
Bir iflletme kurulurken faaliyet konusu için gerekli olan asgari sermaye tutar› ön-
celikle iflletme sahibi ya da ortaklar taraf›ndan karfl›lan›r. Zamanla faaliyetlerin
genifllemesine ba¤l› olarak 11. ve 12. Ünitelerde aç›klad›¤›m›z gibi iflletmeler ya-
banc› kaynaklardan yararlan›rlar.

Bu ünitede iflletmenin varl›klar›n›n finansman›nda kullan›lan özkaynak (öz-
sermaye) unsurlar› ele al›nacakt›r. Bir iflletmenin özsermayesini oluflturan serma-
ye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net kar› konular›  ifllendikten sonra
bilanço kalemlerinin incelenmesi bu üniteyle tamamlanm›fl olacakt›r.

Bu ünitenin tam olarak anlafl›lmas› için konu içinde yer alan kavramlar›n,
özellikle "sermaye", "yedek" ve "kar" kavramlar›n›n iyi anlafl›lmas› gerekir. Ünite-
de yer alan "hisse senedi ihraç primleri", "maddi duran varl›klar yeniden de¤erle-
me art›fllar›" ve "kar yedekleri" konular› derinli¤ine ifllenmemifltir. Bu konularda
ayr›nt›l› bilgi için baflka  kaynaklara baflvurulmal›d›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Özkaynak kavram› neleri kapsar? Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan özkay-

nak hesaplar› nelerdir?
2.. Ödenmifl sermaye, tek flah›s iflletmelerinin ve ticaret flirketlerinin muhasebe ka-

y›tlar›nda ne flekilde görülür?
3. Sermaye yedekleri hangi nedenlerle meydana gelir? Bu yedeklerle ilgili muhase-

be ifllemleri nelerdir?
4. Kar yedekleri denilince ne anlafl›lmal›d›r? Ne tür kar yedekleri vard›r?
5. Dönem net kar› ya da zarar› nedir ve ne flekilde muhasebelefltirilir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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ÖZKAYNAKLARIN KAPSAMI VE ‹LG‹L‹ HESAPLAR 

Özkaynak kavram› neleri kapsar? Tekdüzen Hesap Plan›nda  yer
alan özkaynak hesaplar› nelerdir?

Bir iflletmenin sahip oldu¤u dönen ve duran varl›klar›n edinilmesinde kullan›lan
kaynaklar, yabanc› kaynaklar ve özkaynaklar olarak iki ana gruba ayr›l›r. Ya-
banc› kaynaklar›; Mali Borçlar ve Borçlar bafll›klar› alt›nda 11. ve 12. ünitelerde
inceledik.

Bu ünitede iflletmelerin bilançolar›n›n pasifinde yer alan özkaynaklar›n› (özser-
maye) ele alaca¤›z. Özsermaye, iflletme sahip veya ortaklar›n›n bilanço tarihinde
iflletmeye yapm›fl olduklar› sermaye yat›r›mlar›n›n tutar›n› gösteren ödenmifl ser-
maye ile sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmifl y›llar karlar› ve döne-
min net kar›n› kapsar. E¤er varsa, geçmifl y›llar zararlar› ve dönemin zarar›
özsermayeden düflülür.

Özsermayeyi hangi de¤erler (unsurlar) oluflturur?

Tekdüzen Hesap Plan›nda özkaynaklarla ilgili hesaplar›n baz›lar› afla¤›dad›r:

50 ÖDENM‹fi SERMAYE
500 Sermaye
501 Ödenmemifl Sermaye (-)

52 SERMAYE YEDEKLER‹
520 Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
522 M.D.V. Yeniden De¤erleme Art›fllar›
523 ‹fltirakler Yeniden De¤erleme Art›fllar›

54 KAR YEDEKLER‹
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Ola¤anüstü Yedekler

57 GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
570 Geçmifl Y›llar Karlar›

58 GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (-)
580 Geçmifl Y›llar Zararlar› (-)

59 DÖNEM NET KARI(ZARARI)
590 Dönem Net Kar›
591 Dönem Net Zarar› (-)

Bilanço eflitli¤inden hareketle özkaynak-özsermaye tan›m›n› yap›n›z ve eflitlik halinde
gösteriniz.

ÖDENM‹fi SERMAYE

Ödenmifl sermaye, tek flah›s iflletmelerinin ve ticaret flirketlerinin
muhasebe kay›tlar›nda ne flekilde görülür?

Ödenmifl sermaye, ortaklar›n flirkete koymay› taahhüt ettikleri esas sermayeden
ödemifl olduklar› tutar› ifade eder. Buna göre; ödenmifl sermaye, esas sermaye ile
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Özsermaye =
Varl›klar - Borçlar

S IRA S ‹ZDE

MDV = Maddi Duran Varl›klar
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ödenmemifl sermaye aras›ndaki fark olmaktad›r. Afla¤›da da görece¤imiz gibi ser-
maye ile ödenmemifl sermaye için ayr› hesaplar aç›lmakta ödenmifl sermaye tuta-
r›n› gösteren bir hesap bulunmamaktad›r.

Ödenmifl Sermaye, esas sermaye ile ortaklar taraf›ndan henüz ödenmemifl sermaye ara-
s›ndaki farkt›r.

Tek flah›s (kifli) iflletmelerinde sermaye taahhüdü ifllemi olmad›¤›ndan, bu tür
iflletmelerde  Sermaye  Hesab›ndaki  tutar  ayn› zamanda  ödenmifl sermayeyi
gösterir. 

Tekdüzen Hesap Plan›nda "Ödenmifl Sermaye" ad›nda bir hesap var m›d›r? Varsa neden,
yoksa neden?

Sermaye
Sermaye, iflletme sahibi ya da ortaklar›n iflletmenin kuruluflunda koymay› taahhüt
ettikleri (üstlendikleri) sermaye paylar›n›n toplam›n› ifade eder. ‹flletme sahipleri-
nin kiflisel varl›klar›ndan iflletmeye tahsis ettikleri veya iflletmelerin ana sözleflme-
lerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmifl bulunan sermaye tutar› "500 –
Sermaye Hesab›"n›n alaca¤›nda yer al›r. Bu sermayeye, esas sermaye de denir. 

Kifli iflletmelerinde sermaye, iflletme sahibinin iflletmeye koydu¤u varl›klar ile
yüklendi¤i borçlar aras›ndaki farktan olufltu¤undan (Sermaye=Varl›klar-Borçlar),
"500 – Sermaye Hesab›" da bu esasa göre ifllem görür.

Serdar Burak 20.9.200. tarihinde kurdu¤u iflletmesine 1.000.000.000 lira nakit,
500.000.000 liral›k hisse senedi ve 6.000.000.000 liral›k bir tafl›t arac› koymufltur.
Tafl›t arac›n›n 2.000.000.000 liral›k taksit borcunu iflletme ödeyecektir.

Serdar Burak 15.11.200. tarihinde iflletmesinden kuruluflta koydu¤u hisse senetle-
rini çekerek, bir anlamda sermaye azalt›m›na  gitmifltir.

Ödenmifl Sermaye 241
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Tek flah›s iflletmeleri, tek
kifli taraf›ndan kurulan
iflletmelerdir.

20.9.200.
100 KASA HS. 1.000.000.000
111 HİSSE SENETLERİ HS. 500.000.000
254 TAŞITLAR HS. 6.000.000.000

500 SERMAYE HS 5.500.000.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ

BORÇLAR HS. 2.000.000.000

15.11.200.
500 SERMAYE HS. 500.000.000

111 HİSSE SENETLERİ HS. 500.000.000
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Serdar Burak 31.12.200. tarihindeki 250.000.000 lira dönem net kar›n›, izleyen y›-
l›n bafl›nda sermayesine eklemifltir.

Yukar›daki üç ifllemi "500 Sermaye Hesab›"nda gösterelim:

Dönem net kar›n›n sermayeye eklenmesinden sonra iflletmenin sermayesi
(5.750.000.000 – 500.000.000) 5.250.000.000 lira olmufltur.

Serdar Benli, ‹fl Bankas›ndaki 750.000.000 liral›k mevduat›n› kurdu¤u iflletmeye devret-
mifltir. Sermaye art›r›m› niteli¤inde olan bu ifllemin muhasebe kayd› nas›l olur?

Ödenmemifl Sermaye
Ödenmemifl Sermaye, ticaret flirketlerinde ortaklarca taahhüt edilen sermayenin
henüz ödenmemifl k›sm›d›r.

Taahhüt edilen sermaye tutar›, "501 Ödenmemifl Sermaye Hesab›"n›n borcuna,
"500 Sermaye Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir. Sermaye taahhütleri yerine getiril-
di¤inde "501 Ödenmemifl Sermaye Hesab›" alacakland›r›l›r.

"501 Ödenmemifl Sermaye Hesab›", flirket kuruluflunda veya sermaye art›r›m›n-
da sermayenin oluflturulmas›nda kullan›l›r. Hesap, aktif karakterli olup borç kala-
n›; bilançonun pasifinde esas sermayeden düflülerek ödenmifl sermayenin görül-
mesini sa¤lar.

Can Tuna ve Gül Meriç sermaye paylar› eflit 5.000.000.000 lira sermayeli bir kol-
lektif flirket kurmak üzere anlaflm›fllard›r. Ortak Can Tuna sermaye taahhüdünün
1.500.000.000 liras›n› nakit, ortak Gül Meriç ise, sermaye taahhüdünün
2.000.000.000 liras›n› mal olarak yerine getirmifllerdir. Ortaklar geriye kalan taah-
hüt borçlar›n› bir ay içinde nakit olarak yerine getireceklerdir.

Sermayenin taahhüt edilmesi:

Ödenmifl Sermaye242
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Ödenmemifl Sermaye 
Hesab›, iflletmenin sermaye
taahhütleri nedeniyle henüz
ortaklardan tahsil edilmeyen
tutar› gösterir.

Kollektif fiirket, ticari bir
iflletmeyi bir ticaret ünvan›
alt›nda iflletmek amac›yla
gerçek kifliler aras›nda
kurulan ve ortaklardan
hiçbirinin sorumlulu¤u
flirket alacakl›lar›na karfl›
s›n›rlanmam›fl flirkettir. 

1.1.2000.
590 DÖNEM NET KÂRI HS. 250.000.000

500 SERMAYE HS. 250.000.000

500 SERMAYE HESABI
500.000.000 5.550.000.000

250.000.000
500.000.000 5.750.000.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 5.000.000.000
- Can Tuna 2.500.000.000
- Gül Meriç 2.500.000.000

500 SERMAYE HS. 5.000.000.000
- C. Tuna  2.500.000.000
- G. Meriç 2.500.000.000
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Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi:

Yukar›daki birinci madde, ortak Can Tuna’n›n sermaye taahhüdüne karfl›l›k yap-
t›¤› nakit ödemenin, ikinci madde, ortak Gül Meriç’in sermaye taahhüdüne karfl›-
l›k iflletmeye koydu¤u ticari mal›n muhasebe kay›tlar›n› göstermektedir.

Büyük defter hesaplar›:

Ödenmemifl sermaye nedir? Bunun esas sermaye ile iliflkisini bilançoda gösteriniz. 

SERMAYE YEDEKLER‹

Sermaye yedekleri hangi nedenlerle  meydana gelir? Bu yedekler-
le ilgili muhasebe ifllemleri nelerdir?

Bir özsermaye unsuru olan sermaye yedekleri flu nedenlerle meydana gelebilir:
• Ç›kar›lan hisse senetlerinin (anonim flirketlerde) nominal de¤erinden  daha

yüksek de¤erle sat›lmas› (ihraç primleri),
• Varl›klar›n yeniden de¤erlemesi (yeniden de¤erleme art›fllar›).
Görüldü¤ü gibi yukar›da belirtilen sermaye yedekleri, iflletme faaliyetleri sonu-

cunda yarat›lan "kar" niteli¤indeki özsermaye art›fllar› de¤ildir.

Sermaye Yedekleri 243
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100 KASA HS. 1.500.000.000
501 ÖDENMEMİŞ

SERMAYE HS. 1.500.000.000
- Can Tuna

153 TİCARİ MALLAR HS. 2.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ

SERMAYE HS. 2.000.000.000
- Gül Meriç

100 KASA HESABI
1.500.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS.
2.000.000.000

500 SERMAYE HS.
5.000.000.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.
5.000.000.000 1.500.000.000

2.000.000.000
5.000.000.000 3.500.000.000

Can Tuna ve Ortağı Koll. Şti. Kuruluş Bilançosu
KASA 1.500.000.000 ÖDENMİŞ SERMAYE 3.500.000.000

SERMAYE           5.000.000.000
T.MALLAR 2.000.000.000 (-) ÖDENMEMİŞ SER.(1.500.000.000)

3.500.000.000 3.500.000.000
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‹flletme faaliyetleri sonucunda elde edilen kar d›fl›nda özsermayeyi art›ran hangi unsurlar
olabilir?

Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Sermaye artt›r›m›na giden anonim flirketin nominal bedelin üzerinde bir fiyat üze-
rinden hisse senedi ç›karmas› durumunda, ihraç fiyat› ile nominal bedel aras›nda-
ki fark T.Ticaret Kanunu (m.466/1) gere¤ince yedek akçe olarak kabul edilir ve
"520 – Hisse Senetleri ‹hraç Primleri Hesab›"nda izlenir.

Hisse senetlerinin nominal bedeli ile sat›fl fiyat› aras›ndaki fark "520 – Hisse Se-
nedi ‹hraç Primleri Hesab›" n›n alaca¤›na yaz›larak muhasebelefltirilir. Sat›fl biçimi-
ne göre de ilgili hesap borçland›r›l›r.

Güney A.fi., 1.000.000 TL nominal de¤erli 50.000 adet hisse senedi ihraç ederek
sermayesini 50 milyar lira artt›rmaya karar vermifltir. Bu hisse senetleri % 50 prim-
li olarak, yani herbir hisse senedi 1.500.000 TL. dan, sat›fla arac› olan Pamukbank
taraf›ndan sat›lm›flt›r.

Artt›r›lan sermaye taahhüdü:

Artt›r›lan sermayenin hisse senedini sat›n alanlar›n, hisse senedi bedelini
arac› kuruma (iflletmenin bankadaki hesab›na) ödemesi

Kuzey A.fi. sermayesini 100 milyar lira artt›rmaya karar vermifl; bu amaçla ç›kar›lan his-
se senetleri 125 milyar liraya Garanti Bankas› arac›l›¤›yla sat›lm›flt›r. Artt›r›lan sermaye
nedeniyle ç›kar›lan hisse senetlerinin banka taraf›ndan yap›lan sat›fl›n›n flirket muhasebe-
sindeki kayd›n› yap›n›z.

Yeniden De¤erleme Art›fllar› 

Yeniden de¤erleme ne demektir?

Yeniden de¤erleme, paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle baz› varl›kla-
r›n (maddi duran varl›klar›n, ifltiraklerin, ba¤l› ortakl›klar›n) cari para birimi veya

Sermaye Yedekler i244
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Anonim flirket, bir ünvana
sahip, esas sermayesi belirli
ve paylara bölünmüfl  olan
ve borçlar›ndan dolay› yaln›z
mal varl›¤› ile sorumlu
bulunan flirkettir.

1.1.200.
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 50.000.000.000

500 SERMAYE HS 50.000.000.000
1.000.000 TL x 50.000 yeni hisse senedi

1.1.200.
102 BANKALAR HS. 75.000.000.000

- Pamukbank
501 ÖDENMEMİŞ

SERMAYE HS. 50.000.000.000
520 HİSSE SENEDİ

İHRAÇ PRİMLERİ HS. 25.000.000.000

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M
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buna yak›n bir de¤erle de¤erleme yap›larak bugünkü de¤erine yak›n bir de¤erle
gösterilmesi olarak tan›mlanabilir.

Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme Art›fllar›
"17 Duran Varl›klara Ait Dönemsonu ‹fllemleri" bafll›kl› ünitede maddi duran var-
l›klarda  yeniden de¤erleme konusu ele al›nacakt›r.

Maddi duran varl›klar›n yeniden de¤erleme sonras› net aktif de¤eri (maliyet
bedeli – birikmifl amortismanlar) ile yeniden de¤erlemeden önceki net aktif de¤e-
ri aras›ndaki fark (net de¤er art›fl›) bir özsermaye hesab› olan  "522 – M.D.V. Ye-
niden De¤erleme Art›fllar› Hesab›" n›n alaca¤›nda izlenir.

31.12.200. dönem sonu itibariyle amortismana tabi maddi duran varl›klar›n yeni-
den de¤erlemesi sonucu hesaplanan de¤er art›fllar› ilgili büyük defter hesaplar› iti-
bariyle flöyledir:

(VYZ) Anonim fiirketi’nin 10 milyar liral›k M.D.V. Yeniden De¤erleme Art›fllar›n› serma-
yesine eklemesi nas›l muhasebelefltirilir?

‹fltiraklerin Yeniden De¤erleme Art›fllar›
‹flletmenin ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› bünyesinde yap›lan yeniden de¤erleme
dolay›s›yla oluflan de¤er art›fllar›n›n sermayeye eklenmesi sonucunda, bu serma-
yeden iflletmeye isabet eden k›sm› gösterir.

‹flletmenin  ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› bünyesinde  yap›lan yeniden  de¤er-
leme dolay›s›yla oluflan de¤er art›fllar›n›n sermayeye eklenmesi sonucunda, ifllet-
meye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve paylar› bu hesab›n alaca¤›na, "242
– ‹fltirakler" veya "245 – Ba¤l› Ortakl›klar" hesaplar›n›n borcuna kaydedilir.

‹flletmenin ifltiraki durumundaki (VYZ) Anonim fiirketi, yeniden de¤erleme art›fl-
lar›n›n sermayeye eklenmesi karfl›l›¤›nda ç›kard›¤› hisse senetlerinden
1.000.000.000 liral›k k›sm›n› bedelsiz olarak, iflletmeye vermifltir. Bedelsiz olarak
hisse senedi  elde eden iflletme bu hisse senetlerini afla¤›daki gibi muhasebelefltirir.
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Birikmifl amortisman duran
varl›klar›n belli bir tarihe
kadar ayr›lm›fl bulunan
amortisman paylar›n›n
toplam›d›r.

S IRA S ‹ZDE

Hesaplar Art›fllar  

252 Binalar 6.000.000.000

253 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.000.000.000

255 Demirbafllar 200.000.000 

257 Birikmifl Amortismanlar (-) (2.000.000.00)

31.12.200.
252 BİNALAR HS. 6.000.000.000
253 TESİS, MAKİNE, CİHAZLAR HS. 3.000.000.000
255 DEMİRBAŞLAR HS. 200.000.000

257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR HS. 2.000.000.000

522 M.D.V. YENİDEN DEĞER-
LEME ARTIŞLARI HS. 7.200.000.000
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‹flletme ifltirakte bulundu¤u bir anonim flirketin yeniden de¤erleme art›fllar›n› sermayeye
ilave etmesi karfl›l›¤›nda verdi¤i hisse senetlerini ifltiraki oran›nda almaya hakk› var m›?
Varsa ald›¤› bu hisse senetlerini nas›l muhasebelefltirir?

KAR YEDEKLER‹ 

Kar yedekleri denilince ne anlafl›lmal›d›r? Ne tür kar yedekleri
vard›r?

Kar yedekleri net kar›n; özsermaye yap›s›n› sa¤lam tutmak, iflletmenin devaml›l›-
¤›n› ve geliflmesini ve ortaklar ile alacakl›lar›n haklar›n›n korunmas›n› sa¤lamak
ve özsermayede faaliyet sonunda do¤abilecek azal›fllar› (zararlar›) karfl›lamak
amac›yla da¤›t›lmayarak iflletmede al›konulan k›sm›d›r.

Her iflletme dönem kar›ndan yedek ay›rmak zorunda m›d›r?

Özsermayenin bir unsuru olan yedek (yedek akçe) oluflturulmas› sermaye flir-
ketleri için söz konusudur. Yedekler; T.Ticaret Kanunu, flirket sözleflmeleri ve ge-
nel kurul kararlar›na göre kardan ayr›l›r.

Yasal bir zorunluluk sonucu olup, olmamalar›na göre yedekler:
1. Yasal yedekler, 
2. ‹ste¤e ba¤l› (ihtiyari) yedekler,
olmak üzere  iki grupta toplanabilir.
"Yasal yedekler", T.Ticaret Kanununa göre oluflturulur. T.T.K.’nun 466. Mad-

desi "Her y›l safi kar›n yirmide birinin ödenmifl esas sermayenin beflte birini bu-
luncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayr›lmas› mecburidir…" diyerek serma-
ye flirketlerinde ayr›lmas› zorunlu I.tertip yedek akçeyi belirlemifltir. Ayr›ca,
T.T.K.nun 466/2 ve 3.maddesi ayr›lacak II.tertip yedek akçeyi de hükme ba¤lam›flt›r.

‹ste¤e ba¤l› yedeklerde yasal zorunluluk yoktur. T.T.K.nun 467.maddesine gö-
re: "Yedek akçeye safi kar›n yirmide birinden fazla bir mebla¤›n ayr›laca¤› ve ye-
dek akçenin ödenmifl olan  esas sermayenin beflte birini aflabilece¤i hakk›nda
esas mukaveleye hüküm konabilir…." Bu maddeye göre, flirket sözleflmesinde
T.T.K.nun 466.maddesinde belirtilen yedeklerin d›fl›nda, ek yedekler ay›rmak
amac›yla hükümler yer alabilece¤i belirtilmifltir. Bu flekilde ayr›lan yedeklere,
"statü yedekleri" ad› verilmektedir.

Sermaye flirketlerinde  "yasal yedekler" ve "statü yedekleri" d›fl›nda  ola¤an ge-
nel kurul toplant›s›nda  yönetim kurulunun  teklifi üzerine de yedek ay›rmak müm-
kündür. Bu flekilde ayr›lan yedeklere de "ola¤anüstü yedekler" denilmektedir.

Yedeklerin karlardan ayr›l›fl›na iliflkin muhasebe kayd› (varsay›lan tutarlar iti-
bariyle) afla¤›daki flekilde yap›l›r:

Kar  Yedekler i246

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

Sermaye flirketleri; anonim,
limited ve sermayesi paylara
bölünmüfl komandit
flirketlerdir. 

Limited flirket, iki veya daha
fazla gerçek veya tüzel kifli
taraf›ndan bir ticaret ünvan›
alt›nda kurulan ve ortaklar›n
sorumluluklar› koymay›
taahhüt etttikleri sermaye
ile s›n›rl› ve esas sermayesi
belirli olan flirkettir.

242 İŞTİRAKLER HS. 1.000.000.000
523 İŞTİRAKLERİN YENİDEN

DEĞ. ARTIŞLARI HS. 1.000.000.000

Yasal yedekler, Ticaret
Kanununa göre ayr›lan,
statü yedekleri, flirket ana
sözleflmesine göre ayr›lan,
ola¤anüstü yedekler flirketin
genel kurulunda karara
ba¤lanarak ayr›lan ve 
özsermayenin bir unsuru
olan yedeklerdir.
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Kar yedeklerinin ortak özelli¤i sermaye flirketlerinin önceki dönemde elde et-
ti¤i kardan izleyen y›lda ayr›lm›fl olmalar›d›r. Bu nedenle borçland›r›lacak hesap
"570 – Geçmifl Y›llar Karlar› Hesab›" d›r. Ancak, dönem net kar›n› "570 – Geçmifl
Y›llar Karlar› Hesab›"na devretmeyen iflletmelerde borçlanacak hesap, "590 – Dö-
nem Net Kar› Hesab›" olacakt›r.

Kar yedeklerinin hesaplanmas› ve muhasebelefltirilmesi konusunda 2.s›n›fta
"Muhasebe Uygulamalar›" dersinin Anonim fiirketlerde Kar Da¤›t›m› ve Limited
fiirketlerde Kar Da¤›t›m› ünitelerinde daha ayr›nt›l› aç›klamalar yap›lacakt›r.

Kar yedekleri nelerdir? Nas›l belirlenir? Niçin özsermaye unsurudur?

DÖNEM NET KARI (YA DA ZARARI) 

Dönem net kar› ya da zarar› nedir ve ne flekilde muhasebelefltirilir?

Faaliyet dönemi karla kapan›rsa özsermaye artar, zararla kapan›rsa özsermaye
azal›r.

Tekdüzen Hesap Plan›nda iflletmenin faaliyet dönemi sonucunda  ulaflt›¤› net
kar› veya zarar› göstermek üzere iki hesapl› bir grup  oluflturulmufltur:

590 - DÖNEM NET KARI HESABI 
591 - DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)

Özsermaye ne zaman artar veya ne zaman azal›r?

Dönem Net Kar›
‹flletmenin tüm gelir ve gider hesaplar› bir gelir tablosu (sonuç) hesab› olan "690
Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›" na devredilerek kapat›ld›ktan sonra söz konusu
hesap alacak kalan› verirse, bu iflletmenin vergi öncesi kar›n› oluflturur. ‹flletme
Kurumlar Vergisi mükellefi (anonim flirket, limited flirket) ise, dönem kar› üzerin-
den vergi ve di¤er yasal hükümler düflülerek net kar yine bir gelir tablosu hesab›
olan "692 – Dönem Net Kar› veya Zarar›" hesab›na al›n›r. ‹flletme kar› üzerinden
vergi mükellefi olmayan tek kifli iflletmesi, adi flirket, kollektif flirket, adi koman-
dit flirket ise, 690 Dönem Kar› veya Zarar› hesab›n›n alacak kalan› kar olaca¤›n-
dan do¤rudan 692 Dönem Net Kar› veya Zarar› hesab›n›n alaca¤›na devredilir.

"692 – Dönem Net Kar› veya Zarar›" hesab› alacak kalan› veriyorsa net kar var
demektir. Bu kar, 692 nolu hesaptan bir bilanço – özsermaye hesab› olan "590 –
Dönem Net Kar› Hesab›" n›n  alaca¤›na aktar›l›r ve bilançoda "Dönem Net Kar›"
olarak yer al›r.

Dönem Net  Kar ›  (Yada Zarar › ) 247
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570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS. 8.000.000.000
540 YASAL YEDEKLER HS. 4.000.000.000
541 STATÜ YEDEKLERİ HS. 1.500.000.000
542 OLAĞANÜSTÜ YED. HS. 2.500.000.000
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Fatih Sönmez ‹flletmesi’nin dönemsonunda 690 nolu hesab›n›n durumu flöyledir:

‹flletme bir sermaye flirketi olmad›¤› için kurumlar vergisi mükellefi de¤ildir. Bu
nedenle dönemsonunda flu kay›tlar yap›l›r.

692 Dönem Net Kar› veya Zarar› hesab›n›n  kapanmas›yla gelir tablosu (sonuç)
hesaplar›  kapanm›fl olur. Sadece, dönemin net kar› özsermaye grubunda yer alan
bilanço hesab›n›n alaca¤›nda afla¤›daki gibi yer al›r:

Burak  ‹flletmesinin dönemsonunda "690 Dönem Kar› veya Zarar›" Hesab›n›n borç toplam›
4 Milyar TL, alacak toplam› 6 Milyar TL’dir. Dönemsonu kay›tlar›n› yap›n›z.

Dönem Net Zarar›
‹flletmenin tüm gelir ve giderleri  "690 – Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"na ak-
tar›ld›ktan sonra bu hesap borç kalan› verirse, faaliyet dönemi zararla sonuçlan-
m›fl demektir. Zarar nedeniyle vergi kesintisi söz konusu olmad›¤› için bu hesap
kalan›, son gelir tablosu hesab› olan "692 Dönem Net Kar› veya Zarar› Hesab›" n›n
borcuna devredilerek kapat›l›r.

Son olarak da, "692 Dönem Net Kar› veya Zarar› Hesab›" n›n borç taraf›nda yer
alan zarar, bilançoda  özsermayeyi azaltan bir unsur olarak yer alacak olan "591
Dönem Net Zarar› Hesab›" n›n borcuna devredilir.

Yazar Limited fiirketinin dönemsonunda  690 nolu hesab›n›n görünümü flöyledir:

Dönem Net  Kar ›  (Yada Zarar › )248
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690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.
GİDERLER GELİRLER

(31.12) 7.000.000.000 10.000.000.000 (31.12)

31.12.200.
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. 3.000.000.000

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA
ZARARI HS. 3.000.000.000

31.12.200.
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA

ZARARI HS. 3.000.000.000
590 DÖNEM NET KÂRI HS. 3.000.000.000

590 DÖNEM NET KÂRI HS.
3.000.000.000

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.
GİDERLER GELİRLER

(31.12) 8.100.000.000 7.600.000.000 (31.12)

Ö R N E K

Ö R N E K



Dönem zarar› özsermayede bir azal›flt›r. Bu nedenle bilançonun pasifinde özser-
maye grubunda indirim (-) fleklinde gösterilir.

Dönem net zarar›n›n özsermaye üzerindeki etkisi ne yöndedir? Bu zarar bilançoda nas›l
gösterilir?

ÖZKAYNAK UNSURLARININ B‹LANÇODAK‹ 
GÖRÜNÜMÜ 
Bu ünitede ele al›nan özkaynak (özsermaye) unsurlar›n› tekdüzen muhasebe sis-
temindeki tektip ayr›nt›l› bilançoda topluca örneklendirmek konuyu toparlamak
için yararl› olacakt›r.

Afla¤›daki bilanço örne¤inde özkaynak unsurlar› örnek tutarlarla bir bütün
olarak gösterilmifltir.

Yukar›daki örne¤i 2. Ünite ekinde verilen ayr›nt›l› bilanço örne¤i ile karfl›laflt›r›n.

Özkaynak Unsur lar ›n ›n  Bi lançodaki  Görünümü 249

M.D.V.Y.D = Maddi Duran
Varl›klar› Yeniden
De¤erleme

SIRA S ‹ZDE

31.12.200.
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA 

ZARARI HS. 500.000.000
690 DÖNEM KÂRI VEYA

ZARARI HS. 500.000.000
31.12.200.

591 DÖNEM NET ZARARI HS. 500.000.000
692 DÖNEM NET KÂRI 

VEYA ZARARI HS. 500.000.000
Dönem zararının ilgili 
hesaba aktarılması

591 DÖNEM NET ZARARI HS.
1.500.000.000

Aktif (A)  ‹flletmesi Bilançosu           (000)                                 Pasif
III ÖZKAYNAKLAR 23.000

A. Ödenmifl Sermaye 16.000
1. Sermaye 20.000
2. Ödenmemifl Sermaye (-) 4.000

B. Sermaye Yedekleri 2.800
1. His. Sn. ‹hraç Primleri 600
2. M.D.V. Y.D. Art›fllar› 2.000
3. ‹flt. Y.D. Art›fllar› 200

C. Kâr Yedekleri 3.600
1. Yasal Yedekler 3.200
2. Statü Yedekleri --
3. Ola¤anüstü Yedekler 400

F. Dönem Net Kâr› 5.600

SIRA S ‹ZDE
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Özet

Özkaynak kavram› neleri kapsar? Tekdüzen Hesap
Plan›nda yer alan özkaynak hesaplar› nelerdir?

• Özkaynak (özsermaye), iflletme sahip veya ortakla-
r›n›n iflletmeye yapm›fl olduklar› sermaye yat›r›mla-
r›n›n tutar›n› gösteren ödenmifl sermaye ile serma-
ye yedekleri, kar yedekleri, geçmifl y›llar karlar› ve
dönem net kar›n› kapsar. E¤er varsa, geçmifl y›llar
zararlar› ve dönemin zarar› özsermayeden düflülür.

• Tekdüzen Hesap Plan›nda özkaynaklarla ilgili baz›
hesaplar flunlard›r:
500 Sermaye
501 Ödenmemifl Sermaye (-)
520 Hisse Senedi ‹hraç Primleri
522 Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme 

Art›fllar›
523 ‹fltirakler Yeniden De¤erleme Art›fllar›
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Ola¤anüstü Yedekler
590 Dönem Net Kar›
591 Dönem Net Zarar› (-)
Ödenmifl sermaye, tek flah›s iflletmelerinin ve tica-
ret flirketlerinin muhasebe kay›tlar›nda ne flekilde
görülür?

• Ödenmifl sermaye, ortaklar›n flirkete koymay› taah-
hüt ettikleri esas sermayeden ödemifl olduklar› tu-
tar› ifade eder. Buna göre; ödenmifl sermaye, esas
sermaye ile ödenmemifl sermaye aras›ndaki fark
olmaktad›r. Sermaye ile ödenmemifl sermaye için
ayr› hesaplar bulunmas›na karfl›n, ödenmifl serma-
ye ad›n› tafl›yan bir hesap yoktur.

• Sermaye, iflletme sahibi ya da ortaklar›n iflletmenin
kuruluflunda koymay› taahhüt ettikleri (üstlendik-
leri) sermaye paylar›n›n toplam›n› ifade eder. Tek
kifli iflletmelerinde kurulufl sermayesi, iflletme sahi-
binin  iflletmeye koydu¤u varl›klar ile (varsa) borç-
lar› aras›ndaki  farktan olufltu¤undan bu tutar "500
Sermaye Hesab›" n›n alaca¤›na kaydedilir. Ticaret
flirketlerinde  ortaklar›n taahhüt ettikleri sermaye
tutar› "501 Ödenmemifl Sermaye Hesab›" n›n bor-
cuna, "500 Sermaye Hesab›" n›n alaca¤›na kay-
dedilirken, sermaye taahhütlerini yerine getirme-
leri halinde "501 Ödenmemifl Sermaye Hesab›"
alacakland›r›l›r.
Sermaye yedekleri hangi nedenlerle meydana ge-
lir? Bu yedeklerle ilgili muhasebe ifllemleri nelerdir?

• Bir özsermaye unsuru olan sermaye yedekleri flu
nedenlerle meydana gelebilir:
- Anonim flirketlerde ç›kar›lan hisse senetlerine

nominal de¤erinden daha yüksek de¤erle sat›l-
mas› (ihraç primleri)

- Varl›klar›n yeniden de¤erlemesi (yeniden de¤er-
leme art›fllar›).

• Sermaye artt›r›m›na giden anonim flirketlerin nomi-
nal bedelin üzerinde bir fiyat üzerinden hisse se-
nedi ç›karmas› durumunda  ihraç fiyat› ile nominal
bedel aras›ndaki fark "520 Hisse Senedi  ‹hraç Prim-
leri Hesab›" n›n alaca¤›na kaydedilir.

• Maddi duran varl›klar›n yeniden de¤erleme sonra-
s› net aktif de¤erlerindeki art›fllar "522 M.D.V. Ye-
niden De¤erleme Art›fllar› Hesab›" n›n alaca¤›na
kaydedilir.

• Yukar›da sözü edilen üç hesap da özkaynak (öz-
sermaye) hesaplar›d›r. 
Kar yedekleri denilince ne anlafl›lmal›d›r? Ne tür
kar yedekleri vard›r?

• Kar yedekleri net kar›n, özsermaye yap›s›n› sa¤lam
tutmak, iflletmenin devaml›l›¤›n› ve geliflmesini ve
ortaklar ile alacakl›lar›n haklar›n›n korunmas›n› sa¤-
lamak ve  özsermayede faaliyet sonunda do¤abile-
cek azal›fllar› (zararlar›) karfl›lamak amac›yla da¤›-
t›lmayarak iflletmede al›konulan k›sm›d›r.

• Özsermayenin bir unsuru olan kardan yedek ayr›l-
mas› sermaye flirketleri için söz konusudur. Yedek-
ler Türk Ticaret Kanunu, flirket ana sözleflmesi ve
genel kurul kararlar›na göre ayr›l›r; ayr›l›fl nedenle-
rine göre de yasal yedekler, statü yedekleri ve ola-
¤anüstü yedekler adlar›n› al›rlar.
Dönem net kar› ya da zarar› nedir ve ne flekilde
muhasebelefltirilir?

• ‹flletmenin tüm gelir ve gider hesaplar› "690 Dö-
nem Kar› veya Zarar› Hesab›" na devredilerek ka-
pat›ld›ktan sonra söz konusu hesap alacak kalan›
verirse,  bu kalan iflletmenin vergi öncesi  kar›n›
oluflturur. ‹flletmenin vergi mükellefi olmas› halin-
de  vergi karfl›l›klar› düflülür. Sonuçta vergi sonra-
s› kar, "590 Dönem Net Kar› Hesab›" n›n alaca¤›na
aktar›l›r.

• ‹flletmenin tüm gelir ve gider hesaplar› "690 Dö-
nem Kar› veya Zarar› Hesab›" na aktar›ld›ktan son-
ra bu hesap borç kalan› verirse, faaliyet dönemi
zararla sonuçlanm›fl demektir. Zarar nedeniyle ver-
gi ödenmesi gerekmeyece¤inden vergi karfl›l›¤› dü-
flülmeyerek, zarar tutar› "591 Dönem Net Zarar›
Hesab›" n›n borcuna aktar›l›r.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z soru-
lara iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za
kendiniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ER-

LEND‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Afla¤›dakilerden hangisi özsermayenin unsurlar› için-
de yer al›r?

a. Kasa
b. T.Mallar
c. Yedekler
d. Borç Senetleri
e. Demirbafllar

2. Afla¤›dakilerden hangisi özsermayenin unsurlar› içine
girmez?

a. Birikmifl Amortismanlar
b. Ödenmifl Sermaye
c. Dönem Net Kar›
d. Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme Art›fllar›
e. ‹fltirakler Yeniden De¤erleme Art›fllar›

3.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. fiirketlerde  sermaye  taahhüdünün  yerine

getirilmesine
b. fiirketlerde sermaye taahhüdüne
c. fiirketlerde sermaye azalt›lmas›na
d. Ortaklar›n flirketten borç almas›na
e. Ortaklar›n flirkete borç vermesine

4. (A-Z) Kollektif fiirketinde eflit payl› olarak taahhüt edi-
len toplam 4 milyar liral›k sermaye taahhüdünün nakit
olarak 2 milyar liras› ortaklar taraf›ndan yerine getirildi¤in-
de yap›lacak yevmiye kayd› afla¤›dakilerden  hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

5. Afla¤›dakilerden hangisi için Tekdüzen Hesap Plan›n-

da büyük defter hesab› yoktur?

a. Dönem Net Kar›

b. Dönem Net Zarar›

c. Sermaye

d. Ödenmemifl Sermaye

e. Ödenmifl Sermaye

6. ‹fltiraklerin Yeniden De¤erleme Art›fllar› nedir?

a. Kar yede¤i

b. Sermaye yede¤i

c. ‹fltirak

d. Ba¤l› ortakl›k

e. Dönem Kar›

500 SERMAYE HS. 2.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 2.000.000.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XXX
500 SERMAYE HS. XXX

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 2.000.000.000
500 SERMAYE HS. 2.000.000.000

100 KASA HS. 2.000.000.000
500 SERMAYE HS. 2.000.000.000

100 KASA HS. 2.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 2.000.000.000

100 KASA HS. 2.000.000.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 2.000.000.000
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7. (ABC) Anonim fiirketi Maddi Duran Varl›klar›n Yeniden
De¤erleme Art›fllar›n› sermaye artt›r›m› için kulland›¤›nda
yap›lacak yevmiye kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

8. Yasal yedeklerin ayr›lmas›na iliflkin yevmiye kayd›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

9. (KL) Anonim fiirketinin Özsermayesi (özkaynaklar›)
içinde yer alan yedeklere iliflkin bilgiler flöyledir:

- Hisse Senedi ‹hraç Primleri 100.000.000
- ‹fltiraklerin Yeniden De¤erleme 

Art›fllar› 250.000.000
- Yasal Yedekler 500.000.000
- Statü Yedekleri 200.000.000
- Ola¤anüstü Yedekler 400.000.000
- M.D.V. Yeniden De¤erleme 

Art›fllar› 600.000.000
Bu anonim flirketin toplam sermaye yedekleri kaç lirad›r?

a. 2.050.000.000
b. 1.100.000.000
c. 950.000.000
d. 1.700.000.000
e. 1.450.000.000

10."690 – Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›" dönemsonun-
da afla¤›dakilerden hangisine devredilerek kapat›l›r?

a. 570 Geçmifl Y›llar Karlar› Hesab›
b. 580 Geçmifl Y›llar Zararlar› Hesab›
c. 590 Dönem Net Kar› Hesab›
d. 591 Dönem Net Zarar› Hesab›
e. 692 Dönem Net Kar› veya Zarar› Hesab›

242 İŞTİRAKLER HS. XXX
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME

ARTIŞLARI HS. XXX

522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI HS. XXX

590 DÖNEM NET KÂRI HS. XXX

540 YASAL YEDEKLER HS. XXX
500 SERMAYE HS. XXX

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. XXX
540 YASAL YEDEKLER HS. XXX

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. XXX
540 YASAL YEDEKLER HS. XXX

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS. XXX
540 YASAL YEDEKLER HS. XXX

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS. XXX
500 SERMAYE HS. XXX

522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI HS. XXX

500 SERMAYE HS. XXX

252 BİNALAR HS. XXX
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME

ARTIŞLARI HS. XXX

110 HİSSE SENETLERİ HS. XXX
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME

ARTIŞLARI HS. XXX


