayr1ntJlJ li$tesi 
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h) Esas sermaye ile odenmemi§ sermaye yap1s1n1 top

luluk i9i ve topluluk d1~1 olarak ~irketler iti

bariyla belirtilen liste 

i) 5, 6, 1. s1n1f hesaplar kapat1lmadan onceki kesin 

mizan1. 

6.2) Bore;; ve Alacaklar1n Konsolidesi 

126 Topluluk 191 §1rketlerden alacaklar he·sabi, 

mal ve hizmet devri gib1 i§lemler sonucu §irketlerin, top

lulu~ i9i diier §irketlerden olan alacak ili§kilerini kap

samaktad1r. ayn1 i§lemlerin bore taraf1n1 kapsayan hesap 

326 - topluluk ici §irketlere borclar hesab1d1r. Bu sebeple 

diger §irketin muhasebe kay1tlar~nda kar§it hesab1n kal1n

t1lar1n1n, bu hesab1n kal1nt1lar1na e;;dt olmas1 gerekmek

tedir. 

Konsolide i9in, konsol1dasyon merkezinde 126 

topluluk ici §irketlerden alacaklar hesab1n1n bore bakiyesi 

ile 326 - topluluk ici §irketlere borelar hesab1n1n alacak 

bakiyesi kar§1l1kl1 uygunluk saglanarak elimine edilir. 

Konsolide eger sadece grup bilnyesinde yap1lmakta 

ise 126 - topluluk iei §irketlerden ·alacaklar hesab1n1n, 

gruba ait k1sm1 ile 326 - topluluk iei i;iirketlere borelar 

hesab1n1n, gruba ait k1sm1 kar§1l1kl1 uygunluk saglanarak 

elimine edilir. Boylece haz1rlanacak grup konsolide bilan

eosunda grup d1§1 fakat topluluk iei bore ve alacak rakam

lar1 gozUkecektir. 
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6.3) Serrnaye Konsolidasyon I~lemleri 

Sermaye kaleminin konsolidesini anlatabilmek i9in, 

oncelikle bu konsolide iJi!lemini ilgilendiren i§tiraklerimiz 

hesab1n1n holdingteki 9al1§ma esaslar1na bakmak gerekir. 

!§tiraklerle ilgili hesaplar holding hesap plan1nda 

a§ag1daki gibi . b6lilmlenmi§tir. 

230 - i~tiraklerimizdeki sermaye paylar1 hesab1 

230.00 - Topluluk igi i§tiraklerimizdeki ser
maye paylar1 

230.90 - Topluluk dJ.§1 i§tiraklerimizdeki ser
maye paylari 

233 - i~tiraklerimize sermaye yilkilmlillUgilnden borglar 
hesab1 

233.00 - Topluluk i9i i§tiraklerimize sermaye 
yilkilmlillilgilnden borglar 

233.90 - Topluluk d1§1 i§tiraklerimize serma
ye yilkilmlUlilgilnden borglar 

a) I§tiraklerimizdeki sermaye paylar1· hesab1nin 9aliJilmas1 

l§tirake karar verilip i§tirak taahhiltnamesi hazir-

land1g1nda, taahhilt olunan sermaye pay1 durumuna gore bu 

hesab1n ilgili ayr1nt1s1na alacak kaydedilir. 

ornegin; Holding i9i bir A §frketine 100.000,- TL 

ile ii;tirak edilecek ise i§tirak taahhildil haz1rland1g1nda 

I ~~~~~~~~~~~~~-
23 o. o o. o o. o 32 - A §irketindeki sermaye pay1 

233.00.00.032 A ~irketine 
Sermaye Yilkilmltililgilnden Bor9 

I 

100.000 

100.000 
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b) i§tiraklerimize sermaye yilkilmlillilgilnden borclar 

hesab1n1n 9al1§mas1 

Bu hesap i§tiraklerimize taahhilt edilen sermayeden 

odenmeyen kism1 kapsar. l§tirake karar verilip i§tirak ta-

ahhildil haz1rland1g1nda, taahhilt olunan sermaye pay1 olu§una 

gore, i§tiraklerimizdeki sermaye paylar1 hesab1n1n ilgi ay-

rint1s1n1n borcu mukabili bu hesabin ayr1nt1s1na alacak 

k~ydedilir. Taahhtit yerine getirildikce 6denen tutar bu he-

saba bore kaydedilir. 

ornegin; Taahhilt edilen 100.000,- n 1 n1n 75.000,- li' 

11k kism1 yerine getirilir ise yapilacak muhasebe kayd1 

§6yledir: 

I 

233.00.00.032 A §irketine sermaye yUkilmlillUgilnden 
bore 

I 

105.05.05.177 Akbank Kad1k6y 
5177 Hes. 

75.000 

Holding hesap planinda sermaye hesab1 480 

75.000 

Es as 

Sermaye Hesab1 ve 481 odenmemi§ sermaye hesab1 olarak 

iki hesaptan izlenmektedir. 

480 - Esas sermaye hesab1, §irketin ana s6zle§mesiy-

le tespit edilmi§ bulunan sermayesi ile sermaye artt1r1m1 

s1ras1nda kanuni formalitelerin ikmalinden sonra artt1r1lan 

sermaye tutarin alacak kaydoldugu hesaptir. 
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1!81 - odenmemi§ sermaye hesab1 ise esas sermayenin 

odenmemi~ kism1n1 gosterir. Bor9 kism1na ise ortaklarca 

sermayeye mahsuben yap1lan odemeler ile yedeklerden ser

mayeye kat1lmas1 kararla§t1r1lan kisim kaydolunur. 

ornegin; A i~letmesinin ana sozle§mesinde 2.500.000,

n ile kurulmas1 kararla§t1r1lm1§ ise 

I -----------------------------
1! 81. o o odenmemi§ Sermaye 2.500.000 

1!80.000 Esas Sermaye 2~500.000 

I 

Ortaklar sozle§me hilkilmlerine gore taahhiltl~rinin 

yar1s1n1 yerine getirirlerse yapilan kayit a§ag1daki olmak

tadir. 

I ~--------------------------~ 
105.060.1223 Ticaret Bnk. Kartal ~ubesi 1223 Hes~ 1.500.000 

1!81.000 odanrnerr:i§ Sermaye . 1.500.000 

I ~----------------------------

~~rketler, konsolidasyon merkezine gonderdikleri bi

lan9oda i§tirakler kaleminde 230 - !§.tiraklerimiz ile 233 

i§Jtiraklerimize sermaye yilkilml illilgilnden bor9lar hesab1n1n 

farki yer a11r. 

Yine bilanoonun pasifinde yer alan sermaye kaleminde 

1!80 - Esas Sermaye ile 1!81 

fark yer alir. 

Odenmemi§ Sermaye aras1nda 
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i§tiraklerin muhasebele§tirilmesinde holdingte mali

yet esas1 kabul edilmi§tir. 

Konsolidasyon s1ras1nda ana i§letmenin kay1tlar1nda 

yer alan i§tiraklerim (230 - I§tiraklerimiz - 233 I§ti

raklerimize sermaye yilkilmlillilgilnden bor9lar) kalemi ile 

yavru i~letmenin oz sermayesi (480 - Esas Sermaye - 481-0den

memi§ sermaye + ihtiyatlar + dag1t1lmayan karlar) kalemleri 

kar§1l1kl1 uygunluk saglanarak elimine edilir. 

i§tiraklerimiz kaleminin, yavru i§letmenin oz serma

yesinden fazla almas1 durumunda fazlal1k kadar bilan~onun 

aktifinde sermaye dilzeltme fark1 yer al1r. 

1§tiraklerimiz kaleminin, yavru i§letmenin oz serma

yesinden fazla olmas1 durumunda ise sermaye dilzeltme fark1 

pasifte yer al1r·. 

6.4) Faaliyet Sonu9lar1n1n Konsolidasyonu 

Holdingte, holding i~i firmalar1n biri birlerine 

yapt1klar1 sat1§lar1n ne kadar1n1n realize oldugunun yani 

holding d1§1na 91kt1g1n1n tespitinin zor olmas1 ve buni.rn 

maliyetinin yilksek olmas1 nedeniyle, finansal tablolardaki 

ekonomik ilkesi uyarinca tam bir gelir tablosu konsolidas

yonu yap1lmamaktad1r. 

Dilzenlenen gelir tablosunda realize olmam1§ karlar1n 

milmkiln oldugu kadar az olmas1n1 saglamak amac1yla, stoklar 

sadece Uretici firmalarda bulunmaktad1r. Bunu saglamak 
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ic;;in sat1c1 firma sipari§i ald1g1 zaman, ilretici firmaya 

talebini bildirmekte, ilretici firma ise sevk fi§i ile 

mamulU pazarlama §irketine fatura ederken, ayn1 zamanda 

kendisinde bulunan pazarlama ~irketinin sevk fi§i ile 

marr.ulU direkt olarak mil§teri firmaya gondermektedir. Boy

lelikle, mamuller, pazarlama §irketlerinin ambarlar1na hio 

girmemektedir. Bu tilr bir sati§ politikasi ile holding 

i<;;inde, realize olmam1§ sat1§ bulunmamaktadir. 

Holding gelir tablosu dilzenlenirken, belirli bir 

faaliyet donerni ic;inde ortaya c;ikan ana ve yan faaliyet 

gelir ve giderlerinin cebirsel toplarni al1n1r. Gelirler 

aras1nda gozilken ve konsolidasyona tabi tutulan ~irketlere 

ait i§tirak kazan9lar1 ise bu toplamdan 91kar1larak holding 

kar1 'bulunur. 
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7 - Cal111maya Sayisal arnek 

Tezin ikinci boltimtiniln ba§1nda belirttigim gibi, 9a

l111mam1 yaptigim holding bir ana l}irket, bel} grup bal}kani 

§irket ve gruplara bagli §irketlerden meydana gelmi§ bulun

maktad1r. 

Ana §irket, grup ba§kan1 §irketlerin hisselerinin 

btiyilk 9ogunlugunu elinde bulundurmaktadir. Grup ba§kani 

§irketlerin ana §irketin sahip oldugu hisselerinin d1§1nda 

kalan bisseleri, holding §irketleri arasina dag1lm111 bulun

ma-ktadir. 

Grup ba§kan1 §irketlerde, kendilerine bagl1 clan 

§irketlerin, hisselerinin btiyilk boltimilnil ellerinde bulundu

rurlar • .Sirketlerin, grup ba§kan1 §irketlerden arta kalan 

hisseleri ise holding §irketlerine dag1lm1§t1r. 

Holding §irketleri arasinda, hiss~lerinin, bir k1s

m1n1n holding dJ.§J. ger9ek ve tilzel ki§ilere ait clan §irket 

say1s1 sadece bir tanedir ve bu §irketin de holding % 85 

gibi bir oranda hisselerini elinde bulundurmaktad1r. 

Grup ba§kan1 §irketler, gruplarinda bulunan §irket

lerin tamamina i§tirakte bulunurken §irketler genellikle 

kendi mamullerini pazarlayan veya mamulilnil pazarladik

lari §irketler ile hammadde temin ettikleri §irketlere i§

tirakte bulunmaktadirlar. Bunun nedeni ise kar§J.la§t1r1-

labilirligi mtimktin oldugu kadar artt1rmakt1r. 
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Bu organizasyon yap1s1 i9inde, holding konsolide 

tablolar1n1n haz1rlanmas1 i9in, oncelikle grup konsolide 

tablolar1 haz1rlan1r. 

Grup konsolide bilan9osunda, diger gruplara clan 

bor9lar ile gruplardan olan alacaklar elimine edilmeden 

bor9 ve alacaklar aras1nda yer al1rlar. Konsclide yap1lan 

grubun, diger gruplara yapm1§ oldugu i§tirakler konsolide 

bilan9oda i§tirakler kaleminde gozilktilgil gibi, diger grup

lar1n yapm1§ oldugu i§tirakler de az1nl1k pay1 olarak 

gozilkmektedir. 

Holding genel konsolidesi grup ba§kan1 §irketlerin 

hesaplar1n1n konsolidasyona tabi tutulmas1 ile elde edilir. 

Tezin son bolilmi.inde vermi§ oldugum ornekte sadece 

iki grubun varl1g1n1 ka bul ettigim gi bi, ornegi basi tle§

tirmek amac1yla bagl1 §irket say1lar1n1 az tuttum. 

Vermi§ oldugum ornekte holding §irket X 1 ve A §ir

ketlerinin hisselerinin 3 100 elinde bulundurmaktad1r ve 

X1 ile A holdingte grup ba§kan1 ad1 verilen §irketler 

hilviyetindedirler. 

A lilirketi grubuna bagl1 bulunan. x2 §irketinin hisse

lerinin % 90 1 1, x3 §irketinin hisselerinin 3 65'ini ve x
5 

§irketinin hisselerinin 3 15'ini elinde bulundurmaktadir. 

Ayrica X2 §irketi x
5 

§irketi x4 §irketinin hissele

rinin 3 90 1 1n1 elinde bulundurmaktadir. 
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Genel konsolide bilancoyu dlizenlerken izlenecek 

sira §oyledir: 

1- x4 ile x
5 

aras1nda konsolide bilanco ilk olarak 

dilzenlenir. 

2- x
5 

ile x2 aras1nda konsolide bilanco ikinci basa

mak olarak dilzenlenir. 

3- x
2 

ve x3 ile x
1 

aras1nda grup konsolidesi dilzenle

nir. 

4- B ve C ile A aras1nda grup konsolidesi duzenlenir. 

5- A ve x
1 

ile holding aras1nda genel konsolide bi

lanco dUzenlenir. 

x
1 

$irketi Bilancosu 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankal ar 
Alacaklar 
Akreditifler 
Stoklar 
Alacaklar 

Duran Varliklar 

Ili!tirakler 
Maddi Dur. Varl. 

Esas Deg. 2.574.767 
Br.Amo. 1.230.866 

Maddi Olmayan D.Var. 
Esas Deg. 4.416 
Br.Amo. 930 

TOP LAM 

730.551 
4.073.485 

61.101 
1.858.997 

1'2.782 

2.940.000 
1.343.901 

3.1186 

-----
11.054.903 

Borclar Kaleminin Ayr1nt1s1 

Holding $irketlerine 

x2 $irketine 

x3 $irketine 

253.700 

465.200 

Hoiding D1§1na: 1.644.885 

Borc;lar 

Banka Kred. Taksitleri 
Gercek ve Tilz. Borclar 
Vergi Resim Harclar 
Diger Yabanci Kaynaklar 
Banka Kredileri 
Alinan Avanslar 
Tahviller 

Ciz Sermaye 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

3.032.997 
2.363.785 

111.525 
382.137 
77.800 
15.000 

200.000 

3.540.346 
553.125 . 
778.188 

11.054.903 

I§tirakl~r Kaleminin Ayr1nt1s1 

x2 ~irketine 1.215.000 3 90 

x3 .Sirketine 1.500.00C 3 65 

X5 ~irketine 225.000 3 15 
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x
3 

~irketinin hisselerini toplam degeri 2.250.000,

U'dir. x
1 

§irketinin x
3 

§irketindeki pay1 % 65 oldugu igin 

2.250.000 x % 65 = 1.462.500,- n sermayede pay1 vard1r. 

Fakat x1 §irketi 1.462.500,- n 1 l1k hisseye 1.500.000,

n odedigi igin denetim maliyeti soz konusudur. Denetim ma-

liyeti 1.500.000 - 1.462.5090 = 37.500,- U 1 d1r. 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 
Alacaklar 
Stoklar 
Uzun Vadeli Alacaklar 
Verilen Avanslar 

Duran Varliklar 

l§itirakler 
Maddi Dur. Varliklar 
Esas Deg.: 785.000 
Br.Amt. 290.000 

,_ 

x2 ~irketi Bilangosu 

980.240 
829.990 
227.500 

10.000 
5.000 

900.000 
495.000 

Bori;lar 

Banka Kredi Taksitleri 
Borglar 
Vergi Resim Hari;lar 
Banka Kredileri 
oz .Kaynaklar 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

1) Bor9lar1n 106.800 n 1 s1 x
5 

§irketinedir. 

518.701 
1.072.700 

156.500 
349.829 

995.000 
135.000 
220.000 

3.347.730 

2) Alacaklarin 253.700 n 1 s1 x1 ana §irketindendir. 

3) X5 §irketinin % 60 1 1na 900.000,- n kar§1l1g1nda 

i§tirakte bulunulmu§tur. 



Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 
Alacaklar 
Stoklar 
Uzun Vad. Alacaklar 
Verilen Avanslar 

Duran Varliklar 

331.014 
960.195 
241.240 
98.784 
14.240 

i~tirakler 300.000 
Maddi Duran Varliklar 1.570.000 

Esas Deg.: 2.987.000 
Br. Amt.: 1.417 .ODO 

Maddi Olmayan D.Varl. 9.69!! 

3.525.167 
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Borc;;lar 

Banka Kredi Taksitleri 
Gerc;;ek ve Tilz.Ki~ilere Bor. 
Vergi Resim Har9lar 
Tahviller 

oz Sermaye 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

962. 655 
35.630 
14.500 

262.382 

1.750.000 
300.000 
200.000 

3.525.167 

1) Alacaklar kaleminde x
1 
~irketinden 465.200 n var

dir. 

2) x5 ~irketine 300.000 n kar~1l1g1nda % 20 oran1nda 
i~tirak edilmi~tir. 

x4 ~irketi Bilan9osu 

Doner Varl1klar 

Kasa ve Bankalar 
Alacaklar 
Stoklar 
Uzun Vadeli Alacaklar 
Uzun Vadeli Alacaklar 

Duran Varliklar 

115.530 
829.131 
236.360 
101.250 
101.250 

Maddi Duran Varl1klar 128.274 
Esas Deg. 368.000 
Br. Amo. 239.726 

1.420.545 

Bor9lar 

Banka Kredi Taksitleri 
Bor9lar 
Al1nan Avanslar 
Vergi Resim ve Har9lar 
Banka Kredileri 
Tahviller 

oz Sermaye 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

223.684 
462.310 
56.310 

123. 717 
142.065 
12.459 

250.000 
125.000 
25.000 

1.420.545 
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x5 Konsolide Bilan9osu 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 1.362.238 

Alacaklar 1.884.921 

Akreditif Teminatlar1 143.000 

Stoklar 1.146.360 

Uzun Vadeli Alacaklar 129.073 

Duran Varliklar 

Demirba§lar 925.396 

Esas Deg.: 2.273.822 

Brk. Amo.: 1.348.426 

5.590.988 

Bor9lar 

Banka Kredi Taksitleri 

Bor9lar 

Alinan Avanslar 

Vergi Resim Har9lar 

Diger Yabanc1 Kaynak 

Banka Kredileri 

Tahviller 

oz Kaynaklar 

Sermaye 

Yedekler 

Kar 

Az1nl1k Ortaklar1 

Alacaklar1n 106.800,- n 1 s1 X2 §i~ketindendir. 

Az1nl1k Ortaklar1 Pay1n1n Hesaplanmas1: 

1.438.182 

1.722.995 

56.310 

183.197 

203.8110 

434.005 

12.459 

860.000 

298.000 

342. 000 

40.000 

5.590.988 

x5 §irketinin x4 §irketine 360. 000, - TL i§til"akine 

kar§1l1k x4 §irketinin hisselerinin % 90'1na sahip bulunmak

tadir. Bu nedenle denetim maliyeti soz· konusu degildir. x
4 

§irketinin % hissesine isabet eden 40.000,- TL x
5 

konsolide 

bilan9oda az1nl1k ortaklar1 pay1 olarak gozukecektir. 
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x2 Konsolide Bilancosu 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 2.342.478 

Alacaklar 2.608.111 

Akreditif Teminatlari 143.000 

Stoklar 1.373.860 

Uzun Vadeli Alacaklar 139.073 

Verilen Avanslar 5.000 

Duran · Varliklar 

Maddi Duran Varliklar 1.420.396 

Esas Deg.: 3.058.822 

Br. Amo. : 1.638.426 

8.031.918 

Borclar 

Banka Kredi Taksitleri 

Borclar 

All.nan Avanslar 

Vergi Resim Har9lar 

Diger Yabanci Kaynak 

Banka Kredileri 

Tahviller 

oz Kaynaklar 

Sermaye 

Yedekler 

Kar 

Az1nl1k O~taklari 

1.956.883 

2.688.895 

56.310 

339.697 

203.840 

783.834 

12.459 

995.000 

135.000 

220.000 

640.000 

8.031.918 

Alacaklar Kaleminin Hesaplanmasi Bor9lar1n Hesaplanmasi 

X2 ~irketi Alacaklari: 

X5 ~irketi Alacaklari: 

X2 ~irketinden Alacak 

Konsolide Alacak 

829.990 

1.884.921 

2.714.911 

(-)106.800 

2.608.111 

x2 ~irketi Borclari: 

x5 ~irketi Borclari: 

x5 ~irketine .Bore 

1.012.100 

1.722.995 

2.795.695 

106.800 

2.688.895 

Az1nl1k payin~n hesab1: x5 ~irketinin hisseleri top

lami 1.500.000,- U'dir. Bunun % 40 11na isabet eden 6QO.OOO,

U1l1k hisse azinlik paylarina aittir. x
5 

~irketinin bilan

cosunda gozilken 40.000,- 1l ile x2 konsolide bilancosunda 

640.000,- n azinlik payi goztikecektir. 
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x1 GRUBU KONSOLIDE BILANCOSU 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 3.404.043 

Alacaklar 6.922.206 

Akreditifler 61.701 

Akreditif Teminatlari 143.000 

stoklar· 3.474.097 

Uzun Vadeli Alacaklar 280.639 

Verilen Avanslar 19.240 

Duran Var liklar 

Denetim Fazlasi 37.500 

Maddi Duran VarlJ.klar 4. 334. 297 

Esas Deg. : 8.620.589 
Br. -Amort.: 4.286.292 

Maddi Olmayan D.Var. 

Esas Dege 

Br. Amort. 

13. 180 

18.689.903 

Borglar 

Banka Kredi Taksitleri 

Gergek ve Tilzel Ki§ilere 

Vergi Resim Harglar 

Banka Kredileri 

Diger Yabanci Kaynak 

Al1nan Avanslar 

Tahviller 

Sermaye 

Yedekler 

Kar 

Az1nll.k Paylari 

5.952.535 

4.368.725 

465.722 

861.634 

585.977 

71.310 

474.841 

3.540.346 

553.125 

778.188 

1 • 037. 500 

18.689.953 

Genel Konsolide bilanc;o X2 , ~ 3 §irketleri ile x1 

ana §irketi arasinda dilzenlenen konsolide bilanc;odur. 

Az1nl1k Pay1n1n Hesab1: 

1) X1 ana §irketi x
3 

§irketinin hisselerinin % 65'i

ne sahip bulunmaktad1r. x
3 

§irketinin hisseleri toplam1 

2.250.000,- TL 1 d1r. Bu hisselerin % 35'ine isabet eden 

787.500,- TL 1 l1k kis1m az1nl1k paylarina aittir. 

2) X2 §irketinin hisseleri toplam1 1.350.000,- TL' 

d1r ve bunun 3 90'ni x 1 ana §irketine aittir. Geri kalan 3 

10'a isabet eden 135.000,- TL az1nl1k paylarina aittir. 
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3) a) x2 §irketinin konsolide bilangosunda 640.000,

TL azinlik payi gozilkmektedir. Bu gozilken azinlik payinin 

600.000,- Tl.'si, x
5 

~irketindeki 3 40, az1nl1k pay1ndan gel

mektedir. Fakatx 5 ~irketinin 3 15 hissesi x 1 ana §irke-

tine, % 20 hissesi x
3 

§irketine ait olmasi nedeni ile 

~irketinde 3 5 az1nl1k pay1 olmaktad1r ki buna isabet eden 

tutar 75.000,- Tl.'dir. 

b) 40.000,- iL'l1k az1nl1k pay1 ise x 4 liJirketindeki 

% 10 az~nl1k_pay1ndan gelmektedir. Buna gore konsolide bi-

lan9oda gozilkecek az1nl1k pay1; 

787.500+135.000+75.000+40.000 = 1.037.500,- TL olacaktir. 

Alacak Kaleminin Hesab1 Borglar Kaleminin Hesabi 

X1 ,Sirketi alacaklar1: 4.073.485 X1 ,Sirketi Bor9lar1: 2.363.785 

X2 ,Sirketi Konsolide 
Alacaklar1 2.608.111 X2 $irketi Konsolide 

Borcu 2.688.895 
X3 ,Sirketi Alacaklar1: 960.195 

X3 $irketi Bor:9lari: 35.630 

7.641.791 5.088.310 

X1 ,Sirketinden x2 nin 
Alacag1 (-) 253.700 x1 ,Sirketinin x2

1ye 
Borcu 253.700 

X1 $irketinden x
3 

tin x, ,Sirketinin X 'e 
Alacag1 (-) 465.885 Borcu 3 465.885 

6.922.206 1.J.368.725 

Denetim Maliyetinin Hesab1: 

X 1 ana §irketi x3 ~irketine 1. 500. 000, - TL ile % 65 

oran1nda ililtirakte bulunmu~tur. x
3 

~irketinin hisseleri 

toplami 2.250.000,- TL'd1r ve 3 65'ine isabet eden kis1m 



- 87 -

1.462.500,- TL'd1r. Oysa x1 ana :;;irketi 1.500.000,- TL ode

mi~tir. Aradaki fark denetim maliyetidir. 

Bu da 1.500.000 - 1.462.500 = 37 .500,- TI. 'd1r. 

Doner Varl1klar 

Kasa ve Bankalar 

Alacaklar 

Akreditifler 

Akreditif Teminatlar1 

Stoklar 

Duran Varliklar 

i~tirakler 

Demirba:;;lar 

Esas Deg. 

Br.Amo. 

650.000 

200.000 

660.000 

1. 400. 000 

740.000 

125.000 

25.000 

1.600.000 

450.000 

-----
5.000.000 

i~tirakler Kaleminin Ayr1nt1s1 

A 

Bor9lar 

Banka Kredi Taksitleri 

Bor9lar 

Vergi Resim 

Banka Kredileri 

Tahviller 

oz Kaynaklar 

Ser ma ye 

Yedekler 

Kar 

A ~irketinin % 100'il 400.000,- TL'l1k hisse senedi ile ve 

250.000 

900.000 

60.000 

470.000 

720.000 

2.200.000 

150.000 

250.000 

5.000.000 

B :;;irketinin % 100'il 1.200.000,- TL'l1k hisse senedi ile elde bulundurul

maktad1r~ 

Bor9lar Kaleminin Ayr1nt1s1 

Bor9lar1n 255.000,- TL B ~irketinedir. 



Doner Varliklar 

Kasa ve Bankal ar 
Alacaklar 
Akreditifler 
Stoklar 

Duran Varliklar 

Demirba§llar 
Esas Deg. 100.000 

15.000 Br. Amor. : 

150.200 
600.000 
75.000 

150.000 

85.000 

1.060.200 
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B 

Borglar 

Banka Kredi Taksitleri 
Borglar 
Vergi Resim Harglar 

oz Kayriaklar 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

219.000 
321.000 
50.000 

400.000 
50.200 
20.000 

1.060.200 

Alacaklar kaleminin 150.000,- TL 1 s1 x
1 

§lirketinden, 

borglar kaleminin ise 90.000,- TL 1 s1 x
3 

§lirketinedir. 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 210.000 
Alacaklar 1.155.poo 
Akreditif Teminatlari 190.000 
Stoklar 340.000 

Duran Varliklar 

Demirba§llar 460.000 
Es. Deg. : 660.000 
Br. Amor.: 200.000 

2.355.000 

c 
Borglar 

Banka Kredi Taksitleri 
Borglar 
Vergi Resim, Harglar 
Banka Kredileri 

oz Kaynaklar 

Sermaye 
Yedekler 
Kar 

225.000 
170.000 
35.000 

100.000 

860.000 
240.000 
125.000 

2.355.000 

Alacaklar kaleminin 255.000,- TL'si 
aittir. 

A §lirketine 

A ~irketi Gene! Konsolide Bilan9osunun Haz1rlanmas1 

1) Denetim Maliyetinin Hesaplanmasi 

Balli §lirketler 6z kay~aklar1 

A §lirketi oz kaynag1 

B §lirketi oz kaynag1 

470.200 

1.225.000 

.ti;tirakler ozkaynak toplam1: 1 • 6 9 5. 2 0 0 
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!~tirakler oz kaynak toplam1 1.695.200 

!~tirak kalemi 1.600.000 

Pozitif Denetim Maliyeti 95.200 

2) Alacaklarin Konsolidasyonu 

A .Sirketi Alacaklar1 1.400.000 

B .Sirketi Alacaklar.1 600.000 

c .Sirketi Alacaklari 1.155.000 

Alacaklar Toplam1 3.155.000 

C'nin A'dan Alacag1 255.000 

Konsolide Alacak 2.900.000 

3) Borclarin Konsolidasyonu 

A .Sirketinin Borcu 900.000 

B .Sirketinin Borcu 321.000 

c .Si rketinin Borcu . 1.70.000 . 
Bor9lar Toplam1 1. 391.000 

A'nin C'ye Borcu - 255.000 

Konsolide Bor9 1.136.000 
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A ~iRKET! GENEL KONSOLiDE BILANCOSU 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 
Alacaklar 
Akredi tifler 
Akreditif Teminatlari 
Stoklar 515. 000 

Duran Varliklar 

1.020.200 
2.900.000 

815.000 
315.000 
515.000 

Demirba§lar 995.000 
Esas Deg.: 1.410.000 
Br. Amor.: 415.000 

6.560.200 

Alacaklar Kaleminin Ayr1nt1s1 

Bor9lar 

Banka Kredi Taksitleri 
Bor9lar 
Vergi ijesim, Har9lar 
Banka Kredileri 
Tahviller 

Denetim Maliyeti 

oz Kaynaklar 

Serrnaye 
Yedekler 
Kar 

694.000 
1.136.000 

145.000 
1.110.000 

720.000 

95.200 

2.200.000 
150.000 
250.000 

6.560.200 

Alacaklar1n 150.000,- n 1 s1 diger grup ba§kan1 §irket olan 
x1 'dendir. 

Bor9lar1n 90.000,- n 1 s1 ise diger grupta yer alan x
3 

§ir
ketinedir. 

Y HOLDiNG BiLANCOSU 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 550.000 
Alacaklar 1.300.000 
Uzun Vadeli Alacaklar 650.000 

Duran Varl1klar 

i§tirakler 
Demirba§lar 
Esas Deg. 7.300.000 
Br. Amo. 2.700.000 

7.250.000 
4.600.000 

14.350.000 

i§tirakler Kaleminin Ayr1nt1s1 

Bor9lar 

Banka Kredi Taksitleri 
Bor9lar 
Banka Kredileri 
Tahviller 

oz Kaynaklar 

Sermaye 
Yedekler 
Karlar 

950.000 
1.670.000 

530.000 
700.000 

7.500.000 
1.900.000 
1.100.000 

14.350.000 

X1 §irketinin 3 100 pay1 4.750.000,- n ile elde bulundurulmaktad1r. 

A §irketinin % 100 pay1 2.500.000,- n ile elde bulundurulmaktad1r. 
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HOLD1NG KONSOL1DASYONU 

x1 §irketinin bilan9osunda gozilken 1 .037.500,- TI. 

az1nl1k pay1 holding konsolide bilan9osunda da gozilkecektir. 

Denetim Maliyetinin Hesab1 

1) Holding x1 ~irketinin paylar1n1n tamam1n1 4.750.000,- TI. 1 ye 

elinde bulundurmaktad1r. Oysa x1 §irketinin oz kaynaklar1 toplam1 

4.871.659,- U'dir. Aradaki fark olan 121.659,- n negatif denetim mali

yetidir. 

2) Holding A :;iirketinin paylarinin tamam1n1 2.500.000,- 1l'ya 

elinde bulundurmaktad1r. Oysa A ~irketinin oz kaynaklar1 toplam1 

2.600.000,- TI. 1d1r. Aradaki fark olan 100.000,- TL negatif denetim mali

yetidir. 

3) X1 §irketi konsolide bilan9osunda 37.500,- 1l pozitif denetim 

maliyeti mevcuttur. 

Buna gore holding konsolide bilan9osunda gozilkecek denetim ma-

liyeti; 

4) A §irketi konsolide bilan9osunda 95.200,- 1l negatif denetim 

maliyeti bulunmaktadir. Buna gore genel konsolide bilan9oda 

1- 121.659,-Negatif denetim maliyeti 

2- 100.000,-Negatif denetim maliyeti 

3- 95.200,-Ngatif denetim maliyeti 

4- 37.500,-Pozitif denetim maliyeti 

279.500 Negatif denetim maliyeti bulunacaktir. 

Alacaklar Kaleminin Konsolidasyonu 

X1 ~irketi alacaklar 

A ~irketi alacaklar 

Y holdingi alacaklari 

6.922.206 

2.900.000 

1.300.000 

11.122.206 



B'nin x
1

1 den alacag1 (-) 

x3
1 un B'den alacag1 (-) 

Konsolide Alacaklar 

Borclarin Konsolidasyonu 
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150.000 

90.000 

10.882.206 

x1 Sirketinin Konsolide Borclari 4.368.725 

A Sirketinin Konsolide Borclar1 1.136.000 

Y Holding Borclar1 1.670.000 

7.174.725 

x1 Sirketinin B'ye Borcu 150.000 

B Sirketinin x1 'e Borcu 90.000 

Holding Konsolide Borcu 6.934.725 

GENEL KONSOLIDE BILANCO 

Doner Varliklar 

Kasa ve Bankalar 4.974.243 
Alacaklar 10.882.206 
Akreditifler 876.701 
Akreditif Teminatlar1 458.000 
Stoklar 3.989.097 
Uzun Vadeli Alacak 930.639 
Verilen Avahslar 19. 240 

Duran Var ll.klar 

Maddi Dur. Varl1klar 9.929.297 
Esas Deger.: 17.330.589 
Bir.Amor. 7.401.292 
Maddi Olmayan D. Var. 13. 180 
Esas Deger 
Bir. Amert. 

32.072.603 

Borclar 

Bahka Kredi Taksitleri 
Borc;;:lar 
Vergi Resim Harc;;:lar 
Banka Kredileri 
Diger Yabanc1 Kaynak 
Alinan Avanslar 
Tahviller 
Denetim Maliyeti 

oz Kaynaklar. 

Ser ma ye 
Yedekler 
Kar 
Az1n1J.k Paylar1 

7.596.535 
6.934.725 

610.722 
2.561.63ll 

585.977 
71.310 

1.894.841 
279.359 

7.500.000 
1. 900.000 
1.100.000 
1.037.500 

32 •. 072.603 



SON UC 

Firmalar buytiyen bir ekonomide, durumlar1n1 korumak icin, 

ekonomiyle paralel olarak btiytimek zorundadirlar. Ayrica tezin bi

rinci boltimtinde de yer ald1g1 gibi f irmalar tedarik ve sati~ ka

nallar1n1 gtivence alt1na alma ve geli~tirme, riski dagitma, btiyfi

menin saglayacagi maliyet tasarruflarindan yararlanma, sermayele

ri ile daha geni§ bir alani denetleme ve vergi tasarruf kanunla

rin~an yararlanma ve cal19anlar1n1n beklentilerine cevap verme 

gibi n~denlerle de buyfime ugra§1s1 icindedirler. Bag1ms1z en az 

iki i§letmenin tek bir yonetim altinda toplanmas1n1 if ade eden 

konsern kavrami da bu gibi nedenler sonucunda ortaya c1km19t1r. 

Konsern i§letmelerin dogmasi da konsern i§letmelerin 

f inansal tablolar1 olan konsolide finansal tablolarin dtizenlenme

sini zorunlu hale getirmi9tir. Konsolide finansal tablolarin kul

lan1m1n1n zaman icerisinde artmasiyla, diger ekonomik birimlerin, 

f inansal tablolar1n1 dtizenlerken uymak zorunda olduklari genel ka

bul g6rmU9 muhasebe ilkelerinin yaninda, konsolidasyon ile ilgili 

olarak ek ilkeler ortaya c1km19t1r. Bu ilkeler, ayni kapan1§ gtinti 

esasi, ayni hesap planina ve kayit sistemine sahip olma esas1,ay

n1 degerleme usullerine sahip olma esasi, birim kurami esas1, fi

nansal tablarin taml1g1 ve uygunlugu esasi, konsolidasyonda stirek

lilik ve ekonomiklik esas1 olmak tizere siralanabilir. Bu ilkeler 

cercevesinde konsolidasyon bir stirectir ve bu stirec sermaye kon

solidasyonu, borclarin konsolidasyonu ve faaliyet sonucunun kon

solidasyonundan olu9maktad1r. 

Vak'a cal19mam1 yapt1g~m holdingte de yay1mlanm19 bulu

nan muhasebe ve konsolidasyon yonetmeligi, holdinge bag~:i tum i9-

letmelerde kullanilacak hesap plani ve hesap plani ilzerinde ac1k

lay1c1 bilgileri, kullanilacak clan degerleme esaslar1n1, finan

sal tablo ve raporlar icin isletmelerde kabul edilecek kapani~ 
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gtinlerini ve f inansal tablolara eklenecek bilgileri tek tek be

lirtrnesinin yaninda, konsolidasyonun tanirnin;i., holding icin ta-

91d1g1 onerni, dtizenlenrne arnaclar1n1, konsolidasyon ilkelerini 

ve stirecini ac1klay1c1 bir §ekilde belirtrni§tir. Bu da holdinge 

bagli ttirn i§letrnelerde uygulanan muhasebe cal19malar1nda oldugu 

gibi konsolidasyonda da genel kabul gormti9 muhasebe ilkelerine 

uygunlugu saglarnaktadir. 
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