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TMS/TFRS KAPSAMINDA HİSSE BAŞINA KAZANCIN 
HESAPLANMASINDAKİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların hisse 
senetlerine ilişkin almış oldukları yatırım 

kararlarında kullandıkları çeşitli yöntemler 
bulunmaktadır. Hisse başına kazanç oranı, 
bu yöntemlerin en önemlilerinden biridir. Bu 
oran, orijinali IASB tarafından yayınlanan ve 
ülkemiz mevzuatında TMS 33 Hisse Başına 
Kazanç adıyla yer alan Standardın konusunu 
oluşturmaktadır. Bu Standartla birlikte aynı 
raporlama döneminde farklı işletmelerin ve 
farklı raporlama dönemlerinde aynı işletme-
nin hisse başına kazançlarının belirlenmesi-
ne ve sunumuna yönelik ortak bir uygulama 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın 
amacı, hisse başına kazanç hesaplamasın-
daki önemli hususları TMS 33 kapsamında 
ayrıntılı olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım kararları, hisse 
başına kazanç, TMS 33

ABSTRACT

There are several methods that ins-
titutional and individual investors utilise in 
their share investment decisions. Earnings 
per share ratio is one of the most significant 
of these methods. This ratio is the subject of 
IAS 33 Earnings Per Share which is issued 

originally by IASB and also placed into Tur-
kish law and regulation. The Standard has 
developed a common practice in determina-
tion and presentation of earnings per share 
in different entities for the same reporting 
period and in different reporting periods for 
the same entity. In this context, this study 
aims to analyze important matters of IAS 33 
in detail.

Key Words: Investment decisions, 
earnings per share, IAS 33 

1. Giriş

Uluslararası sermaye hareketliliği-
nin artmasıyla birlikte ülkelerarası finan-
sal ve doğrudan yatırımlar hız kazanmıştır. 
Özellikle 1990’lar sonrasında serbest piyasa 
ekonomisine geçişle birlikte gelişmiş ülke-
lerden gelişmekte olan ülkelere fon trans-
ferleri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu 
transferler gerçekleşirken fonların doğru 
yatırımlarda kullanılarak yüksek getiriler 
elde edilebilmesini ve yatırımcıların yüklen-
miş oldukları risklerin minimum düzeye in-
dirilebilmesini teminen yatırım analizlerinde 
kullanılan yöntemlere atfedilen önem gün-
den güne artmıştır. 

Bu minvalde, yatırımlar yapılırken iş-
letmelerin hisse senetlerinin performans-
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larının ölçümünde çeşitli araçlardan yarar-
lanılmaktadır. Hisse başına kazanç da bu 
araçların en önemlilerinden biridir. Özellikle 
fiyat/kazanç oranının belirlenmesine daya-
nak oluşturan hisse başına kazanç, finans 
literatüründe de belirtildiği üzere işletme-
nin amacının firma değeri maksimizasyo-
nu, diğer bir deyişle hissedarların refahının 
maksimum kılınması olduğundan hareketle 
bu amacın gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
izlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır.

Hisse başına kazancın yatırım analiz-
lerinde ön plana çıkması ile birlikte ABD’de-
ki otoritelerce muhasebe uygulamalarında 
çeşitli düzenlemelere gidilmiş olup, bu dü-
zenlemelerin yerel bazda olmaktan öteye 
gidemediği görülmüştür. 1997 yılına gelin-
diğinde, hisse başına kazancın belirlenme-
sinde, şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasında 
uluslararası ölçekte bir muhasebe uygula-
masının gerekliliği öngörülmüş olup, IASB 
tarafından TMS 33 Hisse Başına Kazanç 
Standardı yayımlanmıştır. Bu Standartla bir-
likte aynı raporlama döneminde farklı işlet-
melerin ve farklı raporlama dönemlerinde 
aynı işletmenin hisse başına kazançlarının 
belirlenmesine ve sunumuna yönelik ortak 
bir uygulama geliştirilmiştir. TMS 33 Stan-
dardı diğer standartlarla karşılaştırıldığın-
da sıkı bir uygulama rejimi içermekte, hisse 
başına kazanç hesaplamasına muhakeme 
alanı dar olan bir yaklaşım getirmektedir. 
Böyle olmasının nedenlerinden biri işletme-
lerin kazançlarının belirlenmesinde farklı 
muhasebe politikalarının benimsenmesi ve 
neticede karşılaştırılabilirliğin olumsuz et-
kilenmesi, diğer bir neden ise işletmelerin 
bünyesinde bulundurmuş oldukları finansal 
araçların çok fazla çeşitlenmesi ve karmaşık 
hale gelmesidir. Bunların dışında, hisse ba-

şına kazanç verisinin doğrudan hisse senedi 
yatırımcısını ilgilendirmesi ve bu veriye da-
yanarak alınan yatırım kararları sonucunda 
yatırımcıların zarar görmesi ihtimalini or-
tadan kaldırmak veya minimum düzeye in-
dirmek ve nihayetinde finansal tablo kulla-
nıcılarının güvenini sarsmamak da bir diğer 
neden olarak gösterilebilir.

Bu çalışmanın amacı, hisse başına 
kazanç hesaplamasındaki önemli hususları 
TMS 33 Standardı kapsamında ayrıntılı ola-
rak ele almak ve uygulamada karşılaşılan 
sorunları irdelemektir.

2. Hisse Başına Kazancın Kullanım Alan-
ları

Hisse Başına Kazanç (HBK), işletme-
lerin finansal performansının ölçümünde 
yer alan göstergelerden biridir. Yatırımcılar 
tarafından işletmelerin kazanç oluşturma 
potansiyellerinin değerlendirilmesinde ge-
niş ölçüde kullanılmaktadır. İşletmeler ka-
zanç oluşturarak yatırımcılarına getiri sağ-
larlar. Bu kazançlar yatırımcılara temettü 
olarak yansımakta veya yeni yatırımların 
yapılabilmesi için işletme sermayesine ek-
lenmektedir.

HBK, işletmenin bir dönem sonunda 
elde etmiş olduğu kârdan (veya zarardan) 
her bir hisse senedine dağıtılacak olan kıs-
mı göstermektedir. Diğer bir deyişle HBK, 
işletmenin hisse senetlerini ellerinde bu-
lunduran yatırımcıların sahip oldukları his-
se senetlerine ne kadar kâr veya zararın 
isabet ettiğini belirtmektedir. Ayrıca HBK, 
yatırımcıların ortaklıklarının değerinin be-
lirlenmesinde yardımcı olmakta, işletmenin 
gelecekte yatırımcılara sağlayacağı temettü 
ödemeleri hakkında fikir sağlamakta, Fiyat/
Kazanç oranlarının kullanımı yolu ile işlet-
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me değerinin belirlenmesinde yatırımcılara 
yol göstermektedir. Yalnızca bu göstergenin 
kullanımı bile işletmenin performansı hak-
kında bize bilgi verir ve farklı işletmelerin 
aynı raporlama döneminde ve aynı işletme-
nin farklı raporlama dönemlerindeki perfor-
mansının karşılaştırılmasında yardımcı olur.
(Burton, Jermakowicz 2015:193)

İşletmelerin gerek hisse senedi 
sayıları, gerekse sermayeleri (ödenmiş 
sermaye, kâr yedekleri, sermaye yedekleri, 
toplam özkaynak) hesap dönemi içinde ser-
maye artırımı, bedelsiz hisse senedi veril-
mesi gibi nedenlerle devamlı değişmektedir. 
Bu değişim yıl içinde olduğu gibi, finansal 
tablolarda yayınlanan önceki dönem rakam-
ları için de geçerli olacaktır. Bunun bir sonu-
cu olarak kârlılık oranının hesaplanması ve 
özellikle önceki dönemler ile karşılaştırıla-
bilir şekilde hesaplanması güçleşmektedir. 
HBK, sermaye rakamı yerine raporlanan dö-
nemlerde hisse senedi sayısını ve dönemler 
arasında meydana gelen değişimleri de or-
tak bir paydada topladığı için çok daha ob-
jektif ve anlamlı bir oran olmaktadır. Bunun 
sonucunda da performans ölçümü daha an-
lamlı olmaktadır.

Yatırımcılar ve analistler belirli bir 
hisse senedine yatırım yapılabilirliğin çeki-
ciliğini tespit etmek amacıyla HBK’yı incele-
mektedirler. Zayıf HBK’ya sahip olan işlet-
melerin gelecekte güçlü HBK’ya sahip olan 
işletmelere nazaran hisse senedi fiyatlarının 
daha düşük seyredeceği yatırımcılar arasın-
da hâkim görüştür. Çünkü işletmelerin kâr 
sağlama potansiyelleri yani HBK’ları, gele-
cekteki hisse senedi fiyatlarının belirlenme-
sinde önemli bir rol oynayacaktır. 

HBK’nın diğer bir kullanım alanı ise 
yöneticilere verilecek prim veya ücretin öl-
çümüdür. Yöneticilere çoğu kez performan-
sa göre prim veya ücret ödenmemektedir. 
Yöneticilerin başarısını ölçmede çok farklı 
kârlılık oranları kullanılabilse de bunların en 
objektifi hisse başına kazanç rakamı olarak 
gösterilmektedir.(Örten, Kaval, Karapınar 
2014:414) İşletme yönetiminin belirlemiş 
olduğu HBK hedeflerine ulaşılması halinde 
yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin ücret 
artışları ve primleri sektörlerindeki diğer iş-
letmelere göre daha fazla olacaktır. 

Yatırımcılar tarafından işletmele-
rin performanslarının ölçümünde geniş bir 
kullanım alanına sahip olmasına rağmen 
HBK’ya yönelik kullanıcılar ve düzenleyici 
kuruluşlar bu göstergenin sınırlılığı hakkında 
çeşitli eleştirilerde bulunmuşlardır. Bu 
eleştirilerden biri hisse başına kazancın 
hesaplanmasında kullanılan karmaşık pro-
sedürler ve varsayımlardır. Diğer bir eleştiri 
ise “Kazanç” ın belirlenmesinde işletmele-
re tanınan esneklik neticesinde işletmelerin 
seçmiş olduğu farklı muhasebe politikaları-
nın, karşılaştırılabilirliği olumsuz olarak et-
kilemesidir. Örneğin; TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar Standardı uyarınca işletmeler, sa-
hip oldukları varlıkların gelecekteki ekono-
mik yararlarına ilişkin olarak işletme tarafın-
dan uygulanması beklenen tüketim modelini 
en iyi yansıtacak amortisman yöntemini 
seçer. Eğer işletme doğrusal amortisman 
yöntemini seçerse varlığın amortismana 
tabi tutarı, yararlı ömrü boyunca sabit 
olarak dağıtılır ve sonuç itibariyle kazançtan 
sabit bir tutar düşülür. Buna karşın azalan 
bakiyeler yöntemi seçildiğinde, ilk yıllarda 
kazançtan daha fazla tutar düşülecek ve 
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kazanç azalacak, ilerleyen yıllarda ise 
kazançtan daha az tutar düşülecek, kazanç 
artacaktır. Dolayısıyla işletmeler tarafından 
farklı muhasebe politikalarının uygulanması 
farklı kazançlar ortaya çıkaracaktır.(Picker 
ve diğerleri 2012:752)

3. TMS 33 Hisse Başına Kazanç 

Hisse başına kazanç oranının 1950’li 
yılların sonu ve 1960’ların başlarında özel-
likle ABD’de ön plana çıkması ve bu orana 
dayanarak oluşturulan fiyat/kazanç (F/K) 
oranının yatırım kararları alınırken önem-
li bir ölçüt olarak kullanılması neticesinde 
bazı ülkelerdeki (ABD ve İngiltere gibi) stan-
dart belirleyici otoriteler HBK ile ilgili olarak 
çeşitli kurallar ortaya koymuş olmalarına 
rağmen bunlar yerel düzenlemeler olarak 
kalmış ve 1997 yılına kadar bu konuya yöne-
lik uluslararası düzeyde bir muhasebe stan-
dardı olarak yayımlanamamıştır. 

TMS 33 – Hisse Başına Kazanç Stan-
dardı, dünyada 1 Ocak 1998 tarihinden son-
raki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 
yürürlüğe girmiştir. Aralık 2003 tarihinde 
standartlardaki kapsamlı iyileştirmelerin bir 
parçası olarak IASB bazı karmaşık alanlar-
da rehberlik sağlaması için TMS 33’ü detaylı 
olarak ele almış ve gerekli güncellemeleri 
yapmıştır. Ülkemizde ise TMS 33 Hisse Başı-
na Kazanç Standardı, 31/12/2005 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Stan-
dartları Kurulu (TMSK) tarafından ilk olarak 
28/03/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanmıştır.

HBK işletmelerin performanslarının 
ölçümünde yatırımcılar tarafından geniş öl-
çüde kullanılmakla birlikte özellikle:

1. Aynı raporlama dönemi içinde farklı 
işletmelerin ve 

2. Aynı işletmenin farklı raporlama dö-
nemlerindeki performansının karşılaş-
tırılmasına yardımcı olmak amacıyla 
başvurulmaktadır.

TMS 33 aşağıdakilere uygulanmaktadır:

(a) Bir işletmenin ayrı veya bireysel fi-
nansal tabloları:

(i) Adi hisse senetleri veya potansiyel 
adi hisse senetleri borsa veya diğer 
teşkilatlanmış piyasalarda (yurtiçi 
veya yurtdışı borsa veya yerel ve böl-
gesel piyasaların da dâhil olduğu tez-
gah üstü piyasa) işlem gören veya

(ii) Borsa veya diğer teşkilatlanmış bir 
piyasada adi hisse senetlerini ihraç 
etmek amacıyla, bir menkul kıymet-
ler komisyonu veya diğer düzenleyici 
kuruluş ile finansal tablolarını oluş-
turan veya oluşturma sürecinde olan 
ve

(b) Bir grubun ana ortaklık ile konsolide 
edilmiş finansal tabloları:

(i) Adi hisse senetleri veya potansiyel 
adi hisse senetleri borsa veya diğer 
teşkilatlanmış piyasalarda (yurtiçi 
veya yurtdışı borsa veya yerel ve böl-
gesel piyasaların da dâhil olduğu tez-
gah üstü piyasa) işlem gören veya

(ii) Borsa veya diğer teşkilatlanmış bir 
piyasada adi hisse senetlerini ihraç 
etmek amacıyla, bir menkul kıymet-
ler komisyonu veya diğer düzenleyici 
kuruluş ile finansal tablolarını oluş-
turan veya oluşturma sürecinde olan.

(c) HBK’yı isteğe bağlı olarak finansal 
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tablolarında sunmayı seçen işletmeler.

Standartta yukarıda da bahsedildiği 
üzere HBK’yı finansal tablolarında sunacak 
işletmelerin hangilerinin olduğu açık olarak 
sayılsa da uygulamada çeşitli karmaşık du-
rumlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; X şir-
ketinin NYSE’ye (New York Stock Exchange) 
kote bir şirket olduğunu varsayalım. X şirke-
ti, çeşitli fonların (emeklilik fonları gibi)  şir-
kete yatırım yapmalarını çekici hale getirme 
amacına yönelik olarak halka arz işlemini 
gerçekleştirmiştir. Zira fonların şirketlere 
yatırım yapabilmeleri yasalarla çeşitli kural-
lara bağlanmıştır. Buna göre borsaya kote 
olmayan bir şirkete yatırım yapılması müm-
kün olmamaktadır. Fakat X şirketinin hisse 
senetlerinin borsada fiili olarak işlem gör-
mesi beklenmemektedir. Bu durumda hisse 
başına kazanç bilgisinin TMS 33 uyarınca 
sunulup sunulmayacağı tartışma konusu 
yaratmaktadır. X şirketinin hisse senetleri-
nin borsada işlem görmesinin beklenme-
mesine rağmen, şirket TMS 33’e uygun ola-
rak HBK’yı finansal tablolarında sunmalıdır. 
Çünkü standartta ‘işlem görme’ ifadesi X fir-
masının hisse senetlerinin fiili olarak işlem 
görmesini değil, işlem görebilme kapasite-
sine sahip olmasını ifade etmektedir.

Bir işletmenin, hem konsolide hem de 
bireysel finansal tablolarını “TMS 27 Konso-
lide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standar-
dına göre hazırlayıp sunması durumunda; 

	TMS 33 uyarınca yapılacak açıklama-
ların sadece, konsolide bilgiler çerçe-
vesinde sunulması gerekir.

	 Hisse başına kazanç bilgilerini bi-
reysel finansal tablolarına göre ka-
muoyuna açıklamayı tercih eden bir 
işletme, söz konusu bilgileri sadece 

kapsamlı gelir tablosunda sunar. 

	Bireysel finansal tablolarına göre his-
se başına kazanç bilgilerini kamuoyu-
na açıklamayı tercih eden bir işletme, 
anılan hisse başına kazanç bilgisini, 
kapsamlı gelir tablosu veya dipnotla-
rında açıklasa bile, konsolide finansal 
tablolarda sunamaz. 

3.1.  Adi Hisse Başına Kazanç

Adi hisse başına kazancın hesaplanmasında 
;

•	 Ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-
lerinin payına düşen kazanç veya za-
rar (pay )

•	 Dönemin adi hisse senedi sayısının 
ağırlıklı ortalaması (payda) dikkate 
alınmaktadır.

Formüle edildiğinde adi hisse başına 
kazanç;

 Ana ortaklığın adi hisse senedi 
sahiplerinin payına düşen kazanç(zarar) 

Dönemin adi hisse senedi sayısının 
ağırlıklı ortalaması

3.1.1. Kazancın Hesaplanması (Pay)

Adi hisse başına kazanç hesaplama-
sında dikkate alınan kâr veya zarar sürdürü-
len faaliyetlerden olmalıdır. Diğer bir deyişle 
adi kazançları hesaplarken, bir raporlama 
dönemi içerisinde ana ortaklığın adi hisse 
senedi sahiplerine düşen tüm gelir ve gider 
kalemleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla 
adi kazançlar belirlenirken, vergi giderleri 
ve borç olarak sınıflandırılan imtiyazlı hisse 
senetlerine isabet eden temettü tutarlarının 
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kazanç veya zararlardan çıkarılması gerek-
mektedir. Vergi gideri, işletmenin kazancı-
na ulaşırken olağan bir giderdir bu yüzden 
hesaplamadan düşülür. İmtiyazlı temettüler 
ise adi hisse senedi sahiplerine atfedileme-
yeceğinden dolayı hesaplamaya indirim ka-
lemi olarak dâhil edilmelidir. (Picker ve di-
ğerleri 2012:753) Çünkü imtiyazlı temettüler, 
adi temettülerden önce ve sadece imtiyazlı 
hisse senedi sahiplerine ödemesi yapılan te-
mettülerdir.

Diğer bir husus ise imtiyazlı hisse se-
netlerinin birikimli veya birikimsiz olmasına 
göre değişmektedir buna göre;

Kâr veya zarardan düşülen imtiyazlı 
temettülerin vergi sonrası tutarı:

	Birikimsiz imtiyazlı hisse senetleri ile 
ilgili olarak, varsa, ilgili dönem için 
ilan edilen temettülerin vergi sonrası 
tutarı ve

	 İlan edilmiş olsun veya olmasın, bi-
rikimli imtiyazlı hisse senetleri ile il-
gili olarak ilgili dönem için öngörülen 
temettülerin vergi sonrası tutarı. İlgili 
dönemin imtiyazlı temettülerinin tu-
tarı, geçmiş dönemlere ilişkin olarak 
cari dönem içinde ödenen veya öde-
neceği ilan edilen birikimli imtiyazlı 
hisse senetlerinin imtiyazlı temettü 
tutarını içermez.

3.1.2. Hisse Senedi Sayısının Hesaplan-
ması (Payda)

Hisse başına kazanç hesaplaması 
işletmenin sahip olduğu sermayeye odak-
lanmaktadır. Böylece hesaplamadaki payda 
kısmı sadece işletmenin sahip olduğu adi 
hisse senedi sermayesini içerir. TMS 33’te 
“tedavüldeki” hisse senetlerine atıf yapılır. 

Bununla anlatılmak istenen hisse senetleri-
nin raporlama dönemi boyunca tedavüldeki 
mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı 
ortalamasıdır. Raporlama dönemi boyunca 
tedavüldeki hisse senedi sayısında değişik-
liğe yol açan işlemler aşağıdaki gibi olabilir:

•	 Raporlama dönemi boyunca tedavül-
deki hisse senedi sayısını artıran yeni 
hisse senedi ihracı,

•	 İşletmenin geri almış olduğu veya 
iptal ettiği hisse senetleri neticesinde 
tedavüldeki hisse senedi sayısındaki 
azalışlar,

•	 Tedavüldeki hisse senedi sayısının 
artmasına veya azalmasına neden 
olan hisse bölünmeleri veya hisse bir-
leşmeleri

•	 Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-
netleri veya dönüştürülebilir tahville-
rin adi hisse senetlerine dönüşümü-
nün yapılması.

Tüm bu sayılan nedenlerin yaratmış 
olduğu hisse senedi sayısındaki değişikliğin 
bir sonucu olarak, adi hisse başına kazancın 
hesaplanmasında kullanılan adi hisse sene-
di sayısının zaman ağırlıklı faktör yardımıyla 
uyarlanması gerekmektedir. Zaman ağırlıklı 
faktör, hisse senetlerinin raporlama döne-
mindeki gün sayısının tamamının bir oranı 
olarak tedavülde olduğu süreyi verir. Yani 
hisse senetlerine ilişkin alacağın doğduğu 
tarihten itibaren ilgili hisse senetleri hesap-
lamaya dâhil edilir. İşletme sermayesinin 
tedavüldeki hisse senedi sayısındaki deği-
şikliklerden dolayı yükseldiğinde veya düş-
tüğünde zaman ağırlıklı faktörün kullanıl-
ması anlamlı olacaktır. Dönem boyunca adi 
hisse senedi sayısının zaman ağırlıklı fak-
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törle uyarlanması işletmenin sermaye yapısındaki değişikliklerin HBK’nın hatalı ölçümüne 
sebebiyet vermemesini garanti altına alır. Hisse senedi sayısının zaman bakımından dağıtımı, 
işletmenin sermayesini yükseltmesinden dolayı kaynaklarında meydana gelen artışın ser-
mayenin kazanç elde etmesinin mümkün olduğu döneme yayılmasını sağlar. Tersi durumda 
da (Örn: hisse geri satın alınması) işletme sermayesinin azalması neticesinde artık azalan 
kısmın kazanç elde etmemesi sağlanmış olur. 

Zaman Ağırlıklı Faktör =  Hisse senetlerinin tedavülde olduğu gün sayısı
                          

                               Raporlama dönemindeki toplam gün sayısı

Standartta zaman ağırlıklı faktör günlük bazda tanımlanmasına rağmen makul bir 
ağırlıklı ortalama süre tahmini bazı durumlarda yeterli olacaktır. Örneğin, hisse senedi hare-
ketinin nisbi büyüklüğüne bağlı olarak hisse senedinin tedavülde olduğu süre ay bazında ele 
alınabilir.

TMS 33, HBK hesaplanmasında kullanılan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının 
bulunmasında ilgili hisse senetlerinin hangi tarihten itibaren tedavülde olduğunun belirlen-
mesine yönelik çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda farklı durumlara göre 
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı hesabına dâhil edilme zamanla-
rına örnekler verilmiştir:

	Nakit karşılığı hisse ihraç edilen hisse senetlerine ilişkin ağırlıklı ortalama hisse sene-
dine katılma zamanı olarak ilgili nakit alacağının doğduğu tarih baz alınmaktadır. Her 
zaman nakit alacağının doğduğu tarihin belirlenmesi kolay olmamaktadır. 

	İşletme birleşmelerinde transfer bedelinin bir parçası olan adi hisse senetleri edinim 
tarihinden itibaren ağırlıklı ortalama hisse senedi hesabına dâhil edilir. Çünkü edinen 
işletme, edinilen işletmenin kâr veya zararını söz konusu tarihten itibaren kendi 
kapsamlı gelir tablosuna dâhil eder.

	Adi hisse senetleri, ihraç edildikleri ancak tamamen ödenmediklerinde, adi hisse ba-
şına kazancın hesaplanmasında, tamamen ödenmiş adi hisse senedine ilişkin dönem 
içindeki temettülere katılmaya hak kazandıkları ölçüde, adi hisse senedinin bir parçası 
olarak dikkate alınırlar. Diğer bir deyişle, dönem içinde ihraç edilen hisse senedi be-
dellerinin tamamı değil de bir kısmı ödenmiş olursa, bunlar tam ödenmiş hisselerin 
bir kesri gibi işlem görürler yani kârdan kısıtlı pay alırlar. Kısmen ödenmiş hisse se-
netlerine bu yönden standardın yaklaşımı tamamen ödenmiş hisse senetlerine göre 
farklıdır. 
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Tablo 1 : İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Hesabına 
Katılma Zamanları

Hisse Senetlerinin İhraç Şekilleri
Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi 

Hesabına Katılma Zamanı

Nakit karşılığı ihraç edilen adi hisse senetleri
İlgili nakit alacağının doğduğu tarihte 

 (ihraç tarihi)

Kâr paylarının gönüllü olarak, adi hisse se-
netlerine veya imtiyazlı hisse senetlerine 

yatırılması durumunda ihraç edilen adi hisse 
senetleri

Kâr paylarının dönüştürülme tarihinde

Bir borçlanma aracının adi hisse senetlerine 
dönüştürülmesi sonucu ihraç edilen adi hisse 

senetleri

Borcun üzerindeki faiz tahakkukunun sona 
erdiği tarihte

Diğer finansal araçların sağladığı faiz veya 
anaparanın karşılığında/yerine ihraç edilen 

adi hisse senetleri

Bu araçlar üzerindeki faiz tahakkukunun 
sona erdiği tarihte

Bir borcun geri ödenmesi için ihraç edilen adi 
hisse senetleri

İlgili borcun geri ödendiği tarihte

Bir varlığın nakit dışı satın alımında kullanıl-
mak üzere ihraç edilen adi hisse senetleri,

İlgili varlığın satın alındığı tarihte

İşletme Birleşmeleri Edinim tarihinde
İşletmeye sağlanan bir hizmet karşılığında 

ihraç edilen adi hisse senetleri
İlgili hizmetin alındığı tarihte

Kaynak : Erkuş H., ‘IAS 33 ve TMS 33’e Uyumlu Olarak Hisse Başına Kazancın Hesaplanması’, s.69

	Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri, koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleş-
mesinde belirtilen koşulların yerine gelmesini takiben bedelsiz olarak ya da çok az bir 
nakit veya başka tür bir ödeme karşılığında ihraç edilebilecek adi hisse senetleridir. 
Bu tanımdaki ‘koşul’ sadece belirli bir zamanın geçmesi olarak ele alındığında koşu-
la bağlı çıkarılabilir hisse senedi şartı taşınmamış olmaktadır. Zira zamanın geçmesi 
kesindir. Koşula bağlı olarak iade edilebilen (diğer bir deyişle geri çağrılabilen) hisse 
senetleri mevcut olarak kabul edilmez ve geri çağrılmalarının artık söz konusu ol-
mayacağı tarihe kadar, adi hisse başına kazanç hesaplamasının dışında bırakılırlar.  
 
  Örneğin A şirketi, B şirketini 1 Ocak 2015 tarihinde satın almıştır. A şirketi ile 
B şirketi, B şirketinin 31 Aralık 2017 yılına kadar 3 yıl boyunca ortalamada 10 Milyon 
$ kazanç elde etmesi halinde A şirketinin 100.000 adet hisse senedini 1 Ocak 2018 



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 108

Hisse Başına Kazancın Hesaplanması Muhasebe ve Denetim Dünyası

tarihinde B şirketine ihraç edeceği 
konusunda anlaşmaya varmışlardır. 
B şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait 
kazançları her yıl için 17 Milyon $ dır. 
Örnekte ihraç edilecek olan hisse se-
netlerinin 2015 ve 2016 yıllarında he-
saplamaya dâhil edilip edilmeyeceği 
önemli bir konudur. Hisse senetleri 
20015 ve 2016 yıllarının her ikisinde 
de HBK hesaplaması dışında kalma-
lıdır. Burada elde edilen kazanç tuta-
rının toplamda 34 Milyon $ ve ortala-
mada 10 Milyon $ üzerinde olmasına 
rağmen hesaplamaya dâhil edilmez. 
Çünkü A ve B işletmelerin üzerinde 
anlaşmış olduğu dönemin sonuna ka-
dar (31.12.2017)  tüm gerekli koşulla-
rın sağlanacağı kesin değildir. Şöyle 
ki, 2017 yılında B şirketinin 19 Milyon 
$ zarar ettiğini varsaydığımızda orta-
lamada 5 Milyon $ kazanç sağlanmış 
olacak ve koşul sağlanamayacaktır.

	Koşula bağlı olarak iade edilebilen 
(diğer bir deyişle geri çağrılabilen) 
hisse senetleri mevcut olarak ka-
bul edilmez ve geri çağrılmalarının 
artık söz konusu olmayacağı tarihe 
kadar, adi hisse başına kazanç he-
saplamasının dışında bırakılırlar. 

3.1.3. Sermaye Yapısındaki Değişikliklerin 
Hisse Başına Kazanç Üzerine Etkileri

Cari dönem ve sunulan diğer tüm dö-
nemlerdeki adi hisse senedi sayısının ağır-
lıklı ortalaması, kaynaklarda herhangi bir 
değişikliğe yol açmadan adi hisse senedi sa-
yısını değiştiren potansiyel adi hisse senetle-
rinin dönüşümü dışındaki her türlü olay için 
düzeltilir. Adi hisse senetleri kaynaklarda 

herhangi bir değişikliğe neden olmaksızın 
ihraç edilebilir veya mevcut adi hisse senet-
lerinin sayıları azaltılabilir. Bunlara ilişkin 
örnekler:

•	 Aktifleştirme veya bedelsiz hisse sene-
di verilmesi (bazen, hisse olarak veri-
len temettü olarak da adlandırılır);

•	 Başka bir ihraç işleminde bedelsiz bir 
unsurun bulunması; örneğin mevcut 
hissedarlara yeni haklar içeren bir ih-
raç işlemindeki bedelsiz unsur; 

•	 Hisse senedi bölünmesi ve

•	 Nominal değeri artırarak hisse senet-
lerini birleştirme (hisselerin konsoli-
dasyonu).

3.2.  Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç

Sulandırılmış hisse başına kazancın 
finansal tablolarda sunulmasının amacı, 
mevcut ve potansiyel yatırımcılara, potan-
siyel adi hisse senetlerinin adi hisse senet-
lerine dönüşümü durumunda, şirketin kar-
lılık oranlarının nasıl değişeceği hakkında 
bilgi vermek, adi hisse senedi ihraç ederek 
finansman sağlamak yerine, alternatif borç-
lanmalar ile (potansiyel adi hisse senetleri) 
finansman sağlamanın avantajlarını ve de-
zavantajlarını ortaya koymaktır. (Örten, Ka-
val ve Karapınar 2007:446)

Diğer yandan sulandırılmış hisse ba-
şına kazanç, finansal tablo kullanıcılarına 
işletmenin potansiyel adi hisse senetlerine 
ilişkin bir bakış açısı getirmektedir. İşletme-
nin gelecekteki hisse başına kazanç tutarını,  
verilen kazanç ve potansiyel adi hisse senet-
leri rakamlarından tahmin etme potansiye-
lini sağlamaktadır. Sulandırılmış hisse ba-
şına kazanç hesaplaması, adi hisse başına 
kazanç hesaplaması ile tutarlıdır.
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İşletmelerin adi hisse başına kazanç 
oranı hesaplamasının yanı sıra opsiyonla-
rın kullanıldığı veya dönüştürülebilir men-
kul kıymetlerin dönüşümünün gerçekleştiği 
varsayımından kaynaklanan potansiyel su-
landırma etkisinin değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu menkul kıymetler “potansiyel 
adi hisse senetleri” olarak adlandırılmak-
tadır. Potansiyel adi hisse senetlerinin su-
landırma etkisi sulandırılmış hisse başına 
kazancın hesaplanmasında dikkate alınma-
lıdır. Bu nedenle çok sayıda opsiyon, varant, 
hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ve 
imtiyazlı hisse senedine sahip olan bir işlet-
me için sulandırılmış hisse başına kazanç, 
adi hisse başına kazançtan daha güvenilir ve 
gerçekçi bir sonuç verecektir.

İşletmelerin diğer taraflarla 
işletmedeki hisse senetlerine sahip olma 
hakkı kazandıran sözleşmeler yapmaları 
neticesinde bu hisse senetlerinin ihracı 
mevcut sermayedarların kazançlarında 
sulandırma etkisine (kârın azalması veya 
zararın artması ile) sahip olabilmektedir.  
Sulandırma bir nevi, aynı kazancın mevcut 
sayıdan daha fazla hissedar ile paylaşılması 
neticesinde meydana gelir. Raporlama 
tarihinde, işletmenin sahip olduğu potansiyel 
adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine 
dönüşümü gerçekleştiğinde bu olay hisse 
başına kazançta sulandırma etkisine sahip 
olur. Bu yüzden sulandırılmış hisse başına 
kazanç, potansiyel adi hisse senetlerinin adi 
hisse senetlerine dönüştüğü varsayımına 
dayanarak mümkün olan en düşük hisse 
başına kazanç miktarını gösterir. 

Hisse başına kazanç oranının gerçek-
çi olarak hesaplanabilmesi için göz önünde 
bulundurulması gereken iki önemli konu 
vardır. Bunlardan birincisi söz konusu dö-

nem içinde işletmenin hisse senedi sayı-
sında bir değişme olup olmadığı, ikincisi ise 
potansiyel adi hisse senetlerinin ihraç edilip 
edilmediğidir. Adi hisse başına kazanç he-
saplamasında sadece hisse senedi sayısının 
ağırlıklı ortalamasını değiştiren uygulama-
ların dikkate alınması yeterliyken, sulandı-
rılmış hisse başına kazancın hesaplanma-
sında işletmenin sahip olduğu potansiyel adi 
hisse senetlerinin de göz önünde bulundu-
rulması gereklidir.(Değer, Poroy 2009:63)

Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 
hisse senetlerine dönüşümünde “sulandır-
ma” veya “ters sulandırma” etkisi ortaya 
çıkabilir. Eğer potansiyel adi hisse senetle-
rinin adi hisse senedine dönüşümünde his-
se başına kazancı azaltıyorsa sulandırma 
etkisine, hisse başına kazancı artırıyorsa 
ters sulandırma etkisine sahip olduğu kabul 
edilir. Sulandırma etkisi için hisse başına 
kazanç hesaplamasında yapılan düzeltme-
ler hisse başına kazancı artıramaz veya his-
se başına zararı azaltamaz. Bu yüzden ters 
sulandırma etkileri hisse başına kazanç he-
saplamasında dikkate alınamaz. Başka bir 
deyişle, potansiyel adi hisse senetleri yalnız-
ca “sulandırma” etkisi yaratırlarsa sulandı-
rılmış hisse başına kazanç hesaplamasında 
dikkate alınır. (Casson, Mc Kenzie 2007:285)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplanırken; 

•	 Ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-
lerinin payına düşen kâr veya zarar, 
sulandırma etkisi olan potansiyel adi 
hisse senetlerine ilişkin olarak dönem 
içerisinde gerçekleşen vergi sonrası 
temettü ve faiz miktarı tutarında artı-
rılır ve gelir veya giderde sulandırma 
etkisi olan potansiyel adi hisse senet-
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lerinin dönüştürülmesinden kaynak-
lanan diğer her türlü değişikliğe göre 
düzeltilir;

•	 Mevcut adi hisse senedi sayısının ağır-
lıklı ortalaması, sulandırma etkisi olan 
tüm potansiyel adi hisse senetlerinin 
dönüştürüldüğü varsayımıyla, ilave adi 
hisse senedi sayısının ağırlıklı ortala-
ması kadar artırılır.

Ayrıca aşağıda sıralanan adımların 
takip edilmesi sulandırılmış hisse başına 
kazanç hesaplamasında yardımcı olacaktır. 
Buna göre sulandırılmış hisse başına ka-
zanç hesaplamasında :

1. Adi hisse başına kazanç hesaplama-
sında kullanılan kazanç ve hisse senedi 
sayısı ile başlanır.

2. Potansiyel adi hisse senetlerinin sulan-
dırıcı olup olmadığının belirlenmesinde, 
her bir potansiyel adi hisse senedi ayrı 
olarak değerlendirilir.

3. Adi hisse başına kazançtaki sulandırma 
etkisini en yüksek seviyeye çıkarmak 
için potansiyel adi hisse senetlerinin 
sulandırıcı etkisi en fazla olandan en az 
olana doğru sıralanır.

3.2.1. Kazancın Hesaplanması (Pay)

Sulandırılmış kazanç, potansiyel his-
se senetlerinin adi hisse senetlerine dönü-
şümünün gerçekleştiği varsayılarak, bu dö-
nüşümün vergi sonrası etkilerinin dikkate 
alınması suretiyle hesaplanan ve adi hisse 
senedi sahiplerine düşen net kârdır. Sulan-
dırılmış hisse başına kazanca ulaşmak için 
ise, sulandırma etkisi olan potansiyel adi 
hisse senetlerine göre kazancın ve adi hisse 
senedi sayısının ağırlıklı ortalamasının dü-
zeltilmesi gerekmektedir. (Erkuş 2006:85)

Sulandırılmış hisse başına kazancın 

hesaplanması, temel olarak adi hisse ba-
şına kazancın hesaplanmasında kullanılan 
veriler üzerinden sulandırma etkisinin yol 
açtığı düzeltmelerin yapılmasına dayanır. 
Sulandırılmış hisse başına kazanç ile adi 
hisse başına kazanç arasındaki fark “sulan-
dırma düzeltmesi” olarak adlandırılmakta-
dır. (Scott,Wier 2000:306)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplanırken, adi hisse sahiplerine düşen 
kâr veya zarar, adi hisse başına kazançta ol-
duğu gibi hesaplandıktan sonra,

•	 Adi hisse senedi sahiplerine düşen kâr 
veya zararının hesaplanmasında düşü-
len, sulandırma etkisi olan potansiyel 
adi hisse senetlerine ilişkin temettü 
veya diğer kalemler ve bunların vergi 
etkilerine göre,

•	 Dönem içerisinde, sulandırma etkisi 
olan potansiyel adi hisse senetlerine 
ilişkin olarak muhasebeleştirilen faiz-
ler ve bunların vergi etkilerine göre,

•	 Sulandırma etkisi olan potansiyel adi 
hisse senetlerinin dönüşümü sonu-
cunda meydana gelen gelir veya gi-
derler ile bunların vergi etkilerine göre 
düzeltilmelidir.

Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 
hisse senetlerine dönüştürülmelerinin ar-
dından bu potansiyel adi hisse senetlerine 
ilişkin herhangi bir temettü veya faiz tutarı 
oluşmaz. Bunun yerine yeni adi hisse senet-
leri, ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-
lerine düşen kâr veya zarara katılmaya hak 
kazanır. Bu nedenle ana ortaklığın adi hisse 
senedi sahiplerine düşen kâr veya zarar, te-
mettü veya faiz tutarlarına ve bunlara ilişkin 
vergi etkisine göre düzeltilir. 
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Potansiyel adi hisse senetlerinin dö-
nüşümü, gelir veya giderde önemli değişik-
liklere neden olabilir. Örneğin, potansiyel adi 
hisse senetlerine ilişkin faiz giderinin azal-
ması ve bunun sonucunda kârda meydana 
gelen artış veya zarardaki bir azalma, zo-
runlu personel kâr paylaşım planına ilişkin 
giderlerde artışa yol açabilir. Sulandırılmış 
hisse başına kazancın hesaplanması için, 
ana ortaklığın adi hisse senedi sahipleri-
ne düşen kâr veya zarar, gelir veya giderde 
meydana gelen bu tür değişikliklere göre 
düzeltilir.

3.2.2. Hisse Senedi Sayısının Belirlenmesi 
(Payda)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplamasının amaçları doğrultusunda te-
davüldeki sulandırıcı etkisi olan tüm menkul 
kıymetler adi hisse senetlerine dönüştürül-
düğünde, ağırlıklı ortalama hisse senedi sa-
yısının artırılması gerekmektedir. Potansiyel 
hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dö-
nüşümünün sadece ve sadece sürdürülen 
faaliyetlerden elde edilen hisse başına ka-
zancı azalttığında sulandırıcı etkisinin oldu-
ğu kabul edilir. Ayrıca potansiyel hisse se-
netlerinin raporlama döneminin başında (ya 
da sonrasında ihraç edilmiş ise ihraç tari-
hinde) adi hisse senetlerine dönüştürüldüğü 
varsayılır ve tedavülde olduğu süre zarfında 
ağırlıklandırılması gerekmektedir.  Diğer 
bir deyişle sulandırıcı etkisi olan herhangi 
bir menkul kıymet feshedildiğinde veya iş-
lemden kaldırıldığında bu menkul kıymet 
sadece tedavülde olduğu zaman zarfında 
hesaplamaya dâhil edilir.  Böylece örneğin 
herhangi bir opsiyonun kullanılması veya bir 
tahvilin adi hisse senedine dönüşümünün 
gerçekleştiği tarihten itibaren adi hisse se-
nedi sayısında meydana gelen artışın ağır-

lıklı ortalama hisse senedi hesaplanmasın-
da uyarlanması gerekir.     

Hisse senetlerinin sulandırıcı veya 
sulandırıcı olmayan olarak belirlenebilmesi 
için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ge-
rekmektedir. 

•	 Bir işletme, potansiyel adi hisse se-
netlerinin sulandırma etkisine sahip 
olup olmadığını belirlemek için, sür-
dürülen faaliyetlerden elde edilen kâr 
veya zararın ana ortaklığa ait kısmını 
kontrol sayısı olarak kullanır.

•	 Potansiyel adi hisse senetlerinin su-
landırma ya da ters sulandırma etki-
sine sahip olup olmadığının belirlen-
mesinde, her bir potansiyel adi hisse 
senedi ihracı veya serisi, topluca de-
ğil, ayrı ayrı dikkate alınır. Potansiyel 
adi hisse senetlerinin dikkate alınma 
sıraları, bunların, sulandırma etkisine 
sahip olup olmamalarını etkileyebilir. 
Bu nedenle, adi hisse başına kazanca 
ilişkin söz konusu etkiyi azami hale 
getirmek için, her bir potansiyel adi 
hisse senedi ihracı veya serisi söz ko-
nusu etkiyi en yüksek taşıyandan iti-
baren sıralanır, yani, ek hisse başına 
kazancı en düşük olan sulandırma 
etkisine sahip potansiyel adi hisse se-
netleri, ek hisse başına daha yüksek 
kazanca sahip olanlardan daha önce, 
sulandırılmış hisse başına kazancın 
hesaplanması işlemine dâhil edilirler. 
Opsiyonlar ve hisse alma hakkı veren 
finansal araçlar hesaplamanın payını 
etkilemediklerinden, genellikle, ilk 
olarak dâhil edilirler.

•	 Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 
hisse senetlerine dönüşümünün sür-
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dürülen faaliyetlerden elde edilen 
hisse başına kazancı artıracak veya 
hisse başına zararı azaltacak olması 
durumunda, anılan hisse senetlerinin 
ters sulandırma etkilerinin olduğu 
kabul edilir. Sulandırılmış hisse başı-
na kazancın hesaplanması işlemi, bu 
tersine durumla sonuçlanacak dönü-
şüm, hak kullanımı veya diğer potan-
siyel adi hisse senedi ihraçlarını dik-
kate almaz. 

3.2.3. Potansiyel Adi Hisse Senetleri

3.2.3.1. Opsiyonlar, Hisse Alma Hakkı 
Veren Finansal Araçlar ve Eşdeğerleri

Sulandırılmış hisse başına kazancın 
hesaplanmasında; işletme, sulandırma et-
kisi yaratacak opsiyonlar ile hisse alma hak-
kı veren finansal araçların kullanıldığını farz 
eder. Bu araçlardan elde edildiği varsayılan 
gelirlerin dönem içinde adi hisse senetle-
rinin ortalama piyasa fiyatından ihraç edil-
mesinden sağlanacak gelirlere eşit olduğu 
kabul edilir. Dönem içinde ihraç edilen adi 
hisse senedi sayısı ile ortalama piyasa fiya-
tından ihraç edilecek adi hisse senedi sayısı 
arasındaki fark, bedelsiz olarak ihraç edil-
miş adi hisse senetleri olarak kabul edilir. 
Bu yöntem US GAAP’ te bu yöntem “hazine 
bonosu yöntemi” (treasury stock method) 
olarak adlandırılmaktadır. (Değer, Poroy 
2009:67)

Opsiyonlar ve hisse alma hakkı veren 
finansal araçlar, dönem içinde ortalama pi-
yasa fiyatından daha düşük bir fiyata adi his-
se senedi ihracına yol açtıklarında, sulandır-
ma etkisine sahiptirler. Bu etkinin tutarı, adi 
hisse senetlerinin dönem içindeki ortalama 
fiyatı eksi ihraç fiyatıdır. Dolayısıyla, sulandı-

rılmış hisse başına kazancın hesaplanması 
açısından, potansiyel adi hisse senetlerinin 
aşağıdakilerden oluştuğu kabul edilir:

a) Dönem içerisinde belirli sayıda adi his-
se senedinin bunların ortalama piyasa 
fiyatlarından ihraç edilmesini öngören 
bir sözleşme. Bu gibi adi hisse senet-
lerinin makul bir şekilde fiyatlandıkla-
rı ve hisse başına kazanç veya zararda 
değişiklik etkisi yaratmadıkları varsa-
yılır. Bunlar, sulandırılmış hisse başı-
na kazançların hesaplanması işlemine 
dâhil edilmezler.

b) Kalan adi hisse senetlerinin bedelsiz 
olarak ihraç edilmesini öngören bir 
sözleşme. Bu gibi adi hisse senetleri 
hiçbir gelir yaratmazlar ve mevcut adi 
hisse senetlerine düşen kâr veya za-
rarda herhangi bir etki yapmazlar. Bu 
nedenle bu gibi hisse senetleri sulan-
dırıcı bir etkiye sahiptir ve sulandırıl-
mış hisse başına kazançların hesap-
lanması işleminde, mevcut adi hisse 
senedi sayısına eklenirler.

3.2.3.2.  Dönüştürülebilir Araçlar

Dönüştürülebilir araçlar, hisse sene-
dine dönüştürülebilir tahvil veya dönüştürü-
lebilir imtiyazlı hisse senetleri gibi potansiyel 
hisse senetleri olup hisse başına kazancın 
hesaplanmasında sulandırma etkisine sa-
hiptir. Dönüştürülebilir tahviller ve dönüş-
türülebilir imtiyazlı hisse senetleri sahibine 
bu enstrümanları önceden belirlenmiş bir 
tarihte ve oranda adi hisse senetleri ile de-
ğişim imkânı sağlamaktadır. Sulandırılmış 
hisse başına kazancın hesaplanmasında bu 
tür araçların etkisinin dikkate alınması ge-
rekmektedir.
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Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-
netleri için cari dönem içinde ilan edilen veya 
biriktirilen, dönüşüm işlemi sırasında elde 
edilebilecek adi hisse başına temettü mik-
tarları adi hisse başına kazanç tutarından 
fazla olduğu sürece, anılan hisse senetleri-
nin, ters sulandırma etkisi bulunur. Benzer 
şekilde, dönüştürülebilir borcun faiz geliri-
nin (vergi ve gelir veya giderdeki diğer de-
ğişikliklerin etkilerinde arındırılmış olarak), 
adi hisse senetlerine dönüştürüldüklerinde 
elde edilebilecek adi hisse başına kazançtan 
fazla olması durumunda, söz konusu borç-
lar, hisse başına kâr artışı veya hisse başına 
zarar azalışı etkisine sebep olur.

Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-
netleri için cari dönemde ilan edilen kâr pay-
ları adi hisse başına kazanç hesaplamasında 
dönem net karı tutarından düşüldüğü için, 
sulandırılmış hisse başına kazanç hesap-
lamasında kara yeniden eklenmesi gerekir. 
Ayrıca, imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse 
senetlerine dönüştürülmesi ile oluşacak ek 
adi hisse senedi sayısı da sulandırılmış his-
se başına kazanç hesaplamasında dikkate 
alınır.

Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-
netlerinin itfası veya özendirilmiş dönüştür-
meyle azaltılması işlemi, daha önce mevcut 
olan dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senet-
lerinin sadece bir kısmını etkileyebilir. Bu 
gibi durumlarda, kalan imtiyazlı hisse se-
netlerinin sulandırma etkisine sahip olup 
olmadığını belirlemek için fazla ödeme, itfa 
olmuş veya dönüştürülmüş hisse senetleri-
ne atfedilir. İtfa olan veya dönüştürülen his-
se senetleri, bu durumda olmayan hisse se-
netlerinden ayrı olarak dikkate alınır.

Düzeltmeler, potansiyel adi hisse se-

netleri ile ilişkili olan ve kâr veya zararda 
muhasebeleştirilen finansman giderlerinin 
vergi sonrası tutarlarını içermektedir.

Borçlanma araçları için aşağıdaki ka-
lemlerin vergi sonrası tutarları ele alınacak-
tır :

•	 Kâr veya zararda muhasebeleştirilen 
faiz giderleri

•	 İhraç maliyetlerinin amortisman tutar-
ları

•	 Borçlanma aracına ilişkin kâr veya za-
rarda muhasebeleştirilen gerçeğe uy-
gun değer farkı kâr veya zararı

Hisse senetleri için aşağıdaki kalemlerin 
vergi sonrası tutarları ele alınacaktır:

•	 İlgili dönem içerisinde 
muhasebeleştirilen temettü tutarları

•	 İhraç maliyetlerinin amortisman tutar-
ları

•	 Hisse senetlerinin ölçümünde gerçe-
ğe uygun değer ölçümü yapılıyorsa kâr 
veya zararda muhasebeleştirilen ger-
çeğe uygun değer farkı kâr veya zararı

•	 Geri satın almalarda uygulanacak prim 
veya indirimin amortismanı

3.2.3.3.  Koşula Bağlı Çıkarılabilir 
Hisse Senetleri

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senet-
leri, koşullar sağlandığında gelecekteki bir 
tarihte ihraç edilecek olan hisse senetleri-
dir. Şirketler bazen belli durumların gerçek-
leşmesini şart koşarak hisse senedi çıkar-
tabilmektedirler. Belli bir kazanç düzeyinin 
veya hedeflenen hisse senedi piyasa fiyatının 
yakalanması gibi önceden belirlenmiş ko-
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şulların gerçekleşmesine bağlı olarak çı-
karılan hisse senetlerine koşula bağlı ihraç 
denir. Koşula bağlı hisse senedinin olduğu 
durumlarda, belirlenen şartların gerçekleş-
mesi sonucu çıkarılacak hisse senedi sayısı 
eğer bu koşullar şimdiden gerçekleşmiş ve 
sulandırıcı etkiye sahip ise hem sulandırıl-
mamış hem de sulandırılmış hisse başına 
kazancın hesaplanmasında dikkate alınır. 
(Nikkolai ve diğerleri:163)

Adi hisse başına kazancın hesaplan-
masında olduğu gibi, koşula bağlı çıkarıla-
bilir adi hisse senetleri; koşullar sağlandığı 
takdirde (diğer bir deyişle olaylar gerçek-
leştiğinde), mevcut olarak dikkate alınır ve 
sulandırılmış hisse başına kazancın hesap-
lanması işlemine dâhil edilirler. Koşula bağ-
lı çıkarılabilir hisse senetleri, ilgili dönemin 
başından (ya da daha sonra ise koşullu yeni 
hisse senedi çıkarma anlaşması tarihinden) 
itibaren dikkate alınırlar. Koşulların sağlan-
maması durumunda, hisse başına kazanç 
hesaplamasına dâhil edilen hisse senedi 
sayısı, ilgili dönemin sonunun koşul süresi-
nin sonu olması durumunda, ihraç edilebi-
lir hisse senetleri sayısıdır. Koşullu dönem 
sona erdiğinde koşulların sağlanmamış ol-
ması durumunda, yeniden hesaplamaya/dü-
zeltmeye izin verilmez.

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse se-
netleri, sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplanırken kazanç yönünden (pay) her-
hangi bir etkiye sahip değildir. Kazanç sevi-
yesi koşul olarak gösterilse bile bu durum 
geçerlidir. Böyle olmasının sebebi ise sulan-
dırılmış hisse başına kazanç hesaplamasına 
dâhil edilen koşula bağlı çıkarılabilir hisse 
senetlerinin raporlama döneminin sonun-
daki durumlarına göre (koşulun karşılanıp 
karşılanmadığına) ele alınmasıdır. Bu yüz-

den, koşul olarak gösterilen kazanç seviyesi 
yakalanmadan ilgili hisse senetleri hesapla-
maya dâhil edilmez. (Deloitte 2015:2219)

Koşula bağlı ihracın şartı, dönem 
içinde belirli bir kazanç tutarına ulaşılma-
sı veya bunun devam ettirilmesi ise ve ilgili 
tutara raporlama döneminin sonunda ula-
şılmış, ancak anılan kazanç tutarının rapor-
lama döneminin ötesinde ek bir dönem için 
daha devam ettirilmesi gerekiyorsa, sulan-
dırma etkisine sahip olmaları durumunda, 
ilave adi hisse senetleri, sulandırılmış hisse 
başına kazanç hesaplaması sırasında, mev-
cut olarak dikkate alınırlar. Bu durumda, 
sulandırılmış hisse başına kazanç hesapla-
ması, raporlama dönemi sonundaki kazanç 
tutarının koşullu dönemin sonundaki kazanç 
tutarı olması durumunda ihraç edilecek adi 
hisse senedi sayısını esas alır. Kazanç tuta-
rının gelecek dönemlerde değişebilecek ol-
masından ötürü, adi hisse başına kazancın 
hesaplanması işlemi, gerekli tüm koşullar 
sağlanmadığından dolayı, koşullu dönemin 
sonuna kadar, bu tür koşula bağlı olarak çı-
karılabilecek adi hisse senetlerini içermez.

Dönem boyunca ortalama kazanç 
miktarının gerçekleşmesi koşulu bulunu-
yorsa, bu durum kümülatif olarak ele alın-
sa bile aynı etkiye sahip olacaktır. Örneğin, 
bir işletmenin koşula bağlı çıkarılabilir his-
se senetleri ihraç etme şartının 3 yıl boyun-
ca işletmenin her dönem için 1.000.000 TL 
ortalama kâr elde etmesi olduğunu varsa-
yalım. Bu durumda 3 yıllık kümülatif hedef 
kâr 3.000.000 TL olacaktır. İşletme ilk yılın 
sonunda 1.500.000 TL kâr elde ederse ko-
şula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri he-
saplamaya dâhil edilmeyecektir. Öte yandan 
işletme 5.000.000 TL kâr elde etmeyi başa-
rırsa söz konusu hisse senetleri sulandı-
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rılmış hisse başına kazanç hesaplamasına 
dâhil edilecektir. Çünkü işletme ilk yıl so-
nunda hedef kümülatif kazancın fazlasını ( 
5.000.000 TL > 3.000.000 TL) elde etmekle 
ilgili koşulu sağlamıştır. Burada ele alınan 
durum adi hisse başına kazanç hesaplama-
sındaki durum ile çelişmektedir. Adi hisse 
başına kazanç hesaplamasında işletme ilk 
yılın sonunda 5.000.000 TL kazanmış olsa 
bile söz konusu hisse senetleri hesaplama-
ya dâhil edilmeyecektir. Çünkü adi hisse ba-
şına kazanç hesaplamasının amaçları doğ-
rultusunda koşul yerine getirilmemiş olarak 
kabul edilmektedir. Yani ilgili koşul, koşulun 
bitiş dönemine kadar yerine getirilmiş sayıl-
mamaktadır. Şöyle ki, işletmenin geri kalan 
dönemlerde zarar etme olasılığı vardır ve bu 
durum ortalama kârın hedeflenen seviyenin 
altına gelmesine neden olabilir. 

Diğer bir durumda ise koşula bağ-
lı olarak çıkarılabilir adi hisse senetlerinin 
sayısı, adi hisse senetlerinin gelecekteki 
piyasa fiyatına bağlı olabilir. Bu durumda, 
etkinin sulandırma şeklinde olması duru-
munda, sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplaması işleminde, raporlama dönemi 
sonundaki piyasa fiyatının koşullu dönemin 
sonundaki piyasa fiyatı olması durumunda 
ihraç edilecek adi hisse senedi sayısını esas 
alınır. Koşullu raporlama döneminin ötesine 
uzanan bir süre boyunca ortalama piyasa fi-
yatının esas alınması durumunda, geçen dö-
nemin ortalaması kullanılır. Piyasa fiyatının 
gelecek dönemde değişebilecek olmasından 
ötürü, adi hisse başına kazancın hesaplan-
ması işlemi, gerekli tüm koşullar sağlan-
madığından, koşullu dönemin sonuna kadar 
anılan tür koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse 
senetlerini içermez.

Koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse se-

nedi sayısı, kazanç veya hisse senedi piyasa 
fiyatından başka bir koşula (örneğin, belirli 
sayıda satış mağazasının açılması gibi) bağ-
lı olabilir. Bu gibi durumlarda, koşula bağlı 
çıkarılabilir adi hisse senetleri, halihazırda-
ki durumun koşullu dönemin sonuna kadar 
aynı kaldığı varsayılmak suretiyle, raporla-
ma döneminin sonundaki duruma göre, su-
landırılmış hisse başına kazanç hesaplan-
ması işlemine dâhil edilirler. Örneğin; ihraç 
edilecek hisse senedi, bir işletmenin 12. Pe-
rakende satış mağazasını açması koşuluna 
bağlanıyorsa ve yılsonunda 6 mağaza açıl-
mışsa koşul sağlanmamış olur ve herhan-
gi bir koşula bağlı çıkarılabilir hisse senedi 
hesaplamaya dâhil edilmez. 

Koşula bağlı çıkarılabilir potansiyel 
adi hisse senetleri (koşula bağlı olarak çı-
karılabilen dönüştürülebilir araçlar gibi, ko-
şullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşme-
si kapsamında olanlar hariç), sulandırılmış 
hisse başına kazanç hesaplanması işlemine 
aşağıdaki şekilde dâhil edilir:

a. İşletme, potansiyel adi hisse 
senetlerinin, koşullu adi hisse 
senetlerine ilişkin hükümlere göre 
ihraç edilmeleri için gereken koşullar 
çerçevesinde çıkarılabilir olup 
olmadıklarını belirler ve

b. Anılan potansiyel adi hisse senetleri-
nin, sulandırılmış hisse başına kazanç 
hesaplaması işlemine yansıtılmaları-
nın gerekli olması durumunda, işlet-
me, opsiyon ve hisse alma hakkı veren 
finansal araçlarla ilgili hükümler, dö-
nüştürülebilir araçlarla ilgili hükümler 
ile ödemesi adi hisse senedi veya nakit 
ile yapılabilen sözleşmelerle ilgili hü-
kümler veya diğer hükümlerden uygun 
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olanları dikkate almak suretiyle, söz 
konusu potansiyel hisse senetlerinin, 
sulandırılmış hisse başına kazanç he-
saplaması işleminde yaratacakları et-
kiyi belirler.

Ancak, ihraç edilmeleri koşula bağlı 
olmayan mevcut benzeri potansiyel adi hisse 
senetlerinin kullanıldığı ya da dönüştürül-
düğü varsayımı yapılmadıkça, sulandırılmış 
hisse başına kazancın hesaplaması işlemi 
açısından, kullanım ya da dönüştürülme 
varsayımları yapılmaz.

Böylece örneğin koşula bağlı çıkarıla-
bilir opsiyonlar aşağıdaki iki şartın da sağ-
lanması ile sulandırılmış hisse başına ka-
zanç hesaplamasına dâhil edilir :

•	 Eğer raporlama dönemi sonu, koşulun 
sağlandığı zamana tekabül ediyorsa ve

•	 Opsiyonların sulandırma etkisi var ise 

3.3.  KOBİ TFRS’de Hisse Başına Kazanç

KOBİ TFRS’de hisse başına kazanç 
düzenlenmemekle birlikte KOBİ’lerde his-
se başına kazanç tutarının raporlanması bu 
büyüklükteki işletmeler açısından zorunlu 
değil, ihtiyaridir. İşletmeler hisse başına ka-
zanç tutarlarını finansal tablolarında gös-
termek isterlerse TMS 33 hükümlerine göre 
raporlama yapabilecektir.

3.4.  Yerel Finansal Raporlama 
Çerçevesi’nde Hisse Başına Kazanç 

Temelde AB Direktifi, IASB tarafın-
dan yayımlanmış Kobi TFRS ve İngiltere’de 
yayımlanmış FRS 102 standardı esas alına-
rak KGK tarafından oluşturulan ve ülkemiz-
de finansal tablolarını oluştururken TMS/
TFRS’yi uygulaması zorunlu olmayan işlet-

meler tarafından kullanılacak Yerel Finan-
sal Raporlama Çerçevesi’nde (YFRÇ) hisse 
başına kazancın hesaplanması ve raporlan-
masına ilişkin herhangi bir yükümlülük yer 
almamaktadır.

3.5. TMS 33 ile US GAAP Arasındaki 
  Önemli Farklılıklar 

Hisse başına kazanca ilişkin muha-
sebeleştirme hükümleri açısından TMS 33 
ile US GAAP (ASC 2601 ) benzerdir. Her iki 
standartta da adi hisse başına kazancın ve 
sulandırılmış hisse başına kazancın her bir 
adi hisse senedi sınıfı açısından kâr veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 
eşit derecede öneme sahip olarak sunul-
ması zorunlu kılınmıştır. Fakat, ağırlıklı 
ortalama hisse senetlerinin hesaplanması 
hususunda uygulamada bazı farklılıklarla 
karşılaşılmaktadır. Bunlar:

•	 Sulandırılmış hisse başına kazanç he-
saplamasında US GAAP’te yer alan 
hükümler doğrultusunda her bir çey-
rekte, ek hisse senetlerinin( potansiyel 
adi hisse senetleri) ağırlıklı ortalama-
ya dâhil edilmesi gerekmektedir. Böy-
lece yıllık olarak hisse başına kazanç 
tutarına ulaşılacaktır. TMS 33’te ise 
sulandırma etkisi olan potansiyel adi 
hisse senetleri bağımsız olarak her bir 
dönem (raporlama yılı) için hesaplan-
makta, her bir çeyrek ek hisse senetle-
rinin ortalamaya dâhil edilmesine izin 
verilmemektedir.

•	 Ödemesi adi hisse alımı veya nakit 
ile yapılan sözleşmenin yer aldığı 
durumlarda TMS 33’e göre işletme 
ödemenin hisse senedi ile yapılacağını 

1 FASB Accounting Standards Codification (ASC), 
Topic 260
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varsayar. Ancak US GAAP’te aynı söz-
leşmenin olduğu durumlarda, işletme 
politikaları eğer nakit ödemeyi gerekti-
riyorsa nakit şeklinde yapılacağı varsa-
yılır ve hesaplama buna göre şekillenir.

•	 US GAAP’te yer alan açıklamalar doğ-
rultusunda olağandışı kalemleri rapor-
layan bir işletmenin bu kalemlere iliş-
kin hisse başına kazanç hesaplamasını 
da ayrı olarak açıklaması gerekmekte-
dir. Fakat TMS 33’te herhangi bir ola-
ğandışı kalemin finansal tablolarda yer 
almasına izin verilmemektedir. 

•	 Farklı muhasebe politikalarına dayalı 
olarak hesaplanan kazanca göre deği-
şen adi hisse başına kazancın ve sulan-
dırılmış hisse başına kazancın sunu-
muna US GAAP’te izin verilmemekte, 
TMS 33’te ise dipnotlarda sunumuna 
ve açıklanmasına izin verilmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Dünyada ve ülkemizde sermaye pi-
yasalarının gelişmesine bağlı olarak gerek 
kurumsal gerekse bireysel yapılan hisse 
senedi yatırımlarında geçmişten günümüze 
ciddi artışlar yaşanmıştır. 2008 yılında ger-
çekleşen Küresel Finans Krizi sonrasında 
ülke ekonomilerinde yaşanan iyileşmeler 
neticesinde dünya ve ülkemiz borsalarındaki 
hisse senedi piyasalarında işlem hacimleri-
nin oldukça artması bu gelişmenin en büyük 
kanıtı niteliğindedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, şirket 
performanslarının ölçümünde kullanılmak 
üzere bir dizi yöntem geliştirilmiştir. Bu yön-
temlerden bazıları geçerliliğini yitirmesine 
rağmen bazıları yıllardır geçerliliğini koru-
maktadır. Hisse başına kazanç da geçerlili-

ğini koruyan araçlardan biri olarak 1960’lar-
dan beri kullanılmaktadır. Ayrıca hisse 
başına kazanç hesaplamasında muhasebe 
dünyasında farklı uygulamalar görülmüştür. 
Uluslararası düzeyde bu hesaplamaya bir öl-
çüt getirilmesinin gerekliliği ilgili otoriteler-
ce ele alınmış ve nihayetinde TMS 33 Hisse 
Başına Kazanç Standardı oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada TMS 33 Hisse Başı-
na Kazanç Standardında yer alan özellikli 
hususlar da göz önünde bulundurulmak 
suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiş, uygula-
mada karşılaşılan zorluklara değinilmiştir. 
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