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ÖNSÖZ
Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek isterim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İktisat Bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Askerlik hizmetinin ardından 1992 yılında T.
İş Bankası A.Ş. İstanbul İstihbarat Müdürlüğü ‘nde Mali Analist olarak iş hayatına atıldım. Bir
okul nitelinde olan T. İş Bankası A.Ş. de çok değerli üstadlarımızdan mali analiz ve raporlama
yapmayı öğrendim. 1998 yılında Tekstilbank A.Ş. Mali Tahlil Müdürlüğünde II. Müdür olarak
göreve başladım. Bankacılık hayatımı 2008 yılında sonlandırarak, çeşitli faktöring şirketlerinde
Krediler Müdürü olarak görev yaptım Halen bir faktöring şirketinde Mali Tahlil Müdürü olarak
görev yapmaktayım. Tekstilbank ‘da ve çalıştığım faktöring şirketlerinde kurum personeline
öncelikle mali tahlil olmak üzere muhtelif eğitimler verdim.
Bu derste, ağırlıklı olarak bankaların, kısmen de faktöring vb diğer finansal kurumların,
müşterilerine kullandıkları kredi riskini azaltmak amacıyla yaptıkları kredi değerlendirmeleri
ve bu kapsamda hazırladıkları Mali Analiz Raporları hakkında bilgi sahibi olacağız.
Bilindiği üzere kredi talebinde bulunanların gerek öngöremedikleri sektörel, finansal,
bölgesel vb olumsuz faktörler, gerekse kredi talebinde bulunurken dolandırıcılık vb art niyetli
düşüncelerine bağlı olarak KREDİNİN GERİ ÖDENMEMESİ riski bulunmaktadır. Kredi
analistleri (Mali Analistler) bu risklerin en aza indirilebilmesi için çalışmalar yaparlar. Çeşitli
kaynaklardan bilgi toplama ve firmadan muhtelif finansal ve finansal olmayan verilerin
alınması sonrasında yapılacak çalışma ile hazırlanan MALİ TAHLİL RAPORLARI kredi
vereni, müşterinin kredibilitesi, moralitesi, sektördeki konumu, borç ödeme niyeti ve kapasitesi
gibi çok çeşitli konuda bilgi sahibi yapar. Sonrasında da firmaya kredi verilip verilmemesi,
verilmesi durumunda bu kredinin ne montanda olması gerektiği ile kredinin teminatı hakkında
karar verilir.
Bu ders sonrasında umuyorum ki hepiniz “KREDİ TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ” konusunda yeterli teorik bilgi birikimine sahip olacak, sonrasında
da bir finansal kurumda çalışmayı tercih ettiğinizde gerekli deneyimi kazanacaksınız. Şimdiden
hepinize öğrenim hayatınızda ve daha sonrasında başarılar dilerim.
Göksel YILDIRIM, İstanbul, 2016
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler,
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmıştır. Konuların pekişmesi için
dört farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar başlığında yer alan
çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan kavram ve nosyonları pekiştirme
olanağını bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer
ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır. Bölüm
Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru
bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade
öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.

Göksel YILDIRIM
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1. KREDİLERE GİRİŞ
1.1
1.2
1.3
1.4

Kredinin Tanımı
Kredilerin Sınıflandırılması
Kredi Analizi
Kredinin Geri Ödenmeme Riskleri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta kredinin tanımı ve kredi çeşitlerini öğrenip, kredi verirken analizin ne amaçla
yapıldığı ve kredi verirken hangi risklerle karşı karşıya kalacağımızı, yani kredinin geri
ödenmemesine neden olan etmenleri inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kredi Nedir ?

2)

Kredi Türleri Nelerdir ?

3)

Kredi Analizi Nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kredilere giriş

Kredinin tanımı ve türleri, kredi
analizinin amacı, karşı karşıya Derse aktif katılım, araştırma
kalacağımız riskler öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

•

Kredi

•

Mali Analiz
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Giriş
Ekonomik yaşamda bankaların en önemli işlevi, tüketim ve yatırım harcamalarında
kullanılmayan paraları (tasarrufları), ekonomik koşullara göre değişen bir bedel (faiz)
ödeyerek toplamaları ve bu kaynakları belirli bir vade sonunda geri almak üzere bir bedel
karşılığı (faiz) kullandırmalarıdır. Bankalar bunun yanında, mali bir güveni ifade eden kurum
olarak şahıs ve şirketlerin borçlanmalarına kefalet ve garanti vermeleri ve bir takım konularda
müşterilerine hizmet vermeleri karşılığında da hizmet ve komisyon geliri elde ederler. Bütün
bu işlemleri yaparken bankaların öncelikle gereksinim duyduğu konu, hakkında güvene dayalı
işlem yapılacak, yani kredi verilecek kişi, firma veya firmalar topluluğunun saptanmasıdır.
Kredi süreci şubeden başlar ve şubeye tanınan limitleri (şube yetkili krediler) aşan
tutarlar genel müdürlük birimleri, kredi komitesi ya da yönetim kurulunca karara bağlanır
(otorize krediler). İster şube bünyesinde, ister üst yönetimce değerlendirilsin kredi talep eden
müşterinin bugüne kadar nasıl bir gelişme içinde olduğu ve yakın gelecekte nasıl bir gelişme
göstereceği, ilgili kişilerce mutlaka araştırılan ve değerlendirilen konulardır.
14 haftalık eğitim sürecinde, bu değerlendirmeleri aşama aşama inceleyerek, nasıl
gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi olacağız.
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1.1 Kredinin Tanımı
Bir bankanın vereceği ; nakdi krediler, gayrinakdî krediler (teminat mektupları,
kefaletler, akreditifler, aval, ciro ve kabuller vb), satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye
piyasası araçları, herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından
doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan
bedelleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler ve ortaklık
payları izlendikleri hesaba bakılmaksızın kredi sayılır.
Bankaların kredi olarak kullandırdıkları fonların büyük çoğunluğunun mevduat veya
diğer isimler altında tasarruf sahiplerinden ya da yurtiçi ve yurtdışı mali kurumlardan
toplanan fonlar olduğu dikkate alındığında, kredi müşterilerinin seçiminde ne kadar büyük bir
özen ve dikkat göstermesi gerektiği daha açık anlaşılacaktır.
Uygulamada kredi 3 ana unsur dikkate alınarak tahsis edilir ve kullandırılır.
Bunlar;
Verimlilik
Seyyaliyet (Akışkanlık)
Teminat
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A) VERİMLİLİK
Kredi ilişkisine girilen bir firma değerlendirilirken karşılıklı ilişkiler çerçevesinde,
kredi ilişkisinden maksimum fayda sağlanmaya çalışılmalıdır.

B) SEYYALİYET (AKIŞKANLIK)
Kredinin kısa sürede geri ödenmesi, mevsimlerine uygun ve hareketli kullandırılması,
donuk kullandırılmamasıdır. Bankaların kredi olarak kullandırdıkları fonların, tasarruf
sahiplerinden veya kurumlardan toplanan fonlar olduğu ve bu fonların belirli vadelerle
bankaya yatırıldığı dikkate alınarak, bankaların da kullandırdıkları kredilerin, mevduat
yapıları ile uyumlu olmaları ve belirli dönemlerde geri dönüşlerinin temini esastır.

C) TEMİNAT
Kredinin geri dönüşlerinde sorun çıkmamasının veya sorun çıkması halinde,
çözümünün en önemli unsurlarından birisi de alınacak teminatlardır. Teminattan kasıt
kredinin emniyetidir. Bu nedenle kişilerin borç ve taahhütlerine bağlılığı, krediyi geri ödeme
konusundaki samimiyeti ön planda tutulur.
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1 2 Kredilerin Sınıflandırılması
Kredileri ;
1.2.1 Niteliklerine göre,
1.2.1.1 Nakdi krediler
1.2.1.2 Gayrinakdi krediler
1.2.2 Teminat yapılarına göre,
1.2.2.1 Teminatsız krediler
1.2.2.2 Teminatlı krediler
1.2.2.2.1 Şahsi teminatlı krediler (Kefalet)
1.2.2.2.2 Maddi teminatlı krediler (İpotek, çek-senet vb)
1.2.3 Vadelerine göre,
1.2.3.1 Kısa vadeli krediler (Bir yıla kadar olan krediler)
1.2.3.2 Orta vadeli krediler (1-5 yıl arası vadeli krediler)
1.2.3.3 Uzun vadeli krediler (5 yıldan uzun vadeli krediler)
1.2.4 Amaçlarına göre
1.2.4.1 Tüketim kredileri
1.2.4.2 Üretim kredileri
1.2.4.3 İşletme kredileri
1.2.4.4 Yatırım kredileri
olmak üzere 4 ana başlık altında sınıflandırabiliriz.
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1.3 Kredi Analizi
Kredi Analizi, kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla, mevcut müşterilerin kredi
değerliliği konusunda karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve
etmenlerin değerlendirilmesi ve kredi riskinin yönetimidir. Kredi analizinin amacı, kredi
isteklisinin, sözleşme şartlarına uygun olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna
sahip olup, olmadığını saptamak suretiyle kredi riskini azaltmaktır.
Kredilendirme, bankaların karlı olduğu, ancak bir o kadar da riskli ana işlevidir. Bu
nedenle, bankaların kredilendirme faaliyetlerini, verimli ve kredilerin geri ödenmemesinden
doğabilecek zararı en az düzeyde tutacak şekilde yürütmeleri gerekir. Esas itibariyle üçüncü
kişilere ait kaynakları kullanan ticaret bankalarında kredilerin geri dönmemesi, belirli kişi ve
kuruluşlarda donması, bankaların varlıklarını sürdürememeleri sonucunu dahi doğurabilecek
en önemli tehlikelerden biridir.
Yukarıda belirtildiği üzere kredi analizinin asıl amacı, kredi riskini azaltmak olmakla
beraber, diğer bir amacı da firmanın finansman gereksinimine doğru teşhis koymak ve
finansman ihtiyacına uygun tutar, vade ve koşullarda kredi verilmesini sağlamaktır.
Bankalar kredi müşterilerinin bir anlamda mali danışmanlarıdır, bu nedenle özellikle
bankaların kredi servislerini yönetenlerin ve kredi analistlerinin işletme finansmanı
konusunda bilgi ve becerileri olması gerekir. Özellikle firmanın mali tablolarının analizi,
firmanın finansman gereksinimi konusunda tanı koymaya, tutar, vade, geri ödeme planı
açısından firmanın gereksinimine uygun kredi tekliflerinde bulunmaya olanak vermektedir.
Kredi analizine firmanın kredi talebinin hangi nedenden kaynaklandığının saptanması
ile başlanmalıdır. Kredi isteği bankaca kabul edilebilir bir ekonomik nedenden doğmadığı
taktirde, inceleme daha ileri aşamalara götürülmeden kredi isteği geri çevrilmelidir.
Kredi analizi yalnız kredi isteminde bulunan firmanın mali tablolarının incelenmesi
değil, ilgili firmanın geçmiş, cari ve en önemlisi gelecekteki sonuçlarını, performansını
etkilemiş ve etkileyebilecek tüm etmenlerin değerlendirilmesini içerir.
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1.4 Kredinin Geri Ödenmeme Riskleri
Her kredi,
1.4.1 Enflasyon riski
1.4.2 Geri ödenmeme riski
olmak üzere başlıca iki risk taşır.

1.4.1 Enflasyon riski
Enflasyon riski, kredinin verildiği tarih ile geri döndüğü tarih arasında para değerinin
değişmesi nedeniyle uğranabilecek kayıpları kapsamaktadır.
Ancak, günümüzde enflasyon oranının düşük seyretmesi nedeniyle enflasyon riski
ciddi bir risk olarak gözümüze çarpmamaktadır.

1.4.2 Geri ödenmeme riski
Kredilendirmede tümüyle veya kısmen geri ödenmeme riski ciddi bir risk olarak göze
çarpmaktadır.
Bu riski doğuran başlıca nedenler aşağıda açıklanmıştır ;
1.4.2.1 Geleceğin sağlıklı şekilde tahmin edilememesi,
1.4.2.2 Doğal yıkımlar,
1.4.2.3 Kredi alan firmanın ürettiği mal ve hizmetlere karşı talepte değişmeler,
1.4.2.4 Üretim ve dağıtım metotlarında teknolojik değişme ve gelişmeler sonucu, kredi
alan firmanın rekabet gücünün zayıflaması,
1.4.2.5
olumsuz etkileri

Genel ekonomik hayatta gelişmelerin firmaların satışları ve karlarına

1.4.2.6 Kredi alan firmaların finansman, üretim, pazarlama v.b temel politika hataları,
1.4.2.7 Kredi alana kişiye ait kişisel faktörler (Moralitenin zayıf oluşu ),
1.4.2.8 Kredilendirilen firmanın tepe yönetimindeki uyuşmazlıklar,
1.4.2.9 Uluslararası uyuşmazlıkların sonucu firmaların zarara uğramaları
12
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1.4.2.1 Geleceğin sağlıklı şekilde tahmin edilememesi,
Ekonomide ileride oluşacak gelişmelerin sağlıklı olarak tespit edilememesi ve buna
bağlı alınacak kararlar şirketin zor duruma düşmesine neden olabilir.
Örneğin, üretimi düşünülen bir ürüne olan talebin kısa sürede değişim göstermesi, bu
ürünle ilgili üretime yönelen firmanın beklentisini boşa çıkaracağından, şirket zor durumda
kalabilir.
1.4.2.2 Doğal yıkımlar,
Doğal afetler sonucunda firmanın tesislerinin, stoklarının zarar görmesi neticesinde
firmanın zor duruma düşmesi.
1.4.2.3 Kredi alan firmanın ürettiği mal ve hizmetlere karşı talepte değişmeler,
Firmanın üretimini veya ticaretini yaptığı ürünlerin yerini alabilecek yeni bir ürün
geliştirilmesi sonucunda firma ürünlerine olan talebin birden düşmesi firmayı olumsuz
etkileyebilir.
1.4.2.4 Üretim ve dağıtım metotlarında teknolojik değişme ve gelişmeler sonucu, kredi
alan firmanın rekabet gücünün zayıflaması,
Firmanın, üretim araçlarında teknolojinin gerisinde kalması, üretim ya da ticaretini
yaptığı ürünlerin dağıtımında yavaş kalması, üretim teknolojisini ya da dağıtım ağını rakip
firmaların daha hızlı kullanmaları sonucunda firmanın satışlarının gerilemesi.
1.4.2.5 Genel ekonomik hayatta gelişmelerin firmaların satışları ve karlarına olumsuz
etkileri,
Satışı yapılan ürünlere olan talebin, ekonomideki olumsuz gelişmelere bağlı daralması,
talep daralmasına bağlı fiyatların gerilemesi ve karların yitirilmesi neticesinde, firmanın zora
düşmesine ve ödeme kabiliyetinin kaybedilmesine, dolayısıyla kredi ödemesinde sorun
yaşanmasına neden olabilir.
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1.4.2.6 Kredi alan firmaların finansman, üretim, pazarlama v.b temel politika hataları,
• Firmaların uzun vadede geri dönecek olan yatırımlarını kısa vadeli kredilerle
finanse etmesi buna bağlı olarak işletme sermayesini kaybetmesi sonucunda
finansman sıkıntısına düşmesi.
• Modası geçmiş ürüne yatırım yapması ve sonrasında beklenen satış ve
karlılığın yakalanamaması. v.b.
1.4.2.7 Kredi alan kişiye ait kişisel faktörler (Moralitenin zayıf oluşu),
- Kredi verilen firma ortaklarının moralite olumsuzluklarının olması ve bunların
zamanında tespit edilememesi.
- Ortağın kumara düşkünlüğü,
- Dolandırıcı olması,
- Gece hayatında savurganca para harcaması v.b
1.4.2.8 Kredilendirilen firmanın tepe yönetimindeki uyuşmazlıklar,
Firma sahiplerinin alınacak kararlarda ters düşmesi ve buna bağlı yanlış kararlar
alınması sonucunda firmanın zarara uğraması
1.4.2.9 Uluslararası uyuşmazlıklar sonucu firmaların zarara uğramaları,
Devlet politikaları gereği ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıklara bağlı firmanın satış
yaptığı ülke ile ticaretin durması ve bunun sonucunda firmanın zor duruma düşmesi.

Yapılan araştırmalar; firmaların başarısızlığında, kredilerin vadelerinde
ödenmemesinde en önemli etkenin,
FİRMALARDAKİ YÖNETİM HATALARI
olduğunu ortaya koymuştur.
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Uygulamalar

-

Vadelerine göre kredi türlerinin sınıflandırılmasını yapıp, bu kredilerin kullanım
yerleri ve genel teminat şartlarını araştırarak, kısa bir makale yazınız.
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Uygulama Soruları

1) Vadelerine göre kredi türleri nelerdir ?
2) Yatırım kredisine en uygun vadeli kredi hangisidir ?
3) 12 – 24 ay vadeli kredi vadelerine göre kredi türlerinden hangisine girmektedir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kredinin tanımı, türleri, kredi analizinin ne amaçla yapıldığı, verilen
krediler ile ilgili kurumumuzun katlanmak zorunda olduğu ya da dikkat etmesi gereken geri
ödenmeme risklerinin neler olduğunu öğrendik
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)

Hangisi kredinin tanımına dahildir ?

A)

Nakit krediler

B)

Bankanın kefaleti

C)

Bankanın avali

D)

Bankanın cirosu

E)

Kredi yetkilisinin avali

2)
Niteliklerine göre krediler; nakdi krediler ve ……………… krediler olarak
sınıflandırılır.
A)

Gayrinakdi

B)

Teminatlı

C)

Kısa vadeli

D)

Yatırım

E)

Teminatsız

3)

Her kredi enflasyon riski yanında, ………………….. riski taşır.

A)

Politika

B)

Atıl kalma

C)

Ekonomik

D)

Geri ödenmeme

E)

Performans

4)
Kredi analizi ile firmanın geçmişten gelen performansını değerlendirildiği gibi,
…………….. ve bunu etkileyebilecek unsurlar da değerlendirilir.
A)

Kredibilitesi

B)

Diğer firmalara oranla

C)

Sektöre

D)

Üretimine
19

E)

Gelecekteki performansı

5)
Kredinin verildiği tarih ile geri döndüğü tarih arasında para değerinin değişmesi
ile uğranılacak kayıplar …………… riskidir.
A)

Kambiyo

B)

Likidite

C)

Enflasyon

D)

Geri ödenmeme

E)

Kur

6)

Teminatlarına göre kredilerin sınıflandırılmasında hangi kredi türü yer almaz ?

A)

Teminatsız krediler

B)

Teminatlı krediler

C)

Kefalet karşılığı krediler

D)

İpotek karşılığı krediler

E)

Tüketim kredileri

7)
Kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla, mevcut müşterilerin kredi değerliliği
konusunda karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etmenlerin
değerlendirilmesi ve kredi riskinin yönetilmesi faaliyetlerine ………..……… denir.
A)

Kredi raporlaması

B)

Kredi vermek

C)

Kredi faaliyetleri

D)

Kredi analizi

E)

Kurumsal krediler

8)
Ekonomik yaşamda bankaların en önemli işlevi, tüketim ve yatırım
harcamalarında kullanılmayan …………….., ekonomik koşullara göre değişen bir bedel
(faiz) ödeyerek toplamaları ve bu kaynakları belirli bir vade sonunda geri almak üzere
bir bedel karşılığı(faiz) kullandırmalarıdır.
A)

Çekleri

B)

Makbuzları

C)

Kıymetli evrakı
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D)

Bonoları

E)

Paraları

9)
Yapılan araştırmalar ; firmaların başarısızlığında, kredilerin vadelerinde
ödenmemesinde en önemli etkenin, firmalardaki ………………… olduğunu ortaya
koymuştur.
A)

İnsan faktörü

B)

Yönetim hataları

C)

Personel kusuru

D)

Muhasebecinin dalgınlığı

E)

Nakit sıkışıklığı

10)
?

………………………… kredinin geri ödenmeme riskini doğuran nedenlerdendir

A)

Unutma

B)

Bilançonun zamanında onaylatılmaması

C)

Doğal yıkımlar

D)

Çekteki ciro silsilesinin bozuk olması

E)

Yöneticinin yurtdışında bulunması

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) A

3) D 4) E 5) C 6) E

7) D

8) E

9) B

10) C
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2. KREDİLERE GİRİŞ
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2. KREDİLERE GİRİŞ

1.5
1.6
1.7
1.8

Kredi Analizinin Amacı
Finansman İhtiyacı Doğuran Nedenler
Kredi Analiz İşlemlerinin Organize Edilmesi
Analist Kadrosunun Oluşturulması
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta esas itibariyle üçüncü kişilere ait kaynakları kullanan ve söz konusu
kaynakların iadesi konusunda ciddi sıkıntı yaşaması halinde varlığı dahi tehlikeye girebilecek
olan bankalarda kredi analizinin önemine vurgu yapacağız.
Ayrıca kredi verebilmek için, bu krediye ihtiyaç duyan bir tarafın olması
gerekeceğinden kredi ihtiyacını doğuran nedenleri inceleyeceğiz ve bankalar için önemli
unsurlardan olan, Kredi Analizini kimlerin yapması gerektiği ve bu işlemlerin organizasyonu
hakkında bilgi sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Kredi Analizinin Amacı Nedir ?
2) Finansman İhtiyacını Doğuran Nedenler Nelerdir ?
3) Kredi Analiz İşlemlerinin Organizasyonu Ve Analiz Kadrosunun Oluşturulması ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kredilere Giriş

Finansman ihtiyacı nederen
doğar, kredi analizinin amacı
nedir,
analiz
işlemlerinin Derslerin takip edilmesi ve
organize edilmesi ve analist araştırma yapılması
kadrosunun oluşturulması nasıl
olmalıdır
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Anahtar Kavramlar

•

Kredi Analizi

•

Finansman İhtiyacı

•

Analist Kadrosu Oluşturma

•

Analiz İşlemlerinin Organizasyonu
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Giriş

Bu bölümde esas itibariyle üçüncü kişilere ait kaynakları kullanan ve söz konusu
kaynakların iadesi konusunda ciddi sıkıntı yaşaması halinde varlığı dahi tehlikeye girebilecek
olan bankalarda kredi analizinin önemine vurgu yapacağız.
Ayrıca kredi verebilmek için, bu krediye ihtiyaç duyan bir tarafın olması
gerekeceğinden kredi ihtiyacını doğuran nedenleri inceleyeceğiz ve bankalar için önemli
unsurlardan olan, Kredi Analizini kimlerin yapması gerektiği ve bu işlemlerin organizasyonu
hakkında bilgi sahibi olacağız.
Kredi analizinin amacı, kredi isteklisinin, sözleşme şartlarına uygun olarak geri ödeme
kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını saptamak suretiyle kredi riskini azaltmaktır.
Diğer bir amacı da firmanın finansman ihtiyacına doğru teşhis koymak ve bu ihtiyaca
uygun düşecek, tutar, vade ve koşullarda kredi verilmesini sağlamaktır.
Eğer firmanın ihtiyacına doğru teşhis konamaz ise, kredinin geri ödenmesi daha en başta
tehlikeye girebilir.

Örneğin ;
Yatırım amaçlı alınan bir kredide, yatırımın tamamlanma süresinin ve buna bağlı olarak
da yaratacağı ilave fonların zamanının iyi hesaplanamaması, kredinin geri dönüş süresi yani
vadesinin yanlış hesaplanmasına, dolayısıyla firmanın kredileri zamanında ödemesinde
zorlanmasına neden olabilir.
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1.5.

Kredi Analizinin Amacı

Kredi isteklisinin, sözleşme şartlarına uygun olarak geri ödeme kapasitesine ve arzusuna
sahip olup olmadığını saptamak suretiyle kredi riskini azaltmaktır.
Diğer bir amacı da firmanın finansman ihtiyacına doğru teşhis koymak ve bu ihtiyaca
uygun düşecek, tutar, vade ve koşullarda kredi verilmesini sağlamaktır.
Eğer firmanın ihtiyacına doğru teşhis konamaz ise, kredinin en başta geri ödenmesi
tehlikeye girebilir. Firmanın yatırım amaçlı aldığı bir kredide, yatırıma bağlı olarak firmanın
yaratacağı fonların tutarlarının iyi hesaplanamaması, kredinin geri dönüş süresi yani vadesinin
yanlış hesaplanmasına dolayısıyla kredi ödemelerinde sıkıntıya neden olabilir.

1.6.

Finansman İhtiyacını Doğuran Nedenler

Firmaların kredi gereksinimleri çok çeşitli nedenlerden doğabilir.
Bu nedenlerin tümünü bir liste halinde sıralamak mümkün olmamakla beraber,
firmalarda finansman ihtiyacı doğuran başlıca nedenler şu şekilde sıralanabilir;
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

Firmanın hızla büyümekte oluşu
Firmanın zarar etmesi veya karlılığının yetersiz oluşu
Firmanın aşırı ölçüde kar dağıtması veya firmadan büyük ölçüde kıymet çekilmesi
Firmanın sabit kıymetlerine yaptığı yatırımları kısa vadeli fonlarla karşılaması
Mevsimsel hareketler
Vurgunsal Amaç (Spekülasyon)
Mevcut bir borcun ödenmesi
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
Şirket satın almak için kredi istemi

1.6.1 Firmanın hızla büyümekte oluşu
Bir firmanın hızla büyümekte oluşu, alacakları, stokları, para mevcudu ve sabit
değerlerinde artışlara yol açarak finansman ihtiyacı doğurabilir. Eğer büyüyen bir firma yeterli
ölçüde kaynak yaratabiliyorsa, büyük olasılıkla bir süre sonra kaynak yetersizliğini giderebilir.
Kuşkusuz büyüyen, kaynak
kredilendirmek bankalarca yeğlenir.

yaratma

kapasitesini

genişleten

firmaları

Bu şekilde bankanın bir yandan kredilendirmeden doğan riski azalırken, diğer yandan
gittikçe büyüyen bir plasman ve mevduat müşterisi kazanma olasılığı artar. Büyüyen, kaynak
yaratma kapasitesi genişleyen bir firmayı kredilendirirken de, ilave fonlara gereksinme
duyacağı süreyi iyi saptamak gerekir.

1.6.2 Firmanın zarar etmesi veya karlılığının yetersiz oluşu
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Firmanın zarar etmesi ya da kar etmekle beraber kar oranının düşük oluşu nedeniyle
yeterli ölçüde öz kaynak yaratamaması, işletme sermayesini azaltan etmenlerdir.
Zarar eden ya da düşük karlılıkla çalışan firmaya kredi açmak, bankalarca zor
verilebilecek kararlardan biri olup, kredilendirme kararına çok sağlam dayanak bulmak, bu
kararı sağlam bir temele oturtmak çoğu kez güçtür. Ancak firmanın zarar etmesi farklı
nedenlerden doğabilmekte olup, zararın nedenine göre de bankaların zarar eden firmaların kredi
taleplerine karşı tutumları değişik olabilir.
Asıl amaç, firmanın fon ihtiyacının, zarar etmesinden doğduğunu saptamak değil,
zararın nedenini de ortaya koymak olmalıdır.
Firmanın başlıca zarar etme nedenleri aşağıda belirtilmiştir ;
- Ekonomik hayattaki durgunluk,
- Faaliyet gösterilen sektördeki geçici durgunluk,
- Hükümetçe izlenen politikaların firma üzerindeki olumsuz etkileri,
- Firmanın rekabet gücünün azalması,
- Firmanın durgun, hatta gerileyen bir sektörde faaliyet göstermesi,
- Doğal yıkımlar,
- Yönetim hataları.

1.6.3 Firmanın aşırı ölçüde kar dağıtması veya firmadan büyük
ölçüde kıymet çekilmesi
Firmanın yarattığı kaynaklara kıyasla aşırı sayılabilecek ölçüde kar dağıtımı yapması,
ortakların ev, araba vb alımı gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak veya başka şirketlerine fon
aktarmak amacıyla firmadan kaynak çekmeleri, finansman ihtiyacı doğurabilir.

1.6.4 Firmanın sabit kıymetlerine yaptığı yatırımları kısa vadeli
fonlarla karşılaması
Sabit kıymet yatırımlarının orta-uzun vadeli fonlarla karşılanması esas olup, kısa vadeli
fonlarla karşılanması işletme sermayesinin yetersiz kalmasına, dolayısıyla da finansman
ihtiyacına neden olur.

1.6.5 Mevsimsel hareketler
Özellikle iş hacimleri mevsimsel hareketlerin etkisi altında bulunan firmaların
finansman ihtiyaçları, faaliyetlerinin canlı olduğu dönemlerde artmakta, stokların satıldığı ve
alacakların tahsil edildiği dönemlerde azalmaktadır.

1.6.6 Vurgunsal Amaç (Spekülasyon)
Fiyat artışı beklentisi nedeniyle ilave stok yapılması veya borsada artış beklentisi
nedeniyle menkul değer alımı yapılması, firmanın finansman ihtiyacını artırabilir.
Finansman ihtiyacının, ilave stok yapılmasından kaynaklanması ciddi bir sorun
olmamakla birlikte, borsada işlem yapılmasından kaynaklanması ciddi bir risk unsurudur.
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1.6.7 Mevcut bir borcun ödenmesi
Vadesi gelmiş bir borcun ödenmesi için hazırda yeterli kaynak bulunmaması, firmayı
yeni finansman kaynakları bulmaya, yeni krediler aramaya itebilir. Borcun, başka bir borçla
ödenmesi temerrüt hali olarak adlandırılmakta olup, bankalarca pek kabul edilebilir bir durum
değildir.

1.6.8 Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
Firma, sermayesine katıldığı (iştirak ettiği) bir ortaklığa karşı olan sermaye
yükümlülüğünü yerine getirebilmek için kredi isteminde bulunabilir.
Böylece bankadan alınan kredi, diğer bir firmaya sermaye olarak aktarılmış olacaktır.

1.6.9 Firma satın almak için kredi istemi
Banka kredisi kullanarak firma satın almak istenebilir. Eğer alınacak firma, kullanılacak
kredinin ana para + faiz ödemeleri için yeterli fonu yaratabilecek kapasitede ise alan firma için
sorun yaratmaz. Ancak bu ödemeleri gerçekleştiremezse, ana firma için ilave kaynak ihtiyacı
doğuracaktır ki, bu durumda başka sorunlara neden olabilir.

1.7

Kredi Analiz İşlemlerinin Organize Edilmesi

Tüm bankaların gereksinimini karşılayabilecek, kendi analizi işlevine ilişkin genel bir
organizasyon şeması oluşturmak son derece güçtür.
Küçük bankalarda deneyimli bir kredi servisi yöneticisi veya kredi
müdürü, tüm analitik işlevleri yerine getirebilir.
Orta çaplı bankalarda, istihbarat elemanları ile kredi istemini
değerlendirecek görevliler arasında bir ayırım yapılabilir. İstihbarat elemanları, kredi
müşterisi hakkında topladıkları bilgileri, aldıkları mali tabloları, analiz için kredi
görevlilerine gönderirler.
Büyük bankalarda ise çok sayıda kredi analisti, istihbarat ve mali tahlil
müdürü veya müdürleri olur. Kredi müdürleri arasında, sektöre ve bölgelere göre
paylaşım yapılarak, farklı sistemler oluşturulabilir. Bu kategori yapıldığında bankalarda
bazı analistlerin belirli endüstri kollarından gelen kredi isteklerinin
değerlendirilmesinde uzmanlaşmaları da olanaklıdır.
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Bir bankada, kredi analizi işlevini etkin bir biçimde organize edebilmek için şu soruların
yanıtlanması gerekir.
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7

Analizi kim yapmalıdır ?
Hangi krediler analiz edilmelidir ?
Analiz ne zaman yapılmalıdır ?
Analitik ölçümler (standartlar ) neler olmalıdır ?
Mevcut, devam etmekte olan krediler nasıl analiz edilmelidir ?
Analizden kim sorumlu olmalı, sorumluluk nasıl belirlenmelidir ?
Kredi analistleri, önerilerini, kredi müşterilerinin risk sıralamasındaki yerlerine ilişkin
değer yargılarını açıklamalı mıdır ?
1.7.8 Kredi analizleriyle ilgili diğer işlevler nelerdir ? Kredi analizlerinin kapsamı ne
olmalıdır?

1.7.1 Analizi kim yapmalıdır ?
Banka her şeyden önce analizin kimin tarafından yapılacağını kararlaştırmalıdır. Küçük
çaplı bankalarda kredi yetkilileri, kredi analizlerinin yapılmasından sorumludur.
Büyük bankalarda, etkinlik açısından, analiz ile kredilendirme işlevi birbirinden
ayrılmıştır. Bu ayrım işin en uygun düzeyde yapılmasına olanak vermektedir. Bankalar kredi
yetkilisinin firmalarla yakın ilişki içinde olmasının kredi kararlarında bir ölçüde objektifliği
bozacağı görüşü hakim olup, analiz ile kredilendirme işlevinin ayrılmasını, kredi kararlarının
daha sağlıklı alınabilmesi için gerekli görmektedir. Bu nedenle büyük bankalarda kredi
analizleri özel eğitim almış, profesyonel analistler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bankalar
analist yetiştirme konusunda özel eğitimler vermekte ve bu personelin istenen uzmanlık
seviyesine gelene kadar, uzman personelin gözetiminde faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Küçük ve büyük bankalarda kredi analizi ve kredilendirme işlevleri farklılık gösterse
de; esas olan kredi analizini uzman analistlerin, kredilendirme işlemini de farklı kişilerden
oluşan kredi yetkilileri tarafından yapılmasıdır.
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1.7.2 Hangi krediler analiz edilmelidir ?
Bankalar ikinci olarak, hangi tür kredi isteklerinin analize tabi tutulması gerektiğini
kararlaştırmalıdır.
Kredi verilmeden analizin yapılması gereği açıktır. Ancak kredi isteğinin niteliğine
göre, bir analiz özensiz bir şekilde, üstünkörü yapılabileceği gibi, derinliğine de yapılabilir.
Kredi analizi konusunda bir karara varılırken, kredi tutarı, mevcut elemanların sayısı ve
kapasitesi, finansman isteğinin niteliği dikkate alınacak başlıca etmenlerdir.
Tüm kredi istekleri ayrıntılı bir analize tabi tutulabileceği gibi, ayrıntılı analiz sadece
belirli türdeki krediler için yapılabilir.
Bunlar;
- Belirli büyüklüğün üzerindeki krediler için,
- Problemli görülen sektörlerden gelen kredi talepleri için,
- Bankanın geçmişte kredilerinin donukluk kazandığı firma ve sektörler için,
- Belirli türdeki veya belirli amaçlar için olan finansman istekleri için olabilir.
Buna karşın; belirli tutarın altındaki kredilere, kamu kurumlarına verilen kredilere,
kamu kurumlarının güvence verdikleri kredilere, güvencesi yüksek kredilere ilişkin analizler
daha yüzeysel yapılmaktadır.
Kredi limitlerinin yılda en az bir kez gözden geçirilmesi; bankalarca ilke olarak
benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

1.7.3 Analiz ne zaman yapılmalıdır ?
Kredinin açılmasından önce, kredi analizinin tam olarak yapılmasının yerinde
olacağı kuşkusuzdur. Banka yöneticilerinin önemli bir bölümü banka fonlarının ilgili firmaya
kredi olarak verilmesinden önce, kredi analizinin tamamlanmış olmasının gerektiğine
inanmaktadır. Ancak personel sayısının yetersizliği, kredi isteklerinin belli dönemde
yoğunlaşması, bazı kredi taleplerinin karşılanmasında ivedilik, müşterilere hızlı hizmet sunma
gibi nedenler derinliğine analiz yapılabilmesi için zamanı kısıtlamakta ve önceden kredi analizi
yapılmadan kredi kararlarının verilmesine yol açabilir.
İzleyen kredi analizi, kredi kararından sonra yapılmakta olup, bazı banka yöneticileri
bu durumun zaman baskısını ortadan kaldırdığını ve derinliğine analiz için daha geniş bir zaman
boyutu bıraktığı için bu tür analizi yeğlemektedir.
Bankalarda zamanlama açısından bu iki tür analiz yöntemi, olaydan önce ve olaydan
sonra analizi, birleştirilebilir karma şekilde uygulanabilir. Belirli türdeki krediler ve/veya
33

belirli tutarın üzerindeki krediler için, önceden analiz uygulandığı halde, bazı krediler için,
izleyen kredi analizi yapılmasına müsaade verilebilir.

1.7.4 Analitik ölçümler (standartlar ) neler olmalıdır ?
Kredi analizlerinde derinlik, hangi kredilerin daha derinliğine, üstünde durularak
incelenmesi gerektiği, dikkate alınması, kararlaştırılması gereken hususlardan biridir. Kısa
süreli, güvencesi likit değerlerden oluşan kredilerin, derinliğine incelenmesine gerek
olmayabilir. Örneğin güvenilir bankaların kontrgarantisi ile verilen krediler, güvencesi para,
mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu olan krediler derinliğine bir incelemeye tabi
tutulmayabilir. Buna karşın, mal alımlarının finansmanı, kredili satışların finansmanı ve orta
uzun vadeli ihtiyaçların finansmanına yönelik kullandırılacak kredilerde derinlemesine analiz
yapılması gerekir. Derinliğine analiz yapılacak kredilerle ilgili standartları belirlerken, analiz
yapabilecek personelin sayısı da önemlidir. Eğer bir bankanın kredi analizleri yapacak yeterli
ve deneyimli elemanları varsa tüm kredi istemleri analiz edilebilir. Kredi istemlerinde bir
seçicilik söz konusu olmaz. Ancak uygulamada derinliğine analiz etme konusunda bankalar
belli standartlar belirlemektedir.

1.7.5 Mevcut, devam etmekte olan krediler nasıl analiz edilmelidir ?
Mevcut devam eden kredi ilişkilerinin analizini kapsayacak yöntemlerin de
geliştirilmesi gereklidir.
Bankalar kredi verdikten sonra, soruna bitmiş gözüyle bakmamalı, kredileri izlemeli,
mevcut kredi ilişkilerini gözden geçirmelidirler.
Bankalar borç alandan;
- Belirli aralıklarla mali tabloları alarak,
- Gerektiğinde borçlunun işyerinde incelemeler yaparak,
- Protestolu senetler ve karşılıksız çek listelerini gözden geçirerek,
- Borçlunun bankadaki mevduat ve kredi hesaplarının hareketliliğine bakarak
- İstihbarat elemanları aracılığıyla bilgi toplayarak
devam eden kredilerini izleyebilir, yeniden analiz edebilirler. Bu analizin yılda en az bir
kere yapılması zorunludur.
Kredileri izlemek, belirli aralıklarla kredi ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesi,
bankanın ;
Kredi müşterisinin, kredi sözleşmesi koşullarına uygun hareket edip
etmediğinin saptanmasına,
Problem yaratan veya yaratmaya yakın kredilerin, zaman yitirilmeden
belirlenmesine,
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Sorun yaratan kredilerin çözümü için önlemlerinin biran önce
alınabilmesine,
Banka yönetimine, kredilerin kalitesi, tahsil kabiliyeti ve kredi
portföyünün yapısı hakkında bilgi sağlanmasına,
Bankanın şüpheli krediler karşılığının ve/veya bankanın sermayesinin,
uğranılan veya uğranabilecek zararlar için yeterli olup, olmadığı konusunda banka
yönetiminin değerlendirme yapmasına olanak verir.

1.7.6 Analizden kim sorumlu olmalı, sorumluluk nasıl belirlenmelidir
?
Analiz işlevinin raporlama sorumluluğu ile bireysel analistin sorumluluğu açıkça
belirlenmelidir. Bu konuda analistin kime rapor vereceği, kimin analiste görev vereceği, analiz
raporunun nasıl gözden geçirileceği ve dağıtılacağının saptanması gerekir.
Analiz fonksiyonunun nihai sorumluluğunun kime ait olduğu, krediler müdürüne mi,
istihbarat ve mali tahlil müdürüne mi, yoksa kredi yetkilisine mi ait olacağı açıkça ortaya
konmalıdır.
Bazı bankalarda kredi analisti ile kredi yetkilisinin tartışarak analiz raporunu
hazırlamaları uygun görülebilirken, bazılarında kredi yetkilisinin, kredi raporunun içeriğine
karışmasının basiretli bir tutum olmayacağı görüşü hakimdir.
Bazı bankalarda ise kredi değerlendirme raporunun dağıtımının yapılmadan önce, bu
raporların krediler müdürü veya mali tahlil müdürü tarafından gözden geçirilmesi yöntemi
belirlenmiştir.

1.7.7 Kredi analistleri, önerilerini, kredi müşterilerinin
sıralamasındaki yerlerine ilişkin değer yargılarını açıklamalımıdır ?

risk

Bankaların, kredi analistinden, sonuç, öneriler ve kredi isteklisinin kredi değerliliği
konusunda görüş istenip istenmeyeceği konusunda da bir karara varmaları gerekir.
Uygulamada, bazı bankalarda analistler kredibilite hakkında görüş belirtirken,
bazılarında ise görüş belirtmezler.
Kredi analizini ortaya koyarak, kararı krediler bölümünün vermesine olanak tanırlar.

1.7.8 Kredi analizleriyle ilgili diğer işlevler nelerdir?
analizlerinin kapsamı ne olmalıdır ?

Kredi

Kredi analizi;
- Kredi riski ölçülmesi ve yönetilmesinin tüm yönlerini,
35

- Hatta kriz yönetimini,
- Problemli kredilerin sorunlarının çözümünü de
kapsar.
Analiz işlevinin amacının ve sorumluluğunun açıkça belirlenmesi önem arz etmekte
olup, aşırı ölçüde de abartılmamalıdır.
Geliştirilecek yöntemlerle, izlenecek yollarla, tüm kredi isteklilerinin, bankanın kredi
ve kredi analizi politikaları çerçevesinde riski en düşük düzeye indirerek değerlendirilmesi
sağlanmalıdır.

1.8

Analist Kadrosunun Oluşturulması

Kredi analizine ilişkin yapılması gereken işler belirlendikten sonra, personel
gereksiniminin nasıl karşılanacağı saptanmalıdır.
Analist kadrosu oluşturulurken, bankanın büyüklüğü, bütçe olanakları, personelin
eğitim gereksinimi, kredi analizlerinin şubeler tarafından mı, mali tahlil bölümleri tarafından
mı yapılacağı konusundaki tercihler, bankanın ayırabileceği zaman ve kaynaklar gibi etmenler
dikkate alınabilir.
Kredi analizi, analistte teknik bilgi, beceri, analiz yeteneğinin yanısıra, bazı kişisel
niteliklerin varlığını da gerektirir. Bu nedenle analistin teknik bilgisi ile kişisel nitelikleri
arasında uyumlu bir dengenin bulunması gerekir.
Analistte aranılacak kişisel nitelikler,
- Karar alma yeteneği,
- Sorumluluk taşıma isteği,
- Kendine güven,
- Olayları farklı yönlerden ve boyutlardan görebilme becerisi,
- Başkalarının deneyimlerinden yararlanabilme,
- Önerilere açık olma,
- Kendi hatalarını görebilme ve kabul etme,
- Ekip çalışması yapabilme,
- Sonuca ulaşabilme,
- Değişik fikir ve görüşleri uzlaştırabilme
şeklinde özetlenebilir.
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Kredi analistinin muhasebe kuramı ve uygulamasını, analiz tekniklerini bilmesi gerekli
olduğundan bankalar, analist adaylarını daha çok bu tür eğitim görmüş olanlar arasından
seçmektedirler.
Adayların teknik bilgi ve becerileri, bankadaki deneyimleri ve özel eğitim programları
ile pekiştirilmektedir.

37

Uygulamalar
-

Finansman ihtiyacını doğuran nedenlerden “Mevsimsel Hareketler” konusunu
araştırarak kısa bir makale yazınız
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Mevsimsel hareketler neden finansman ihtiyacı doğurur ?
2) Kırtasiye sektörünün satışı mevsimsel bir hareket sayılır mı ? Kısaca açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; finansman ihtiyacını doğuran nedenler nelerdir, kredi analizini neden ve
nasıl yaparız, analizi kimler yapmalıdır konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Uygulamada, bazı bankalarda analistler kredibilite hakkında görüş belirtirken,
bazılarında ise ……………….
A)

Direkt karar verirler

B)

Kredi komitesi üyesi olurlar

C)

Görüş belirtmezler

D)

Analiz yapmazlar

E)

Rapor hazırlamazlar

2)

Firmanın hızla büyümekte oluşu, ilave ………..…. ihtiyacı doğurur.

A)

Yatırım

B)

Araç

C)

Üst düzey personel

D)

Elektrik

E)

Finansman

3)
Firmanın zarar etmesi ya da düşük kar etmesi, finansman gereksinimini
……………. .
A)

Azaltır

B)

Artırır

C)

Etkilemez

D)

Eşitler

E)

Düşürür

4)
Özellikle iş hacimleri …………….. hareketlerin etkisi altında bulunan firmaların,
faaliyetlerinin canlı olduğu dönemlerde finansman ihtiyaçları azalmakta, stokların
satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemlerde artmaktadır.
A)

Finansal

B)

Doğrusal

C)

Karlı
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D)

Mevsimsel

E)

Sorunlu

5)

İzleyen kredi analizi, …………….. sonra yapılmaktadır.

A)

Sorun çıktıktan

B)

Kredi tahsil edildikten

C)

Kredi kararından

D)

Firma ziyaretinden

E)

Analiz raporu hazırlandıktan

6)
Kredi analizi kredi riski ölçülmesi ve yönetilmesi, hatta kriz yönetimini ve
………..…… sorunlarının çözümünü de kapsar.
A)

Problemli kredilerin

B)

Tüm kredilerin

C)

Kredilerin

D)

Tahsil kabiliyeti olan kredilerin

E)

Sorunsuz

7)
Kısa süreli, güvencesi …………. değerlerden oluşan kredilerin, ………….
incelenmesine gerek yoktur.
A)

Likit, uzunluğuna

B)

Likit, yüzeysel

C)

Yetersiz, derinliğine

D)

Likit , derinliğine

E)

Yetersiz, yüzeysel

8)
Bankalarda zamanlama açısından bu iki tür …………..….. yöntemi, kredi
kullanımından önce ve olaydan sonra analizi, birleştirilebilir karma şekilde
uygulanabilir.
A)

Kredi

B)

Analiz

C)

İnceleme
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D)

Organizasyon

E)

Finansman

9)
Kredinin açılmasından ……….,…. kredi analizinin tam olarak yapılmasının
yerinde olacağı kuşkusuzdur.
A)

Sonra

B)

Sırasında

C)

Bir ay sonra

D)

Kapanmasına kadar

E)

Önce

10)
Güvenilir bankaların kontrgarantisi ile verilen krediler, güvencesi para, mevduat,
devlet tahvili, hazine bonosu olan krediler ……………. bir incelemeye tabi
tutulmayabilir.
A)

Yüzeysel

B)

Sorunlu

C)

Keyfi

D)

Derinliğine

E)

Kişisel

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) E

3) B 4) D 5) C 6) A

7) D

8) B

9) E

10) D
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3. KREDİLERE GİRİŞ

1.9. Kredi Analizinde Gözönünde Tutulacak Faktörler
1.9.1. Kişisel Faktörler
1.9.2. Mali Faktörler
1.9.3. Ekonomik Faktörler
1.9.4. Diğer Faktörler
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3. KREDİLERE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta kredi analizi yaparken, firma ve ortaklarının hangi açılardan değerlendirilmesi
gerektiği, ekonomik gelişmelerin etkileri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kredi Analizinde Göz Önünde Tutulması Gereken Kişisel Faktörler Nelerdir ?

2)

Kredi Analizinde Göz Önünde Tutulması Gereken Mali Faktörler Nelerdir ?

3)

Kredi Analizinde Göz Önünde Tutulması Gereken Ekonomik Faktörler Nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kredilere giriş

Kredi analizinde göz önünde
tutulması gereken faktörlerin Dersi takip etme ve araştırma
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar

•

Kişisel Faktörler

•

Mali Faktörler

•

Ekonomik Faktörler
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Giriş
Bu bölümde kredi analizinde, gerek firma ve gerekse firma ortaklarının hangi açılardan
değerlendirildiği, firmanın mali yapısı yanında, firma dışında oluşan ekonomik gelişmelerin
hangi açılardan değerlendirildiği ele alınacaktır.
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1.9 Kredi Analizinde Gözönünde Tutulacak Faktörler
Kredi taleplerinin incelenmesinde, analistler kuşkusuz çeşitli etmenleri dikkate almak
durumundadırlar.
Önceleri bankacılar bir şahsın kredi değerliliğini belirlerken ilgilinin, karakteri
(moralitesi), girişim yeteneği (teşebbüs kabiliyeti) ve sermayesi olmak üzere başlıca üç faktörü
göz önünde tutarlar ve bu faktörler arasında en fazla önemi kişinin karakterine (moralitesine)
verirlerdi. Zamanla bu üç faktöre, yeni ilaveler yapılarak günümüzde analizde dikkate alınacak
etmenlerin sayısı artmıştır.
Söz konusu etmenler ;
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

KİŞİSEL FAKTÖRLER
MALİ FAKTÖRLER
EKONOMİK FAKTÖRLER
DİĞER FAKTÖRLER

olarak sınıflandırılabilir.

1.9.1 Kişisel Faktörler
Kredi talep edenlerin kişisel nitelikleri (karakterleri-moraliteleri) günümüzdeki kredi
analizlerinde de büyük önem taşır.
Bankaların verdikleri krediyi emniyette hissedebilmeleri için, müşterilerinin dürüstlüğü,
girişim yetenekleri, borç aldıkları fonları verimli bir şekilde kullanarak belirli bir süre sonra
geri ödeyebilecek mali güce sahip oldukları konularında güvenleri olmalıdır.
Kredi müşterisi iyi niyetten ve/veya borçlarını geri ödeme konusunda gerekli çabayı
göstermekten yoksun olduğu taktirde, bankalar ne kadar maddi teminat alırlarsa alsınlar,
kredilerin geri ödenmesinde önemli sorunlarla karşılaşırlar.
Karakter, moralite geniş kapsamlı kavramlardır.
Kredi analizlerinde, bu kavramları daha dar bir şekilde yorumlamak ve söz konusu
kavramların içeriğini belirlemek gerekir.
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Kredi müşterilerinde şu nitelikler aranır ;
1.9.1.1 Dürüstlük, doğruluk
1.9.1.2 İçtenlik ve açıklık
1.9.1.3 Bilgi
1.9.1.4 Akılcı davranış
1.9.1.5 Yetenek
1.9.1.6 Sağlık durumunun elverişliliği
1.9.1.7 Diğer kişisel nitelikler

1.9.1.1 Kişisel Faktörler / Dürüstlük, doğruluk
Kredi verilecek kişiler, iş hayatlarında dürüst olarak tanınan ve davranan, borçlarına
sadık, kanun dışı uygulamalara ( vergi kaçakçılığı, haksız rekabet, karaborsacılık v.b)
başvurmayan kişiler olmalıdırlar.
Kanun dışı uygulamalara başvuranların, uzun vadeli mali durumlarını tehlikeye sokma
olasılıklarının yüksek olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
Ayrıca kredi talep eden kişinin mali tabloları, bankaya vermiş olduğu bilgiler, doğru ve
güven verici olmalıdır.
1.9.1.2 Kişisel Faktörler / İçtenlik ve Açıklık
Bir müşteri kredi görüşmeleri sırasında, krediyi almayı kolaylaştıracak etmenler kadar,
kredi kararı üzerinde olumsuz etki doğurabilecek hususları da büyük bir içtenlikle ortaya
koymalı, bankaca olumsuz karşılanabilecek faktörleri gizleme, saklama çabası içine
girmemelidir.
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1.9.1.3 Kişisel Faktörler / Bilgi
Kredi talep eden kişinin firması, firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kolu ve
ekonomik hayattaki gelişmeler hakkında yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
Firmanın sorunlarını bilmeyen, faaliyette bulunduğu endüstri kolunun özelliklerini,
rakiplerini tanımayan, ekonomik yaşamdaki gelişmeleri izlemeyen bir kredi müşterisinin
bankaya güven vermeyeceği açıktır.
1.9.1.4 Kişisel Faktörler / Akılcı davranış
İyi bir müşteri, bankalarca kendisine yapılan öneri ve tavsiyeleri yerine getirmeye açık
olmalı ve özellikle bankaların finansman konusundaki tecrübelerinden yararlanmaya gayret
göstermelidir.
Bankalar müşterilerinin bir anlamda mali danışmalarıdır.
Bankaların müşterilerine yapacakları ölçülü, akla uygun öneri ve düzeltmelerin
müşterilerce benimsenerek yerine getirilmesi, firmaların gelecek dönemlerdeki başarısına
katkıda bulunabilir.
1.9.1.5 Kişisel Faktörler / Yetenek
Kredi talep eden kişide gereken yetenek, beceri ve girişim kabiliyetinin varlığı, kredi
riski açısından son derece önemlidir.
Firmanın yöneticisi durumundaki kişi, yönetim fonksiyonlarını gereği gibi yerine
getirmek konusunda yetersizse, bu durum kredi riskini arttıran önemli neden olmaktadır.
1.9.1.6 Kişisel Faktörler / Sağlık durumunun elverişliliği
Kredi talep eden kişi, yukarıda belirtilen tüm iyi niteliklere sahip olmasına karşın sağlık
durumu, firma yönetiminde etkin bir rol almasına engel olabilir.
Özellikle tek sahipli firmalarda, bu konu büyük önem taşır.
Firmalarda firmayı yöneten, yetenekli ortağın, ölüm ve diğer nedenlerle yokluğu
firmanın geleceği hakkında yaşamsal bir sorun olarak ortaya çıkar.
1.9.1.7 Kişisel Faktörler / Diğer kişisel nitelikler
Bankalar açısından, soğukkanlı, sabırlı, ölçülü, borç ödemede titiz, karar almada cesur,
firmanın geleceği ile ilgili kumar oynamayan, çalışkan, değişken koşullara uygun kabiliyeti
olan, ekip çalışması yapabilen kişiler, iyi müşterilerdir.
Buna karşılık sabırsız, biran önce ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak isteyen,
olaylar karşısında serin kanlılığını yitiren, almış olduğu kredileri spekülatif amaçlarla hatta
kanun dışı yollarda kullanan, yönetimde tek başına gösteri yapmaktan hoşlanan, girişim
kabiliyeti zayıf, karar almada tereddütlü, değişen koşullara uyum yeteneği olmayan müşteriler,
cari mali durumları iyi olsa dahi bankalar açısından tercih edilecek müşteri tipi olamazlar.
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Kişinin moralitesi hakkında en iyi değerlendirme yöntemi, kişinin geçmişini, geçmişteki
davranışlarını incelemektir. Geçmişteki tutum ve davranışları, gelecekte de nasıl davranacağı
konusunda kredi analistlerine ışık tutabilir.

1.9.2 Mali Faktörler
Mali faktörler olarak ,
1.9.2.1 Kredi talep edenin gelir yaratma kapasitesi,
1.9.2.2 Öz varlığı
değerlendirilebilir.
1.9.2.1 Kredi talep edenin gelir yaratma kapasitesi,
Kredi talep edenin, yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme kapasitesi veya
gücü, yükümlülüklerini karşılamaya yetecek tutarda gelir yaratmasına bağlıdır. Kredi
isteklisinin moralitesinin yüksek oluşu, kişisel faktörlerde belirtilen niteliklere sahip oluşu,
kredi taleplerinin değerlendirilmesinde çok önemlidir, ancak bu husus kredinin geri
ödenebilmesi için, kredi talep edenin yeterli ölçüde kaynak sağlamasının gereğini ortadan
kaldırmaz.
Bir borç genel olarak şu üç kaynakla geri ödenir.
1.9.2.1.1 Aktiflerin satışıyla
1.9.2.1.2 Başka bir kaynaktan sağlanan borçla
1.9.2.1.3 Faaliyet sonucu yaratılan fonlarla
1.9.2.1.1 Aktiflerin satışıyla
Kredinin maddi güvencesini oluşturan iktisadi değerin satışıyla kredinin geri ödenmesi
mümkündür. Ancak bu durum, bankalarca çok istisnai olarak başvurulması gereken bir yoldur.
Aktiflerin satışı yoluyla kredinin tahsili, beraberinde şu sakıncaları getirir;
- Pahalı bir yoldur,
- Zaman alıcıdır,
- Firmanın varlığını tehlikeye düşürebilir,
- Bankanın kredi taleplerini iyi değerlendirmediği konusunda bir düşünceye
sebep olabilir,
- Banka hakkında kredi müşterilerinde olumsuz izlenimler doğmasına yol
açabilir,
- Başarısızlığa uğrayan firmaların kredilendirilmesi yoluyla kıt fonların israf
edildiği kanısı yaygınlaşır.
Bu sakıncalar nedeniyle, varlıkların, fiziki güvencenin, paraya çevrilerek kredinin
tahsili bankalar açısından arzu edilen, olağan bir yol değildir.
Bankacılıkta önemli olan, firmanın varlığını, gelir yaratma kapasitesini devam ettirerek,
kredinin geri ödenmesidir.
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1.9.2.1.2 Başka bir kaynaktan sağlanan borçla
Kişi, firma veya kuruluşların, başka bir kaynaktan borçlanarak mevcut bir borcu
ödemeleri, bankalar açısından istenen bir yol değildir. Böyle bir durum borçlunun faaliyetinden
fon yaratamadığı, buna bağlı olarak da ekonomik durumunun zayıflamakta olduğu izlenimini
doğurur.
1.9.2.1.3 Faaliyet sonucu yaratılan fonlarla
Aktiflerin paraya çevrilmesi veya diğer bir kaynaktan borçlanarak mevcut bir borcun
ödenmesi, olağan yollar olmadığından, bankalar kredi talep edenlerin, yükümlülüklerini
karşılayabilecek tutarda gelir yaratma gücüne sahip olmalarına büyük önem verirler.
Firmaların gelirlerinin çok önemli bölümü mal ve/veya hizmet satışından doğar.
Kuruluş yeri, üretim kapasitesi, üretilen mal veya hizmetlerin kalitesi, ürünlerin
çeşitliliği, piyasadaki rekabet koşulları, pazarlama teknikleri, dağıtım kanalları, ticari ilişkiler,
uzun süreli satış sözleşmeleri, sahip olunan sınai haklar, halkla ilişkiler, personelin yetenekleri
gibi çok çeşitli etmenler firmaların iş hacmini etkileyen faktörlerdir. Net gelir ise, firmanın
faaliyet giderlerinden de etkilenir. Aynı mal veya hizmeti üreten firmalar arasında faaliyet
giderleri açısından önemli farklar olabilir ve bazı firmalar, maliyet açısından diğer firmalara
kıyasla daha avantajlı durumda bulunabilirler.
Kuruluş yerinin seçimi (pazara veya hammaddeye yakınlık, enerji sağlanması, ulaştırma
olanaklarından yararlanma açılarından) üretim kapasitesinin genişliği, yeni teknoloji ve
metodların uygulanışı, yetenekli bir yönetim kadrosunun varlığı, personelin iyi yetiştirilmiş
olması gibi etmenler, firmalar arasında faaliyet giderlerini azaltma, dolayısıyla gelir yaratma
gücünü artırma açısından önemli farklar doğurmaktadır.
Bir firmanın gelir yaratma gücüne sahip olması, yaratılacak gelirlerin tümünün alınacak
kredinin geri ödenmesinde kullanılacağı anlamına gelmez. Firmanın daha önce alınmış borçları
olabileceği gibi, yaratacağı gelir üzerinde talep hakkı doğuran diğer yükümlülükleri de
bulunabilir. Bu nedenle, firmanın yaratacağı gelirden, söz konusu borçlar ve yükümlülükler
karşılandıktan sonra kalan miktarın, emniyet içinde, alınacak kredinin geri ödemesi için yeterli
olup, olmayacağını saptamak gerekir.
1.9.2.2 Öz varlığı
Bir firmada öz sermayenin iki fonksiyonu vardır. Öz sermaye ;
- İktisadi değerlerin elde edilmesi için kaynak sağlar,
- Firmanın alacaklıları için de bir güvence oluşturur.
Diğer koşullar aynı kalmak üzere, sermayesi yeterli olan firmalara kredi vermek,
bankalarca kredilendirmelerden doğan riski hafifleten bir unsurdur. Kredi talep eden kişi veya
firmaların sahip oldukları iktisadi kıymetler, gösterebilecekleri güvence ve güvence tutarı
hakkında bankalara fikir verir.

55

1.9.3 Ekonomik Faktörler
Borçlunun kontrolü dışında bulunan ancak, borçlunun borç ödeme gücünü, gelir
yaratma kapasitesini etkileyen başlıca etmenler (ekonomik faktörler) şunlardır;
1.9.3.1 Ekonomik hayattaki dalgalanmalar,
1.9.3.2 Firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kolunun özellikleri
1.9.3.3 Hükümetlerce izlenen ekonomi politikası
1.9.3.1 Ekonomik hayattaki dalgalanmalar,
Ekonomideki dalgalanmalar, firmaların gelir yaratma kapasitelerini etkiler. Ancak
endüstri kollarının devresel hareketlerden etkilenme dereceleri birbirinden çok farklıdır.
Konjonktüre duyarlı endüstri kollarında faaliyette bulunan firmaların ürettikleri mal ve
hizmetlere karşı talep, ekonomik genişleme dönemlerinde çok canlı olduğu halde, durgunluk
dönemlerinde önemli ölçüde azalış gösterir. Fiyat dalgalanmaları genellikle konjonktür
hareketlerinin bir sonucu olmakla beraber, bazı hallerde satış fiyatlarının istikrarlı olması ile
konjonktür hareketlerine karşı duyarlılığı birbirinden ayırmak gerekir. Bazı endüstri kolları,
konjonktüre karşı çok duyarlı oldukları halde, satış fiyatları göreli (nispi) olarak kararlı
olabilmektedir.
Örneğin ; Dayanıklı tüketim malları üreten endüstriler konjonktüre karşı genellikle
duyarlı oldukları halde bu endüstrilerde fiyatlar daha istikrarlı olabilmektedir. Buna karşılık,
dayanıksız tüketim malları üreten endüstrilerde konjonktürel duyarlılık az olmakla beraber,
satış fiyatları genellikle istikrarsızdır.
1.9.3.2 Firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kolunun özellikleri
Kredi analizlerinde firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kollarının özellikleri de
dikkate alınmalıdır.
Endüstrinin karakteristikleri, kredi riskini etkilemektedir.
Endüstriye ilişkin aşağıdaki bilgilerin varlığı kredi taleplerinin değerlendirilmesi
açısından önemli ve yararlıdır.
1.9.3.2.1 Endüstrinin türü
1.9.3.2.2 Ürünün tanımı ve özellikleri
1.9.3.2.3 Endüstrinin büyüme hızı
1.9.3.2.4 Endüstrinin özelliği, mal ve hizmetlere karşı talep ve talepteki
gelişmeler
1.9.3.2.5 Endüstrideki rekabet şekli
1.9.3.2.6 Endüstrideki üretim yöntemleri, teknolojik yenilikler
1.9.3.2.7 Endüstrinin müşteri profili
Ayrıca endüstriyle ilgili finansal özellikler veya karakteristiklerin bilinmesi de yaralıdır.
Bu özellikler ise;
1.9.3.2.8 Endüstride kar artışı
1.9.3.2.9 Endüstride karlılık oranları
56

1.9.3.2.10 Endüstrinin finans yapısı ve gösterdiği özellikler
1.9.3.2.11 Endüstrinin likiditesi
1.9.3.2.12 Endüstrinin mal alım ve satış koşulları.
Analistin, firmanın faaliyette bulunduğu endüstriyi tanıması, endüstriye ilişkin temel
bilgi ve verilere sahip olması, sağlıklı değerleme ve karar verme açısından gereklidir.
1.9.3.3 Hükümetlerce izlenen ekonomi politikası
Hükümetlerce izlenen ekonomi politikası, alınan kararlar, çıkarılan yönetmelikler, vergi
kanunlarında ve iş hukukunda yapılan değişiklikler, kurumsal reformlar, firmaların gelir
yaratma kapasitesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.
Gelir vergileri kapsamında yapılan değişiklik, dış ticaret rejimi, gümrük vergisi
oranlarında yapılan değişiklikler, ihracatta vergi iade oranının düşürülüp yükseltilmesi, fon
uygulanması, devalüasyon, v.b karar ve önlemler, firmaların gelirlerini büyük ölçüde etkiler.
Ekonomik koşullar dikkate alındığında bankalar yönünden, aşağıdaki niteliklere sahip
firmaları finanse etmek daha az riskli görülmektedir.
1.9.3.3.1

1.9.3.3.6
1.9.3.3.7

Firmanın pazara yerleşmiş ve pazar payının büyük oluşu
1.9.3.3.2
Firmanın faaliyette bulunduğu endüstri kolunda
rekabetin sınırlı oluşu
1.9.3.3.3
Firmanın satışlarını dış rekabete karşı korunmuş
piyasalara yapması
1.9.3.3.4
Firmanın ekonomik hayattaki dalgalanmalara
karşı duyarlılığının az olması
1.9.3.3.5
Firmanın gerek satış fiyatlarının, gerekse
maliyetlerinin istikrarlı oluşu
Firmanın hızla gelişen endüstri kolunda faaliyette bulunuşu
Firmanın çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi
1.9.3.3.8
Firmanın başarı veya başarısızlığı üzerinde
hükümetlerin izledikleri politikaların ve aldıkları kararların fazla etkili
olmaması.

1.9.4 Diğer Faktörler
Kredi talep edenin hukuki yapısı, alınacak güvence, kredi isteğinin bankanın kredi
politikasına uyumu ve verilecek kredinin bankaya sağlayacağı verim de dikkate alınmalıdır.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

1) Firmanın başarı veya başarısızlığı üzerinde hükümetlerin izledikleri politikaların ve

aldıkları kararların fazla etkili olmadığı bir iş kolu tespit ederek, etkilenmemesinin
nedenleri hakkında kısa bir makale yazınız.
2) Firmanın başarı veya başarısızlığı üzerinde hükümetlerin izledikleri politikaların ve
aldıkları kararların önemli ölçüde etkili olduğu bir iş kolu tespit ederek,
etkilenmemesinin nedenleri hakkında kısa bir makale yazınız.
3) Kredinin maddi güvencesini oluşturan iktisadi değerin satışıyla kredinin geri ödenmesi
mümkündür. Ancak bu durumun firma için sakıncalarını ve firmaya olumsuz etkilerini
içeren kısa bir makale yazınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Hükümetlerin izlediği ekonomik politikaların firmaların başarı ve başarısızlığı
üzerinde etkili olması ya da olmaması neye bağlıdır ?
2) Kredinin maddi güvencesini oluşturan iktisadi değerin satışıyla kredinin geri
ödenmesinin firma için sakıncalarından ikisini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kredi analizini yaparken göz önünde tutulması gereken faktörlerin neler
olduğunu detaylı şekilde inceleyerek öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1) ……………………. günümüzde kredi analizinde dikkate alınacak faktörler arasında
yer alır.
A)
Firmanın üretim yeri
B)

Ortağın eğitim düzeyi (okul)

C)

Kişisel faktörler

D)

Makine parkının büyüklüğü

E)

Üretimin düzgün bir hat üzerinde yapılması

2)
İyi bir müşteri, bankalarca kendisine yapılan …………….. yerine getirmeye açık
olmalı ve özellikle bankaların finansman konusundaki tecrübelerinden yararlanmaya
gayret göstermelidir.
A)

Öneri ve tavsiyeleri

B)

Faiz yükümlülüğünü

C)

Finansal dayatmalarını

D)

Eğitim programını

E)

Yatırım zorunluluğunu

3)
Bir firmada öz sermayenin iki fonksiyonu vardır. Öz sermaye, iktisadi değerlerin
elde edilmesi için kaynak sağladığı gibi, firmanın …………….. için de bir güvence
oluşturur.
A)

Borçluları

B)

Alacaklıları

C)

Yatırımı

D)

Stokları

E)

Deneyimi

4)

Firmaların gelirlerinin çok önemli bölümü ……………… doğar.

A)

Sabit kıymet satışından

B)

Alacak devrinden (temlik)

C)

Mal ve/veya hizmet satışından
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D)

Bankalardan alınan kredilerden

E)

Satıcı kredilerinden

5)
Kredi analizinde müşteri değerlendirmesinde, mali faktörler olarak, kredi talep
edenin ………….. ile ……….. incelenir.
A)

Gelir yaratma kapasitesi / dürüstlüğü

B)

Üretim şekli / kapasitesi

C)

Borç ödeme kapasitesi / öz sermayesi

D)

Üretim şekli / gelir gider dengesi

E)

Gelir yaratma kapasitesi / öz sermayesi

6)
Kişinin ……….. hakkında en iyi değerlendirme yöntemi, kişinin geçmişini,
geçmişteki davranışlarını incelemektir.
A)

Ödeme gücü

B)

Moralitesi

C)

Karakteri

D)

Kredibilitesi

E)

Limiti

7)
Diğer koşullar aynı kalmak üzere, sermayesi yeterli olan firmalara kredi vermek
bankalarca kredilendirmelerden doğan ……… hafifleten bir önlemdir.
A)

Borç yükünü

B)

Sorunları

C)

Riski

D)

Stresi

E)

Alacak yükünü

8)
Aşağıdakilerden hangisi banka kredisi, satıcı borcu vb borcun genel olarak
ödeneceği kaynaklardan biri değildir ?
A)

Yeni kredi kullanımı

B)

Stokların nakde çevrilmesi

C)

Yeni yatırım yapılması
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D)

Aktiflerin satışı

E)

Ortaklara borçlanarak

9)
Dayanıklı tüketim malları üreten endüstriler konjonktüre karşı genellikle
………… oldukları halde bu endüstrilerde fiyatlar daha ……… olabilmektedir.
A)

Duyarlı / istikrarlı

B)

Duyarlı / istikrarsız

C)

Dengeli / düşük

D)

Duyarsız / istikrarlı

E)

Dengesiz / yüksek

10)
Aşağıdakilerden hangisi kredi analizinde göz önünde tutulacak kişisel
faktörlerden değildir ?
A)

Akılcı davranış

B)

Yüksek faiz gelirine sahip olmak

C)

Yetenek

D)

Bilgi

E)

Sağlık durumunun elverişliliği

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) A

3) B 4) C 5) E

6) B

7) C

8) C

9) A

10) B
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4. MALİ TAHLİL
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4. MALİ TAHLİL
2.1.
2.2.

MALİ TAHLİLİN AMACI
MALİ TAHLİL KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta, mali tahlilin ne amaçla yapıldığı, mali tahlil yapılırken hangi kaynaklardan
nasıl faydalanıldığı konularına değineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Mali Tahlilin Amacı Nedir ?

2)

Mali Tahlilin Kaynakları Nelerdir ?

3)

Mali Tahlil Raporunun Aşamaları Nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tahlil

Mali
tahlilin
amacı
kaynaklarının öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
ve

Derse aktif katılım, araştırma
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tahlil
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Giriş
Bu bölümde mali tahlilin ne amaçla yapıldığı, mali tahlil yapılırken hangi kaynaklardan
nasıl faydalanıldığı konularına değineceğiz.
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MALİ TAHLİL
2.1 Mali Tahlilin Amacı
Mali tahlil raporu,
sırasında,

Yeni kredi talebinde bulunan firmalarda ilk kredi tahsis edilmesinde,
Kredili çalışması devam eden firmaların kredilerinin revize edilmesi

kredilibilitesinin ölçülmesine kaynak oluşturmak amacıyla düzenlenir.
Mali Tahlil Raporu ;
vb) durumu

Firmanın finansal tabloları üzerinden, finansal analizi,
Ortakların ve firmanın, geçmişleri, ticari itibarları ve moraliteleri,
Firmanın faaliyet konusu, faaliyet performansı,
Firmanın finansman ihtiyacı,
Firmanın faaliyet gösterdiği sektor ve firmanın sektördeki durumu,
Firmanın diğer bankalardaki ve finansal kurumlardaki (faktöring, leasing

v.b konular hakkında bilgileri kapsar.
Mali Tahlil Raporu, ilk kredi teklifi sırasında veya Kredi Tahsis Bölümlerince
belirlenmiş revizyon tarihinden önce mutad olarak düzenlenir.
Ancak firma ve ortaklar hakkında olumsuz istihbarat alınması veya sektördeki krizlere
bağlı oluşan arizi durumlarda da mali tahlil çalışması ivedilikle yapılır.
Mali Tahlil raporunun hazırlanması sırasında şu aşamalar takip edilir;
2.1.1 Ön Çalışma
2.1.2 Firma Ziyareti
2.1.3 Raporun Hazırlanması
2.1.4 Görüş Oluşturma

2.1.1 Ön Çalışma
Firma ile mali tahlil amaçlı görüşme yapmadan, yapılması gerekli işlemleri kapsar,
önceden tespit edilecek bir olumsuzluk varsa, firmada açıklaması alınır veya olumsuzluk çok
fazla ise firmaya rapor yapılmaz ve gereksiz zaman kaybı önlenir.
Bu aşamada yapılacaklar ;
2.1.1.1 Firma, grup firmaları ve ortakları adına ilgili bankada daha önce herhangi bir
kredi çalışması başlatılıp başlatılmadığı ya da daha önce çalışma yapılmakla beraber kredi
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teklif edilip edilmediği gibi durumlar araştırılır. Teklif yapılmamışsa ya da yapılıp red
olmuşsa
nedeni araştırılır. Duruma göre çalışmaya devam edilir ya da edilmez.
2.1.1.2 Protestolu senet, karşılıksız çek, ödenmemiş / gecikmiş bireysel kredi ve haciz
sorgulaması yapılır.
2.1.1.3 Firmanın faaliyet gösterdiği sektör, firmanın sektördeki konumu ve rakipleri
hakkında bilgi
toplanır.
2.1.1.4 Mali tablo banka formatına uygun olarak düzenlenir.
2.1.1.5 Firmadan alınmış mevcut belgelerde göz önünde bulundurularak firmada
sorgulanması gereken önemli hususlar belirlenir. Bu hususlar belirlenirken eldeki belgelerden
ulaşılamayan konuları kapsaması, firmadaki sınırlı zamanı marjinal değerlendirme
açısından önem arz etmektedir.

2.1.2 Firma Ziyareti
Mali tahlil çalışması amacıyla firmaya yapılacak ziyaret için, firmaya hakim konumda
bir yönetici ya da ortaktan randevu alınması ve ziyaretin mutlaka firmanın idari ya da üretim
merkezinde yapılması yerinde olacaktır.
Bu ziyarette, gerek ön çalışma sırasında tespit edilen soruların cevaplarının alınması,
gerekse tesislerin de gezilmesi suretiyle, tesislerin son durumu, çalışan sayısı, stok miktarı v.b
hususlar hakkında bilgi edinilir. Firmanın üretici şirket olması durumunda tesis ziyareti ekstra
bir önem arz etmekte olup, ziyaret sırasında üretimin devam edip etmediği makine parkının
adet ve yenilik bakımından firma üretimine ne kadar elverişli olduğu v.b hususlar görülerek
teyit edilmeye çalışılır

2.1.3 Raporun Hazırlanması
Toplanan bilgiler rapor formatına uygun olarak düzenlenir, eksik ve yetersiz kalan
konular belirlenir, gerekirse firmadan tekrar sorularak, gerekirse de piyasadan araştırma
yapılarak tüm konular aydınlatılır. Mali tablolarda gerekli aktarma ve arındırma işlemleri
yapılarak mali veriler finansal analize uygun hale getirilir. Raporu okuyan kişi, soracağı tüm
sorulara rapor içinde cevap bulmalıdır. Aksi halde, yeni araştırmalara gerek duyulacak, bu
durum da kredilendirme sürecinin uzamasına neden olacaktır.

2.1.4 Görüş Oluşturma
Elde edilen tüm bilgiler ışığında, analist firmanın kredibilitesi hakkında kanaat
oluşturur.

2.2

Mali Tahlil Kaynakları

Bankalarda kredi riskini azaltmaya yönelik etkinlikler dört aşamada gerçekleştirilmekte
veya kredi yönetiminin dört aşaması bulunmaktadır. Bunlar ;
- Mali Tahlil Raporunun düzenlenmesi; kredi isteklisi hakkında bilgi toplama ve
değerlendirme
- Kredi kararının verilmesi; mali tahlil raporunun ışığında firma ile çalışılıp
çalışılmayacağı, çalışılacaksa ne montanda çalışılabileceği kararının verilmesi
- İzleme, borçlunun mali durumundaki gelişmeleri sürekli gözden geçirme
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- Denetim, kredi riskini azaltmaya yönelik önlemlerin hızlı bir biçimde alınması
Kredi taleplerinin incelenmesi, bilgi toplama ve bilgilerin değerlendirilmesi
aşamasıyla başlamaktadır.
Kredi talep edenlerin moralitesi, cari mali gücü, öz varlığı, gelir yaratma kapasitesi
hakkında bilgi sağlayıcı, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde büyük öneme sahip bu
faktörlerin kavranmasına olanak veren çeşitli kaynaklar mevcuttur.
Mali tahlilin kaynakları aşağıda açıklanmıştır ;
2.2.1 Karşılıklı Görüşme
2.2.2 Firmanın Mali Tabloları
2.2.3 Firmanın bankada mevcut dosyası
2.2.4 Ticaret Sicil Kayıtları ve Ticaret Sicil Gazetesi
2.2.5 Memzuç bilgisi
2.2.6 Tapu Sicil ve Vergi Kayıtları
2.2.7 Diğer Bankalardan alınan bilgiler
2.2.8 Piyasadan toplanan bilgiler
2.2.9 Diğer bilgi kaynakları

2.2.1 Karşılıklı Görüşme
Kredi talep edenle karşılıklı görüşme, ilgili firma ve kişi hakkında bilgi sağlayıcı başlıca
kaynaklardan biridir. Karşılıklı görüşme yoluyla banka yetkilisi, kredi talebinin;
- Bankanın kredi politikasına uygun olup olmadığını,
- Ne amaçla kredi istendiğini,
- Kredi talep edenin geri ödeme planını saptama olanağı bulur.
Kredi talebi bankanın kredi politikasına uygun değilse, kredi analizini daha ileriye
götürmeye gerek yoktur. Karşılıklı görüşme sırasında banka yetkilileri, firmanın finansman
gereksinimine uygun yol gösterici önerilerde de bulunabilirler.
Kredi talep eden kişinin veya firma yöneticilerinin kişisel yetenekleri, girişim kabiliyeti
gibi konularda bilgi sahibi olabilmek için, karşılıklı görüşme en etkin yaklaşımdır. Bu yolla
kişinin veya firma yöneticilerinin dürüstlüğü, iş kabiliyetleri, bilgi düzeyi vb çok değerli
izlenimler edinilebilir.
Kredi talep eden kişilerle veya firmanın üst düzeydeki yöneticileri ile karşılıklı görüşme
yapılırken, bankanın birden fazla kişi ile temsil edilmesi, varılacak sonuçların daha sağlıklı
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olması açısından uygun olur. Kredi talep eden firma yetkilileri ile görüşme yapmaya giderken
dikkat edilecek bir önemli hususta, görüşülecek kişinin firmaya hakim, firmayı temsile yetkili
birinin olmasıdır. Aksi taktirde yetkin olmayan birisiyle yapılacak görüşme, gereksiz zaman
kaybına ya da verilecek kararın olumsuz etkilenmesine neden olabilir
Karşılıklı görüşme sırasında, banka yetkilileri şu soruların cevaplarını da arayabilir;
- Firma sorumlusunun sorunları görüp, ortaya koyma yeteneği var mıdır ?
- Firmanın geleceği konusunda ciddi planlar yapılmış mıdır ?
- Hangi amaçlara ulaşılmak istendiği bilinçli bir şekilde saptanmış mıdır ?
- Kişi veya yönetici kadrosu, firmayı yönetmek yeteneğine sahip midir ?
- İlgililerde gerekli tecrübe, teknik bilgi, ileri görüş mevcut mudur ?

2.2.2 Firmanın Mali Tabloları
Firmanın mali tabloları, bankalar için genellikle en yararlı, en objektif bilgi kaynağını
oluştururlar. Bankaların bilgi sağlayabilecekleri üç temel tablo;
2.2.2.1 Bilanço
2.2.2.2 Gelir tablosu
2.2.2.3 Fon akım tablosudur.
Bankalar müşterilerinden söz konusu tabloları genellikle bir yıllık hesap dönemleri
sonları itibariyle isterler, ancak her üç aylık dönemler itibariyle de değerlendirme
yapılabilmektedir.
Yıl sonları ile yapılan değerlendirmeler, hesap kapamalarının ve mutabıklarının daha
sağlıklı yapılmış olması nedeniyle, daha objektif sonuçlar vermektedir.
2.2.2.1 Bilanço
Bilanço, firmanın ait olduğu tarihteki günlük rakamlarını göstermekte olup, bankalara
en fazla bilgi sağlayan tablodur. Bankalar bu yolla, kredi talebinde bulunan firmanın iktisadi
değerlerini, borçlarını ve öz sermayesini tasnifli bir şekilde görme olanağını elde ederler.
Bilançoların analizi kredi talep eden firmanın;
- Borç ödeme gücü,
- Likidite durumu,
- Finansal yapısı (mali bünyesi),
- İktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp, kullanmadığı,
- Karlılığı
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hakkında bilgi sağlar.
Bilançoda yer alan rakamların altında, firma yönetiminin izlediği bazı temel (finansman,
likidite, satış gibi ) politikaları görmek, borç ödemede gösterdiği titizliği saptamak, hatta firma
yönetiminin etkinliğini değerlendirmede yararlanılacak ipuçları bulmak mümkündür.
Bilançolar ayrıca, firmaların iktisadi varlıklarının talep ettikleri kredilerin geri
ödenmesine olanak verecek ölçüde fon yaratılması için yeterli olup, olmadığını da ortaya koyar.
Bilançoların incelenmesi, kredi talep eden firmalardan istenebilecek veya firmanın
gösterebileceği güvenceler konusunda da bankalara ışık tutar.
2.2.2.2 Gelir tablosu
Bilançolar firmanın belli bir tarihteki durumunu gösterdiklerinden, firmanın dinamik
görünümünü elde edebilmek için bankalar, bilançoların yanı sıra gelir tablolarını da
istemektedirler.
Gelir Tablosu ; bir hesap dönemi içindeki satışlarını, satılan mal maliyetini, faaliyet
giderlerini, gelir kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını toplam olarak göstermektedir.
Gelir tablolarının incelenmesi;
- Firmanın karlılığı,
- Borç ödeme potansiyeli,
- Rekabet gücü,
- Maliyetlerinin düşük veya yüksek oluşu,
- Firma yönetiminin etkinliği
konularında, kredi analistlerine değerli bilgiler verir.
2.2.2.3 Fon akım tablosudur.
Firmanın belirli bir dönem içerisinde sağladığı kaynakları ve bu kaynakları kullandığı
yerleri gösterir.
Firmanın mali işlemlerini özetler.
Söz konusu tablo bilanço ve gelir tablosunda açıkça görülmeyen fon akımlarını ortaya
koyarak, kaynakların nerelerden sağlandığını ve nerelere tahsis edildiğini açıkça belirler.

2.2.3 Firmanın bankada mevcut dosyası
Bankalar kredi ve hatta büyük mevduat müşterileri hakkında dosya düzenlemektedirler.
Bu dosyalarda, evvelce verilmiş krediler, bu kredilerin geri ödenmesinde sorunlarla karşılaşılıp
karşılaşılmadığı, ilgilinin bankada bulundurduğu mevduat, mevduatın gösterdiği gelişim ve
firmaya ilişkin tespit edilen özel bilgiler yer alır. Bu bilgiler kuşkusuz, dosyası mevcut bulunan
bir müşteriden kredi talebi geldiği takdirde göz önünde tutulur.
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2.2.4 Ticaret Sicil Kayıtları ve Ticaret Sicil Gazetesi
Herkese açık olan Ticaret Sicil kayıtlarının incelenmesi ile;
- Firmanın ticaret ünvanı,
- Hukuki şekli,
- İşyeri adresi,
- Faaliyet konuları,
- Esas sermayesi,
- Kurucu veya kurucuları,
- Ortaklık halinde ise ortakları,
- Şirketi temsile yetkili kişiler ve süreleri,
- Şirketin kuruluşundan günümüze yaşadığı, unvan, faaliyet konusu, ortak değişikliği,
adres değişikliği, temsil yetkilerindeki değişiklikler hakkında sağlıklı bilgiler sağlar.

2.2.5 Memzuç bilgisi
Türkiye’de faaliyette bulunan tüm bankalar ve diğer finans kurumları Kredi Kayıt
Bürosu Risk Merkezi ne istediği tüm bilgileri vermek yükümlülüğü altındadırlar. Söz konusu
bildirimlerin içerisinde yer alan Limit/Risk bilgisi, tüm bankalar ve diğer finans kurumları
tarafından her ay düzenli olarak Risk Merkezi ne bildirilmektedir.
Risk Merkezi de tüm bankalar ve diğer finans kurumlarından kendisine gelen Limit/Risk
bilgilerini, firmalar nezdinde tasnif edip, toplayarak firmaların Memzuç Bilgisini ortaya çıkarır.
Yani Memzuç Bilgisi kısaca firmanın tüm bankalar ve diğer finans kurumları nezdinde bulunan
kredi limitlerinin ve risklerinin (kullandığı kredilerin) toplamını vermektedir. Bu sistemden
alınan bilgiler, bankaların kredi kararlarını vermelerinde oldukça etkin olmaktadır. Bu sistemde
firmanın yeniden yapılandırılmış veya kanuni takibe atılmış kredileri de izlenebildiği için,
firmaların kredi kararlarını direkt etkileyebilmektedir.

2.2.6 Tapu Sicil ve Vergi Kayıtları
Tapu sicil kayıtlarının incelenmesi kişinin veya firmanın mülkiyeti altında bulunan
taşınmazları (gayrimenkulleri ) ve bu taşınmaz mallar (gayrimenkuller) üzerinde başkası lehine
ayni hak tesis edilip edilmediğini gösterir.
Vergi beyannamesi suretlerinin incelenmesi, kredi isteklisinin vergi dairesine verdiği
mali tablolar ile bankalara sunduğu mali tablolar arasında farklar olup olmadığının tespitine
imkan vererek, kredi isteklisinin dürüstlüğü konusunda da ipucu veriri.
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Bankalar Kanunu, bu nedenle kredi isteminde bulunanlardan alınacak mali tabloların
veya işletme hesabı özetinin vergi dairesi onaylı olmasını zorunlu hale getirmiştir.

2.2.7 Diğer Bankalardan alınan bilgiler
Kredi isteklisinin çalıştığı diğer banka ve finans kurumlarından bilgi alınabilir.
Böylece firmanın diğer banka ve finans kurumlarında sorun yaşayıp yaşamadığının
tespiti ya da diğer banka ve finans kurumlarında muteber bir firma olup olmadığı öğrenilebilir.
Bu tür bilgiler de firmanın kredibilitesini direkt etkeleyebilecek nitelikte önemli
bilgilerdir.

2.2.8 Piyasadan toplanan bilgiler
Kredi isteklisi ile ilgili olarak, diğer tacirlerden, ticari ilişkide bulunduğu kuruluşlardan,
borçlu ve alacaklılarından bilgi almak mümkündür.
Ancak bu şekilde alınan bilgiler, dostluk duygusu, rekabet kaygısı gibi subjektif
etmenlerin etkisinde kalabileceğinden, alınan bilgilerin değerlendirilmesinde ihtiyatla hareket
edilmesi, bilginin başka kurumlardan da teyit edilmeye çalışılması gerekir.

2.2.9 Diğer bilgi kaynakları
- Karşılıksız çek kayıtları,
- Protestolu Senet kayıtları,
- Negatif Ferdi Kredi kayıtları,
- Risk Merkezi Bilgileri
- Haciz- İflas Bilgiler
- Yatırım Teşvik Belgeleri
- Kapasite Raporları
- İnternetteki Bilgi Kaynakları
- Firmanın Web Sitesi
- Sektör Raporları
- İMKB Bülteni
- Basın Haberleri
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

1) Sizce kredilendirme aşamasında mali tahlil önemli unsur mudur ? Eğer önemli bir unsur

olduğunu düşünüyorsanız önemi hakkında kısa bir makale yazınız. Eğer aksi bir fikre
sahipseniz, bu fikrinizi destekleyecek araştırmanızın somut dayanakları ile kısa bir
makale hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Mali tahlilin amacı nedir ?
2) Mali tahlilin kaynaklarından üçünü yazınız.
3) Bilanço ve gelir tablosu arasındaki fark nedir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mali tahlilin amacı ve kaynakları ile mali tahlil raporunun hazırlanma
aşamalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Aşağıdakilerden hangisi mali tahlil raporunun hazırlanması aşamalarından
değildir ?
A)

Firma ziyareti

B)

Yatırım önerisi

C)

Görüş oluşturma

D)

Raporun hazırlanması

E)

Ön çalışma

2)

……….. bankalara en fazla bilgi sağlayan mali tablodur.

A)

Gelir tablosu

B)

Vergi levhası

C)

Ortağın soy ağacı

D)

Ticaret sicil kayıtları

E)

Bilanço

3)
Firmanın belirli bir dönem içerisinde sağladığı kaynakları ve bu kaynakları
kullandığı yerleri gösteren tabloya, …........................ denir.
A)

Bilanço

B)

Gelir tablosu

C)

Fon akım tablosu

D)

Aktif / Pasif tablosu

E)

Fon analiz tablosu

4)
………….. ; bir hesap dönemi içindeki satışlarını, satılan mal maliyetini, faaliyet
giderlerini, gelir kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını göstermektedir.
A)

Fon akım tablodu

B)

Hesap tablosu

C)

Faaliyet tablosu
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D)

Gelir tablosu

E)

Bilanço

5)
Firmanın ……… tabloları, bankalar için genellikle en yararlı, en objektif bilgi
kaynağını oluştururlar.
A)

Finansman tabloları

B)

Mali tabloları

C)

Bilanço

D)

Fon akım tablosu

E)

Gelir tablosu

6)
Bilanço firmanın ait olduğu tarihteki ……………..,….. gelir tablosu ise belirtilen
dönem içindeki …………………. gösterir.
A)

Günlük rakamları / Toplam rakamları

B)

Aylık rakamları / Toplam rakamları

C)

Reel rakamları / Analiz sonucunu

D)

Günlük rakamları / Reel rakamları

E)

Günlük rakamları / Satış toplamını

7)
……………….. kayıtlarının incelenmesi kişinin veya firmanın mülkiyeti altında
bulunan taşınmazları (gayrimenkulleri ) ve bu taşınmaz mallar (gayrimenkuller )
üzerinde başkası lehine ayni hak tesis edilip edilmediğini gösterir.
A)

Bilanço

B)

Gelir tablosu

C)

Fon akım tablosu

D)

Tapu sicil

E)

Ticaret odası

8)
Firmanın tüm bankalar nezdindeki risk kodlarına göre dağılımını da kapsayan,
toplam kredi limit ve risklerini kapsayan bilgilerinin yer aldığı sisteme
…………………….. denir.
A)

Memzuç risk cetveli

B)

Limit / Risk sistemi
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C)

Krediler sistemi

D)

Risk dağılım sistemi

E)

Kredi sonuç sistemi

9)
…………… incelenmesi; borç ödeme gücü, likidite durumu, finansal yapısı (mali
bünyesi), iktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp, kullanmadığı, firma yönetiminin
etkinliği konularında, kredi analistlerine değerli bilgiler verir.
A)

Gelir tablosunun

B)

Fon akım tablosunun

C)

Mali bünye tablosunun

D)

Finansman tablosunun

E)

Bilançonun

10)
Aşağıdakilerden hangisi firma ziyaretinde öğrenmek istediğimiz bilgilerden
değildir ?
A)

Tesislerin son durumunu görmek,

B)

Makine parkı hakkında bilgi sahibi olmak,

C)

Şirketin esas sermayesi

D)

Çalışan sayısını teyit etmek (yaklaşık olarak)

E)

Üretimin devam edip etmediğini görmek

***
Cevap Anahtarı:
1) B 2) E

3) C 4) D 5) B 6) A

7) D

8) A

9) E

10) C
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5. MALİ TAHLİL
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5. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolara giriş yapacağız ve mali tablolardan bilançonun ana
kalemlerinden dönen değerleri incelemeye başlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Bilanço Nedir

2)

Dönen Değerler Nelerdir ?

87

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali
tablolardan
değerlerin incelenmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
dönen

Derse aktif katılım
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tablolar

•

Bilanço

•

Dönen Değerler
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Giriş
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden dönen değerlerin kısmen incelenmesini
gerçekleştirerek, Stoklar hesabına kadar olan kısmını öğreneceğiz.
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2.3 Mali Tablolar
Mali tablolar (finansal durum tabloları), kredi talebinde bulunan firmalar hakkında
başlıca bilgi kaynağı olmalarının yanı sıra bazı hallerde kredi kararının en önemli dayanağını
oluşturduklarından bu tabloların analizi, bankalar açısından önem taşır.
Bankalar için mali tablolar analizinde amaç; tablonun düzenlendiği tarihte firmanın borç
ödeme gücü olup olmadığını, borç ödeme gücünün gelecekte devam olasılığını, firmanın
gelirlerinin geçmiş dönemlerde göstermiş olduğu eğilim ve firmanın gelecek dönemlerde talep
ettiği krediyi geri ödeyebilecek ölçüde fon yaratıp yaratamayacağını saptamaktır.
Bankalar kendilerine sunulan mali tabloların doğruluğu ve güvenilir olmaları
konusunda hassas olmalıdır. Nitekim Bankalar Kanunu alınacak mali tabloların vergi dairesi
onaylı olmasını zorunlu tutmaktadır. Mali tablolar sağlıklı düzenlenmediği ve gerçeği
yansıtmadığı bir durumda, bu tablolar üzerinden değerlendirme yapılması halinde, güvenilir
sonuçlara ulaşma olanağı yoktur.
Mali tablolar bazen kasten sağlıklı olarak düzenlenmediği gibi, bazen de genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine veya yöntemlerine uygun hazırlanmadıkları için yanıltıcı
olabilmektedir.
Bu nedenle mali tablolar analiz edilmeden önce, mali tablolarda yer alan kalemlerin
incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Mali tabloların
gerekirse yeniden düzenlenerek analize uygun hale getirilmesi analizin sağlıklı sonuçlar
verebilmesi için temel koşuldur.
Mali tahlilin en önemli kaynaklarından olan mali tablolar üç ana başlıkta
toplanmaktadır.
Bunlar;
-

2.3.1 Bilanço,

-

2.3.2 Gelir Tablosu

-

2.3.3 Fon Akım Tablosu

2.3.1 Bilanço,
Bir firmanın belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı
kaynakları gösteren tablodur.
Muhasebe prensiplerine göre tutulan defterdeki hesapların, belirli bir tarihte fiilen veya
kurumsal olarak kapatılmasıyla saptanan ve gelecek döneme devrolunan borç ve alacak
bakiyelerinin bir listesi veya özetidir.
Bilançoda temel eşitlik veya ana denklem ;
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Aktifler (Varlıklar) = Pasifler (Borçlar + Öz Sermaye)
olup, buradan bilançonun aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz.
2.3.1 Bilanço
2.3.1.1 Aktif
2.3.1.1.1 Dönen Varlıklar
2.3.1.1.2 Duran Varlıklar
2.3.1.2 Pasif
2.3.1.2.1 Kısa Vadeli Borçlar/Yabancı Kaynaklar
2.3.1.2.2 Orta/Uzun Vadeli Borçlar/Yabancı Kaynaklar
2.3.1.2.3 Özkaynaklar
2.3.1.1 Aktif
2.3.1.1.1 Dönen Varlıklar
Dönen varlıklar; bilançonun düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde paraya
çevrilebilir veya işletme faaliyetlerinde kullanılabilir varlıkları kapsar.
Bu guruba giren varlıkların sıralanmasında, likidite durumu (nakde çevrilmesi) esas
alınarak aşağıdaki şekilde bölümlendirilmiştir.
(Tek Düzen Hesap Planı kodlarına göre belirtilen hesapların başındaki 2 haneli kodlar
ana hesap kodunu, 3 haneli kodlar ise ilgili hesap kodunu göstermektedir.)

-

10 HAZIR DEĞERLER

-

11 MENKUL KIYMETLER

-

12 TİCARİ ALACAKLAR

-

13 DİĞER ALACAKLAR

-

15 STOKLAR

-

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

-

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

-

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
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10 HAZIR DEĞERLER
Nakit ve benzeri varlıkları (menkul kıymetler hariç) içeren bu hesap grubu aşağıdaki
kalemlerden oluşur.
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
104
105
106
107
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
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100 KASA
Kasa mevcudu, bilanço gününde dolanım gücüne sahip ulusal ve yabancı paraların TL
karşılıklarını ifade eder. Kasa işletmenin derhal kullanabileceği, en çabuk ödeme aracıdır.
Kasada işletmenin günlük ödeme gereksinimlerini karşılayacak seviyede nakit bulundurması
yeterlidir.
Bir işletmenin nakit mevcudunun yeterliliği konusunda şu hususlar göz önünde
tutulabilir ;
- Firmanın alış ve satış koşulları,
- Alacakların paraya çevrilebilme çabukluğu,
- Borçlarını ödeme süresi,
- İşletmenin ortaklarından her an talepte bulunabileceği sermaye taahhütlerinin tutarı.
Nakit mevcudunun gereğinden az veya çok görülmesi durumunda, bir önceki yıla göre
önemli ölçüde artış-azalış olup olmadığı araştırılır. Bu konuda firma yetkililerinden bilgi istenir.
Örneğin, ortakların çektiği fonlar, sermayenin ödenmemiş kısmı, belgelendirilemeyen
harcamalar bu kalemde gösteriliyor olabilir.
Kasa mevcudu içerisinde;
-

Ortakların bünyeden çektiği fonlar,
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-

Ödenmemiş sermaye,

-

Faturalandırılamaya harcamalar,

-

Vadeli çekler

vb kayıtlara rastlanılabilir.
Kasa içerisinde;
Vadeli çeklere rastlandığında, bunlar mal ve hizmet satışından
kaynaklanmışsa “Alınan Çekler” kalemine, diğer ilişkilerden kaynaklanmışsa “Diğer
alacaklar” kalemine aktarılır,
Kasa hesabı içerisinde kredi kartı alacakları varsa bu tutar “Alıcılar”
kalemine aktarılır.
Kasada yabancı para mevcutsa Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan
bilanço tarihindeki döviz kuru ile değerlenmesi gerekir.
101 ALINAN ÇEKLER
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş, ticari mahiyeti olan vadesi
gelmemiş veya vadesi geldiği halde henüz tahsil edilmemiş çekler bu hesaba kaydedilir.
Alınan çekler, işletmenin esas faaliyetiyle ilgili mal ve hizmet satışından
kaynaklanmışsa bu hesapta izlenir.
Avans çekleri ile ticari mahiyeti bulunmayan diğer çekler, vadesine göre kısa veya uzun
vadeli diğer alacaklar kalemine aktarılır.
102 BANKALAR
Banka ve benzeri finans kurumlarında bulunan vadesiz ve azami 1 yıl vadeli TL ve
yabancı para mevduatlarının toplamı bu hesapta izlenir.
Bankalar hesabı normalin üzerinde görüldüğü takdirde nedenleri araştırılır.
Tahsil veya teminat için bankalara verilen senetlerin tutarları, açtırılan akreditifler, nakit
karşılığı alınan teminat ve kefalet mektupları için yatırılan paralar bu hesapta gösterilmiş
olabilir. Bu gibi hallerde tahsil veya teminata verilen senet tutarları mal ve/veya hizmet
satışlarından kaynaklanmışsa “Senetli Alacaklar”, diğer ilişkilerden kaynaklanmışsa “Diğer
Alacaklar” hesaplarına aktarılır.
Alınan nakdi kredinin bilanço tarihinde mevduat olarak tutulmasından kaynaklanan
fiktif mevduatlar varsa kredilerle karşılıklı tenzil edilir yani Bankalar Hesabından ve Banka
Borçları Hesabından karşılıklı düşülür.
Ayrıca alınan krediler karşılığı yatırılan bloke mevduatlar varsa ve vadesi 1 yıldan kısa
ise bu hesapta bırakılır. Ancak bu bloke mevduatlar uzun vadeli krediler için verilmiş ise Duran
Varlıklar Diğer Çeşitli Alacaklar kalemine aktarılır.
94

Her iki durumda da bloke mevduatın varlığı ve veriliş nedeni ile ilgili olarak mali tahlil
raporunda gerekli açıklama yapılır.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
Firmanın aldığı mal veya hizmete karşılık, söz konusu mal ve hizmeti aldığı şirkete
keşide ettiği (verdiği) çekler bu hesapta izlenir.
Bu kalem pasif karakterli bir hesap olup, sıfır veya alacak bakiyesi verir.
Vadesi gelmemiş veya vadesi geldiği halde henüz ödenmemiş çekler bu hesapta yer alır.
Firmanın sipariş avansları ile ilgili olarak vermiş olduğu vadeli çekler “Diğer Borçlar”
kalemine aktarılır.
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
Tek düzen hesap planında bu hesaba işletmenin ihtiyacı için satın alınan posta, damga
ve harç pulları, vadesi gelmiş hisse senedi-tahvil kuponları, tahsil edilecek banka ve posta
havaleleri kaydedilmektedir.
Pullar “Diğer Alacaklar” kalemine, vadesi gelmiş ve gününde tahsil edilmiş banka ve
posta havaleleri “kasa” hesabına aktarılır.
Firmaların kredi kartlı satışlarından kaynaklanan alacaklarını da zaman zaman bu
hesapta izledikleri görülmekte olup, bu durum tespitinde söz konusu alacak tutarı “Alıcılar”
kalemine aktarılır.
11 MENKUL KIYMETLER
Bu hesap grubunda yer almaması gereken menkul kıymetler şunlardır:
- İşletmenin iştirak amacıyla elinde bulundurduğu hisse senetleri “Menkul Kıymetler”
hesabından çıkarılıp “İştirakler” hesabına aktarılır.
- Piyasada satış kabiliyeti olmayan değerini yitirmiş hisse senetleri, Menkul Kıymetler
ve özvarlıktan karşılıklı tenzil edilir.
- Satışı düşünülmeyen özel sektor tahvilleri, “Diğer Bağlı Değerler” kalemine, hisse
senetleri “İştirakler” kalemine aktarılır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLAR
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLAR
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113
114
115
116
117
118 DİĞER MENKUL DEĞERLER
119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
110 HİSSE SENETLERİ
Kısa vadede yatırım amacı ile alınan hisse senetlerinin izlendiği hesaptır.
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLAR
Özel kesim firmaların ihraç ettiği ve firmaca satın alınan tahvil, bono ve senetlerin
izlendiği hesaptır.
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLAR
Kamu kesim firmaların ihraç ettiği ve firmaca satın alınan tahvil, bono ve senetlerin
izlendiği hesaptır.
119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde azalma tespit edildiğinde azalma
tutarı bu hesapta yer alır. Yukarıda açıklanan menkul kıymetler hesabında zarar meydana
gelmiş ve bu hesaptan düşülmemişse düzeltme işlemi yapılmalıdır.
Düzeltilmiş bilançoda menkul kıymetler kalemi, menkul kıymetler değer düşüklüğü
karşılığı tutarı düşülmüş olarak net haliyle gösterilmektedir.
12 TİCARİ ALACAKLAR
İşletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ve bir yıl içerisinde tahsil edilmesi
öngörülen senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
123
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124
125
126 VERİLEN DEPOZİTO TEMİNATLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
120 ALICILAR
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan fakat
çek ya da senede bağlı olmayan alacaklar bu hesapta yer alır.
Taahhüt işleriyle uğraşan firmaların istihkak alacakları, senetli veya senetsiz olma
durumuna göre ilgili alacak kaleminde gösterilir.
Vadesi 1 yıldan uzun olan alacaklar Uzun Vadeli Ticari alacaklar hesabına aktarılır.
Aynı müşterilerden cari hesap şeklinde olan borç ve alacaklar varsa birbirinden mahsup edilir.
Müşterilerin cari hesap alacak bakiyeleri farklı müşterilerin borç bakiyelerinden
düşülmemelidir. Bilançoda müşterilerin alacaklarından farklı müşterilerin borç bakiyeleri
düşülmüşse bu tutar aktifte “Alıcılar”, pasifte “Müşteri Avansları” kalemine karşılıklı ilave
edilmelidir.
Tahsil kabiliyetini yitirmiş değersiz alacaklar, “Özvarlık Değişimleri” kalemiyle
karşılıklı mahsup edilir.
Alıcılar kalemi içerisinde grup şirketlerden veya iştiraklerden alacaklar varsa belirtilen
kalemlere aktarma yapılır.
121 ALACAK SENETLERİ
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede
bağlı olan alacaklar bu hesapta yer alır.
Senetler içerisinde bilançonun düzenlendiği tarihten itibaren vadesi bir yıldan daha uzun
olanlar varsa “Uzun Vadeli Ticari Alacaklar” hesabına aktarılır.
Herhangi bir nedenle vadesinden sonra tahsil edileceğine, tahsillerinin 12 aydan uzun
bir sürede mümkün olacağına kanaat getirilen senetler de “Uzun Vadeli Ticari Alacaklar”
hesabına aktarılır.
Tahsil olanağı kalmadığı tespit edilen senetler, bu hesaptan ve öz sermayeden düşülür.
Senetli alacaklar içerisinde gerçek bir alacağı temsil etmeyen, bankalardan kredi almayı
kolaylaştırmak için düzenlenmiş hatır çekleri (finansman senetleri) varsa bunlar Senetli
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Alacaklardan ve pasifte ilgili hesaptan düşülerek durum mali tahlil istihbarat raporunda
açıklanır.
Ticari satışlardan kaynaklanmayan (sabit kıymet satışı nedeniyle alınan senetler vb.)
alacak senetleri ile avans senetleri, vadelerine göre “Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Alacaklar” veya
“Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Alacaklar” kalemine aktarılır.
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Alacak senetleri üzerinden ayrılan reeskont tutarı olup, alacak senetleri hesabının altında
bir indirim kalemi olarak gösterilir. Bilanço tarihinde vadesi gelmemiş alacak senetlerinin
değerleme günü kıymetine dönüştürülmesi maksadı ile ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç senetlerini de reeskonta
tabi tutmak mecburiyetindedir.
Alacak senetlerinin bankalara teminat olarak verilmiş olması reeskont uygulamasına
mani değildir. Düzeltilmiş bilançoda alacak senetleri kalemi, reeskont tutarı düşülmüş olarak
net haliyle gösterilmektedir.
SPK uygulamasına göre vadeli çeklerin de alacak senetleri gibi reeskonta tabi tutulması
gerekmektedir.
126 VERİLEN DEPOZİTO TEMİNATLAR
İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılması için taahhüt altına girmesi durumunda
veya bir sözleşme ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve
teminat niteliğindeki değer hareketleri bu hesapta izlenir.
Sürelerine göre Döner Değerler ve Duran Değerler içerisindeki verilen depozito ve
teminatlar kalemine aktarılır. Bankalardan alınan teminat mektupları bu kalemde değil nazım
hesaplarda izlenir.
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesap kalemlerinin
kapsamına girmeyen ticari alacaklar bu hesapta izlenir.
Hesabın bakiyesi mal ve hizmet satışından kaynaklanıyorsa alacağın niteliğine göre
alıcılar veya alacak senetleri hesabına aktarılır.
Bu kalem ticari alacak dışında diğer alacak niteliğinde bir alacak tutarını içeriyorsa söz
konusu tutar Diğer Alacaklar kalemine aktarılır.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış, protesto edilmiş, yazılı
olarak veya noter kanalıyla bir defadan fazla ödenmesi istenmiş ya da dava veya icra
safhasındaki senetli ve senetsiz alacaklar “Şüpheli Ticari Alacaklar” hesabında gösterilir.
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129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Şüpheli hale gelmiş olan alacaklar üzerinden ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı, alacak
hesaplarının altında bir indirim kalemi olarak yer almaktadır. Düzeltilmiş bilançoda şüpheli
alacaklar, şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonra net değeri ile gösterilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ticari kazançlarla ilgili olmak kaydıyla, dava veya
icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazıyla bir defadan fazla
istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek
derecede küçük alacaklar için ilgili hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.
13 DİĞER ALACAKLAR
İşletmenin ticari alacakları dışında kalan ve bir yıl içinde tahsil edilmesi öngörülen
ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan alacaklar, bu hesap grubunda yer almaktadır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
130
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin ortaklarından asıl faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile ödünç
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan alacaklarının yer aldığı hesaptır.
Şahıs firmalarında, kollektif şirketlerde veya komandit şirketlerde (komandite ortaktan
olan) bu alacak, firma sahibinin veya ortağının şahsi masraflarını karşılamak için çektiği paralar
ile vergi kanunlarına göre gider kabul edilmeyen harcamalardan doğmuş ise işletmeye geri
verilmesi olasılığı bulunmadığından aktiften ve pasifte özvarlıktan düşülür. Ancak işletme
sahibi (veya ortak), firma faaliyetleriyle ilgili olarak (mal alımı, borç ödeme vb. gibi)
işletmeden para çekmiş olabilir. Bilanço tarihine kadar mahsubu yapılmayan avans
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niteliğindeki bu tutar aktiften düşülmez, vadesine göre yurtiçi sipariş avansları veya ilgili
bilanço kalemine aktarılır.
Sermaye şirketlerinde ortaklardan alacaklar, ortakların kara mahsuben çektikleri
paralardan, ödenmemiş sermayenin ödeme çağrısı (apel) yapılmamış paylarından doğmuş
olabilir. İşletme için gerçek bir değer taşımayan ödenmemiş sermaye varlık olarak kabul
edilmeyeceğinden aktiften ve pasifte özvarlıktan düşülür.
Kara mahsuben çekilen paralardan kaynaklanan alacaklar, dönem karının dağıtılmasına
karar verilen kısmından (alacaklı ortağın temettüden alacağı pay dikkate alınarak) mahsup
edilir, bakiye kalırsa Uzun Vadeli / Ortaklardan Alacaklar kalemine aktarılır.
Tahsil imkanı olmayan ortaklardan alacaklar, aktiften ve pasifte özvarlıktan düşülür.
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerinden alacaklı
bulunduğu tutarları içerir.
Bilanço tarihinden itibaren vadesi bir yıldan kısa bir alacak ise belirtilen hesapta
bırakılır, bir yıldan uzun ise “Uzun Vadeli / İştiraklerden Alacaklar” hesabına aktarılır.
Tahsil imkanı olmayan iştiraklerden alacaklar, aktiften ve pasifte öz varlıktan düşülür.
İştirak kavramı; bir ortaklıkta % 10 - % 50 arasında sermaye payına veya oy hakkına
sahip olmayı ifade etmektedir.
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarından
alacaklı bulunduğu tutarları içerir.
Bilanço tarihinden itibaren vadesi bir yıldan kısa bir alacak ise belirtilen hesapta
bırakılır, bir yıldan uzun ise “Uzun Vadeli / Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar” hesabına aktarılır.
Tahsil imkanı olmayan bağlı ortaklıklardan alacaklar, aktiften ve pasifte öz varlıktan düşülür.
Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu
oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları bu
hesapta izlenir. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde kıstas olarak yönetim
çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
Şirketin kendi personeline çeşitli nedenlerle verdiği borçların izlendiği hesaptır.
Bu hesabın önemli ölçüde ve sürekli borç bakiye vermesi bunların ücret olduğu
anlamına gelebilir. Bu da vergi cezası riski yaratabilir.
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
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Ticari olmayıp, yukarıda belirtilen hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen
alacakların izlendiği hesaptır. Örneğin, ticari niteliği olmayan ve senede bağlanmamış ya da
senetli alacaklar bu hesapta izlenir.
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilançoda bu grupta belirtilen, yani ticari bir niteliği olmayan vadesi gelmemiş alacak
senetlerinin değerleme günü kıymetine dönüştürülmesi için ayrılan karşılıklar bu hesapta takip
edilir.
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmiş, protesto edilmiş ve dava veya icra safhasına intikal etmiş, tahsili
şüpheli hale gelen, ticari mahiyette olmayan senetli ve senetsiz alacakları kapsar.
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Ticari olmayan alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler için ayrılan karşılıklar bu
hesapta izlenir.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Alıcılar hesabının içeriğini ve bu hesabın, vadeli mal ve hizmet satışına bağlı olarak
artması ya da alacak tahsili ile azalmasının mali analizde kullanılan rasyolardan
hangilerini ne şekilde etkilediğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Vadeli mal ve hizmet satışına bağlı olmayan ve diğer alacaklar hesabında izlenmesi
gereken bir tutarın, alıcılar hesabında izlenmesinin alacak tahsil süresini ne şekilde
etkileyeceğini nedenleri ile birlikte yazınız. (Artırır-Azaltır-Değiştirmez)
2) Bir müşterisinden olan ticari alacağını vadesinde tahsil edemeyen be bu tahsil gecikmesi
bilanço dönemini aşan firmada alacak tahsil süresinin ne şekilde etkileneceğini
nedenleri ile birlikte yazınız. (Artırır-Azaltır-Değiştirmez)
3) Fiyat artışı beklentisi ile dönem sonuna yakın kısa vadeli banka kredisi kullanarak stok
yapan firmanın, stok devir hızı ne şekilde etkilenir. Nedenleri ile birlikte yazınız.
(Artırır-Azaltır-Değiştirmez)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilançonun ne olduğunu, bölümlerini, bilançonun ana kalemlerinden olan
dönen değerler içerisinde yer alan hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer
alacaklar hesaplarının içeriğini ve detaylarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar için ilgili hesap döneminde ………………… karşılığı ayrılabilir.
A)

Şüpheli alacak

B)

Değersiz alacak

C)

Tahsil imkanı olmayan alacak

D)

Karşılık ayrılmış alacak

E)

İcralık alacak

2)
………………….. şirketin kendi personeline çeşitli nedenlerle borç verdiği
paraların izlendiği hesaptır.
A)

Personel hesabı

B)

Alıcılar hesabı

C)

Ortaklardan alacaklar

D)

Personelden alacaklar

E)

Personel ödemeleri

3)
İştirak kavramı; bir ortaklıkta %....... -%......... arasında sermaye payına veya oy
hakkına sahip olmayı ifade etmektedir.
A)

30 / 75

B)

10 / 50

C)

25 / 50

D)

50 / 75

E)

0 / 50

4)
Ticari mahiyette olmayan, ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa
uzatılmış, protesto edilmiş, yazılı olarak veya noter kanalıyla bir defadan fazla ödenmesi
istenmiş ya da dava veya icra safhasındaki senetli ve senetsiz alacaklar
………………………….. hesabında gösterilir.
A)

Şüpheli alacaklar
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B)

Değersiz alacaklar

C)

Şüpheli diğer alacaklar

D)

Sorunlu alacaklar

E)

Diğer alacaklar

5)
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan
fakat senede bağlı olmayan alacaklar …………….. hesabında yer alır.
A)

Alacak senetleri

B)

Satıcılar

C)

Borç senetleri

D)

Diğer alıcılar

E)

Alıcılar

6)

Varlıklar (Aktifler) = …………….. + Özsermaye ‘dir.

A)

Alacaklar

B)

Borçlar

C)

Stoklar

D)

Uzun vadeli borçlar

E)

Kar

7)
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, …….… senetlerini de
reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedir.
A)

Borç

B)

Ticari olmayan

C)

Sorunlu

D)

Sorunsuz

E)

Ticari

8)
Bilanço gününde dolanım gücüne sahip ulusal ve yabancı paraların TL
karşılıkları ……… hesabında izlenir.
A)

Bankalar

B)

Alınan çekler
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C)

Kasa

D)

Satıcılar

E)

Alıcılar

9)

Bağlı ortaklık kavramı, en az % …….. hisseye sahip olmayı ifade eder.

A)

25

B)

50

C)

75

D)

10

E)

30

10)
………… , bir firmanın belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların
sağlandığı kaynakları gösteren tablodur.
A)

Gelir tablosu

B)

Fon akım tablosu

C)

Kaynak kullanım tablosu

D)

Kar / Zarar tablosu

E)

Bilanço

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) D

3) B 4) C 5) E

6) B

7) A

8) C

9) B

10) E
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6. MALİ TAHLİL
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6. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolardan bilançonun ana kalemlerinden dönen değerleri incelemeye
devam edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bilançonun Ana Kalemleri Nelerdir ?
2) Stoklar Neleri Kapsar ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali
tablolardan
değerlerin incelenmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
dönen

Derse aktif katılım
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tablolar

•

Bilanço

•

Dönen Değerler
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Giriş
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden dönen değerlerin Stoklardan itibaren duran
varlıklara kadar olan kısmını inceleyerek dönen değerlerin incelenmesini tamamlayacağız.
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2.3.1.1 Aktif
2.3.1.1.1 Dönen Varlıklar (Devam)
15 STOKLAR
Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk
madde ve malzemeler, ticari mallar, yarı mamuller, mamuller gibi varlıklar ile kendi ürettiği
benzeri varlıkları kapsayan ve bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde
nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur.
Üretici olmayan sadece alım satım yapan ticari işletmelerde stok olarak yalnızca Ticari
Mallar kalemi bulunur. Üretici firmalarda ise ham ve yardımcı malzemeler, yarı mamul ve
mamul stoklarının bir ya da birkaçı yer alır. Ancak bir sınai işletme elinde bulundurduğu
hammadde stoklarından bir kısmını kendi üretiminde kullanmadan olduğu gibi ve bazı mamul
maddeleri de hazır olarak alıp satıyorsa, bu stokları “Ticari Mallar” kaleminde gösterir.
Mali tahlilin sağlıklı yapılabilmesi için hesap durumunda gösterilen stokların işletmenin
mali durumuna ve iş hacmine göre gerçeğe uygun olarak beyan edilip edilmediğinin
saptanmasına özen gösterilir.
Faturası düzenlenerek mülkiyeti alıcıya intikal etmiş olmakla beraber bilanço tarihi
itibariyle yevmiye kaydının yapılmamış olması nedeniyle stoklarda görünen mallar ve
mamuller, stoklardaki değeriyle ticari alacaklara aktarılır.
Konsinye olarak işletme nezdinde bulunan mallar stoklar içerisinde yer alıyorsa
pasifteki karşılığı ile birlikte bilanço dışına çıkarılır.
Stokların değerlemesinde kullanılan ölçü ve yöntemler; dönem karının, öz sermayenin,
net işletme sermayesinin ve cari oranın oluşumunu etkiler. Bu nedenle işletmenin bilançosu
incelenirken firmanın stok değerleme (LİFO / FİFO) yöntemi üzerinde de durulmalıdır.
Firmanın kabul şartına bağlı olarak satıcılar tarafından firmaya gönderilmiş stoklar da
satış sözleşmesi henüz gerçekleşmemiş ise stoklardan ve karşılığında ilgili pasif hesaptan
düşülmelidir.
Stoklar içerisinde kırtasiye, büro malzemeleri gibi ayniyat mevcutları varsa “Gelecek
Aylara Ait Giderler” kalemine aktarılır.
Modasının geçmesi, kalitesinin düşüklüğü, fiziki özelliklerinin bozulması gibi
nedenlerle satış kabiliyeti azalan ve ağır satılan stoklar “Bağlı Değerler / Diğer Duran Varlıklar”
kalemine aktarılır, aynı veya benzer nedenlerle değerini tamamen yitirmiş stoklar ile
promosyonla ilgili eşantiyon mallar da öz varlıktan düşülür.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMÜLLER
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152 MAMÜLLER
153 TİCARİ MALLAR
154
155
156
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

150 İLK MADDE VE MALZEME
İşletmede mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere bulundurulan her türlü
hammadde ve malzeme bu hesapta yer alır.
151 YARI MAMÜLLER
Henüz nihai mamul haline gelmemiş, ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik
giderlerinden ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki
mamullerden oluşur.

152 MAMÜLLER
Üretim sürecinin sonunda elde edilen ve satışa hazır olan nihai mamuller bu hesapta
gösterilir.

153 TİCARİ MALLAR
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan aynen satılmak üzere işletmeye alınan ticari
mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin izlendiği hesaptır.
Gayrimenkul ve diğer duran varlıkların alım satımı konusunda faaliyet gösteren
işletmelerde bir yıl içerisinde satılması beklenen gayrimenkul ve diğer duran varlıklar “Ticari
Mallar” hesabında izlenir.

157 DİĞER STOKLAR
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Yukarıdaki stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan tali ürün, kusurlu mal,
hurda malzeme gibi kalemlerin izlendiği hesaptır.

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler; bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak,
paslanmak gibi haller nedeniyle stokların fiziki ve bunun sonucu olarak ekonomik değerlerinde
önemli azalışların ortaya çıkması gibi nedenlerle piyasa fiyatlarında önemli değer düşüşlerinin
meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili
olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin izlendiği hesaptır.
Yurtiçi Sipariş Avansları: Yurtiçindeki satıcı firmalara verilen mal avansları bu
hesapta yer alır. Sabit kıymet alımı için verilen avanslar “Maddi Duran Varlıklar / Verilen
Avanslar” kalemine aktarılır.
Yurtdışı Sipariş Avansları: İşletmelerin dış ülkelerden mal, ham ve yardımcı malzeme
ithal etmek üzere yurtdışındaki firmalar lehine açtırdığı akreditifler karşılığında bankalara
yatırılan veya yurtdışındaki satıcı firmaya transfer edilen paralar bu hesapta yeralır.
Sabit kıymet ithalatı için açtırılan akreditif bedelleri “Maddi Duran Varlıklar / Verilen
Avanslar” kalemine aktarılır. Bu hesap kaleminde en çok dikkat edilmesi gereken husus,
akreditifin bir yıl içinde gerçekleşmesi gerekliliğidir. Akreditifin bir yıldan uzun sürede
gerçekleşeceği kesin olarak bilinen mal veya hammadde tutarları “Bağlı Değerler / Diğer Duran
Varlıklar” kalemine aktarılmalıdır.
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
171
172
173
174
175
176
177
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178
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla
yaptıkları harcamaların izlendiği hesapları kapsar.
Bu hesaplar, projeler bazında izlenir.
İşin geçici kabulü yapıldığında, hakediş tutarları ile beraber maliyetler de gelir tablosuna
aktarılarak hesap kapatılır.
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt
konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması
durumunda, taşeronlara verilen avansların projeler bazında izlenmesi için kullanılan hesaptır.
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Bu hesap grubu, içinde bulunulan ayda ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait giderler
ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden
oluşur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI
181
182
183
184
185
186
187
188
189
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
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Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi
gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesaptır.
181 GELİR TAHAKKUKLARI
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden
sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların takibinin yapıldığı
hesaptır.
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Niteliklerinden dolayı yukarıda açıklanan bölümlere dahil edilemeyen ve bir yıl içinde
tüketilmesi veya nakde dönüşmesi muhtemel olan varlıklar bu hesapta izlenir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
190
191 İNDİRİLECEK KDV
192 DİĞER KDV
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
194
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

191 İNDİRİLECEK KDV
Firmanın ödediği ve aldığı KDV tutarlarının ay sonlarında alacak bakiyesinin
devredildiği hesaptır.
192 DİĞER KDV
Firmanın yatırım indirimine konu olan KDV alacaklarını ifade eder.

119

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
Firmanın yıl içinde ödediği ve daha sonra kurumlar vergisinden mahsup edilecek vergi
tutarlarını ifade eder.

195 İŞ AVANSLARI
Firmanın çeşitli işlerin halledilmesi ile ilgili olarak personeline verdiği ve henüz faturası
gelmemiş harcamalara ilişkin tutarları ifade eder.

196 PERSONEL AVANSLARI
Firmanın maaşına mahsuben personeline verdiği avansların izlendiği hesaptır.

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
Hesapların kapanması esnasında sayımlarda ortaya çıkan noksanlıkların izlendiği
hesaptır.

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
Yukarıda sayılan hesaplara dahil edilemeyen, ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden
doğan alacakları kapsar.

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Diğer Dönen Varlıklar içinde izlenen hesaplardan tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için
ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

1) Yıllaya yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesabının işleyişi ile ilgili araştırma

yaparak, örneklemeyle açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesabındaki tutarlar gelir tablosuna ne
zaman ve ne şekilde aktarılır. Karşılık hesabı Pasifte nerede bulunur ve bu hesabın da
gelir tablosuna ne zaman ve ne şekilde aktarıldığını örnekle açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden olan dönen değerler içerisinde yer alan
stoklar, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, gelecek aylara ait giderler ve gelir
tahakkukları ve diğer dönen varlıklar hesaplarının içeriğini ve detaylarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)

……………. işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla

edindiği ilk madde ve malzemeler, ticari mallar, yarı mamuller, mamuller gibi varlıklar
ile kendi ürettiği benzeri varlıkları kapsayan ve bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan
veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur.
A)

Dönen değerler

B)

Pasifler

C)

Aktifler

D)

Stoklar

E)

Alıcılar

2)

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap

döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların
takibinin yapıldığı hesap ……………………………….. dır.
A)

Gelir tahakkukları

B)

Gider tahakkukları

C)

Gelecek aylara ait gelirler

D)

Gelecek aylara ait giderler

E)

Gelecek yıllara ait gelirler

3)

……………………………… peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider

hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesaptır.
A)

Gelecek aylara ait giderler

B)

Gider tahakkukları

C)

Gelir tahakkukları

D)

Gelecek yıllara ait gelirler

E)

Gelecek aylara ait giderler

4)

…………………… henüz nihai mamul haline gelmemiş, ancak ilk madde ve

malzeme ile işçilik giderlerinden ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış
üretim aşamasındaki mamullerden oluşur
A)

Mamuller

B)

Hammadde

C)

Ticari mal
124

D)

Yarı mamuller

E)

Emtia

5)

…………………….. yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan

işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da
tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların projeler
bazında izlenmesi için kullanılan hesaptır.
A)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım harcaması

B)

Taşeronlara verilen avanslar

C)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

D)

Taşeronlar

E)

Taahhüt alacakları

6)

………………… firmanın yatırım indirimine konu olan KDV alacaklarının

izlendiği hesaptır.
A)

İndirilecek KDV

B)

KDV

C)

Diğer KDV

D)

KDV borçları

E)

KDV alacakları

7)

……………………. herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan aynen satılmak üzere

işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin izlendiği hesaptır.
A)

Ticari mallar

B)

Hammadde

C)

Yarı mamuller

D)

Verilen avanslar

E)

Mamuller

8)

………………….. yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere siparişe

bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin izlendiği hesaptır.
A)

Avanslar

B)

Alınan avanslar

C)

Verilen sipariş avansları

D)

Alınan sipariş avansları

E)

Alıcılar
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9)

Üretim sürecinin sonunda elde edilen ve satışa hazır olan nihai ürünler ……………

hesabında gösterilir.
A)

Hammadde

B)

Yarı mamul

C)

Ticari mallar

D)

Mamuller

E)

Nihai mallar

10)

…………………

işletmede mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere

bulundurulan her türlü hammadde ve malzeme bu hesapta yer alır.
A)

Ticari mallar

B)

İlk madde ve malzeme

C)

Mamuller

D)

Üretilen mallar

E)

Yarı mamuller

***
Cevap Anahtarı:
1) D

2) A

3) E

4) D 5) B 6) C

7) A

8) C

9) D

10) B
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7. MALİ TAHLİL
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7. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR

128

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolardan bilançonun ana kalemlerinden duran varlıkları
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Duran Varlık Kavramını Açıklayınız.
2) Duran Varlık Yatırımında En Uygun Finansman Politikası Nedir ? Nedenleri İle
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali
tablolardan
varlıkların incelenmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
duran

Derse aktif katılım
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tablolar

•

Bilanço

•

Duran Varlıklar
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Giriş
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden duran varlıklar kalemlerini inceleyeceğiz.
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2.3.1.1 Aktif
2.3.1.1.2 Duran Varlıklar
Duran varlıklar, prensip olarak bir yıldan önce paraya çevrilmesi veya tüketilmesi
öngörülmeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun sure yararlanılan uzun vadeli
varlıkları ifade etmektedir.
2.3.1.1.2 Aktif / Duran Varlıklar
20
-

21

-

22 TİCARİ ALACAKLAR

-

23 DİĞER ALACAKLAR

-

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

-

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

-

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

-

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

-

28 GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI

-

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

22 TİCARİ ALACAKLAR
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
223
224
225
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
227
228
229 ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI (-)
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220 ALICILAR
Bu hesapta işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından
kaynaklanan ve vadeleri bir yıldan uzun olan senede bağlanmayan alacaklar yer alır.
221 ALACAK SENETLERİ
Bu hesapta işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından
kaynaklanan; vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan senede bağlanmış alacaklar
takip edilir.
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bir yıldan uzun vadeli alacak senetleri üzerinden ayrılan reeskont tutarı olup, alacak
senetleri hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.
Bilanço tarihinde vadesi gelmemiş alacak senetlerinin değerleme günü kıymetine irca
edilmesi maksadı ile ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.
Düzeltilmiş bilançoda alacaklar kalemi, reeskont tutarı düşülmüş olarak net haliyle
gösterilmektedir.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, uzun/kısa vade ayrımı yapmaksızın
borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedir.
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
Nakde dönüşmesi bir yıldan uzun olan teminatlar ve ödenen depozitoları
göstermektedir.
23 DİĞER ALACAKLAR
Bu hesap grubunda, herhangi bir ticari nedene dayanmadan ortaya çıkmış ve bir yıldan
uzun sürede tahsil edilmesi söz konusu olan senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli
alacak karşılığı hesapları yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
230
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
234
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
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237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
238
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletme sahibinden veya ortaklardan, bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun süreli
alacakları içermektedir.
Sermaye şirketlerinde ortaklardan alacaklar, ortakların kara mahsuben çektikleri
paralardan, ödenmemiş sermayenin ödeme çağrısı (apel) yapılmamış paylarından doğmuş
olabilir. İşletme için gerçek bir değer taşımayan ödenmemiş sermaye varlık olarak kabul
edilmeyeceğinden aktiften ve pasifte öz varlıktan düşülür.
Kara mahsuben çekilen paralardan kaynaklanan alacaklar, dönem karının dağıtılmasına
karar verilen kısmından (alacaklı ortağın temettüden alacağı pay dikkate alınarak) mahsup
edilir, bakiye kalırsa Uzun Vadeli / Ortaklardan Alacaklar kalemine aktarılır.
Tahsil imkanı olmayan ortaklardan alacaklar, aktiften ve pasifte özvarlıktan düşülür.
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin iştiraklerinden esas faaliyeti dışındaki işlemleri dolayısıyla vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan uzun süreli olan alacakları içermektedir.
İştirak kavramı; bir ortaklıkta % 10 - % 50 arasında sermaye payına veya oy hakkına
sahip olmayı ifade etmektedir.
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin bağlı ortaklıklarından esas faaliyeti dışındaki işlemleri dolayısıyla vadesi
bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun süreli olan alacakları içermektedir.
Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu
oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkın sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları bu
hesapta izlenir. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde kıstas olarak yönetim
çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
Şirketin kendi personelinden, çeşitli nedenlerle vadesi bilanço tarihinden itibaren bir
yıldan uzun süreli olan alacakları içermektedir.
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden doğan ve yukarıda belirtilen
kalemlerde değerlendirilemeyen vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yılı aşan alacakları içerir.
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Varlık olarak bir değer ifade etmeyenleri aktiften ve pasifte özsermayeden karşılıklı
düşülür.
237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bu hesap grubunda izlenen bilanço tarihinde vadesi gelmemiş uzun vadeli alacak
senetlerinin değerleme günü kıymetine irca edilmesi maksadı ile ayrılan karşılıklar bu hesapta
izlenir.
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle, elde tutulan uzun vadeli
menkul kıymetler ile nakde dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu
hesapta izlenir.
Ayrıca, başka bir işletmeye ya da bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye
payları da bu grupta yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242 İŞTİRAKLER
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
247
BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI (-)
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
Aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun
vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile bunların dışında kalan ve uzun vadeli
amaçlarla veya yasal zorunluluklarla ya da nakde dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan
menkul kıymetler bu hesapta izlenir. Bu hesapta değerini yitirmiş menkul kıymet varsa aktiften
ve pasifte öz varlıktan karşılıklı düşülmelidir.
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
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Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli
olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde, ortaya çıkacak zararların karşılanması
amacıyla ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.
242 İŞTİRAKLER
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık
politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları bu
hesapta izlenir.
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
İştiraklerle ilgili sermaye taahhütleri bu hesapta takip edilir.
244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
İştirak paylarının borsa ve piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen
değer düşüklükleri bu hesapta izlenir.
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu
oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları bu
hesapta izlenir.
Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde kıstas olarak yönetim çoğunluğunu seçme
hakkı esas alınır.
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütleri bu hesapta takip edilir.
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI (-)
Bağlı ortaklık paylarının borsa ve piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde
meydana gelen değer düşüklükleri bu hesapta izlenir.
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıdaki hesap gruplarının hiçbirine dahil edilemeyen mali duran varlıkların izlendiği
hesaptır.
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Diğer mali duran varlıkların borsa ve piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde
meydana gelen değer düşüklükleri bu hesapta izlenir.
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
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Maddi duran varlıklar, işletmenin mal ve hizmet üretiminde veya bunların elde
edilmesinde kullanılmak, diğer işletmelere kiraya verilmek veya yönetim hizmetlerinde
kullanılmak amacıyla elde bulundurulan, aşınma ve yıpranmaya uğrayan fiziki varlıkları ifade
eder.
Arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makina ve cihazlar, taşıtlar,
döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi duran varlıklar, yapılmakta olan yatırımlar, verilen
avanslar kalemlerinden oluşur.
Maddi duran varlıklar için ayrılmış olan amortismanlar, (-) kalem olarak maddi duran
varlıkların altında yer almakta olup, amortismanlar düşüldüğünde işletmenin “net maddi duran
varlıklar” yekünunu ifade etmektedir.
İktisabı için satış vaadi anlaşması yapılmış ancak tapuda devir işlemleri yapılmamış olan
gayrimenkuller bu kalemde değil, “Verilen Avanslar” kaleminde izlenmelidir.
Ortaklara ait arsa ve araziler de bilançoda izleniyorsa, pasifteki karşılık hesabıyla
birlikte bilanço dışına çıkarılır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
250 ARAZİ VE ARSALAR
İşletmeye ait her türlü arazi ve arsanın izlendiği hesaptır.
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
İşletmeye ait yeraltı ve yerüstü düzenlerinin izlendiği hesaptır.
Yeraltı ve yerüstü düzenleri; herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya
kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, park, köprü, tünel,
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bölme, baca, sarnıç, kuyu, havuz, iskele, rıhtım, park, bahçe, duvar, çit, spor sahaları,
kanalizasyon gibi yapılardır.
252 BİNALAR
İşletmeye ait her türlü bina ve bunların ayrılmaz parçaları bu hesapta izlenir.
Mülkiyeti başkasına ait arsa üzerinde yapılmış olan binanın bedeli (maliyeti) “Maddi
Olmayan Duran Varlıklar / Özel Maliyetler” kalemine aktarılır.
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
Üretimde kullanılan her türlü makina, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu
amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (konveyör, forklift ve benzeri) izlendiği hesaptır.
254 TAŞITLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtlar bu hesapta izlenir.
Satılmak üzere satın alınan taşıt araçları ticari emtia hükmünde olup, “Stoklar/Ticari
Mallar” kaleminde izlenmelidir.
255 DEMİRBAŞLAR
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makina ve cihazları ile
masa, koltuk, dolap, mobilya ve halılar gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi
bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi duran varlıklar bu hesapta izlenir.
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri sure içerisinde hesaben yok
edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Bir sabit kıymetin amortismana konu edilebilmesi için işletmede bir yıldan fazla
kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması demektir.
Amortisman uygulamasındaki genel kabul görmüş kural, iktisadi kıymetin fiili kullanım
süresi içerisinde itfa edilmesidir.
Devam eden yatırımlar üzerinden amortisman ayrılmaz.
Ancak devam eden yatırımların biten bölümleri firma faaliyetinde veya üretimde
kullanılmaya başlandıkları takdirde “yapılmakta olan yatırımlar” kaleminden çıkarılıp ilgili
hesaba aktarılarak amortismana tabi tutulur.
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
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İşletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına
aktarılacak olan yatırımlarla ilgili olarak, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel gider
harcamalarının izlendiği hesaptır.
Yatırımda kullanılmış olan kredilerin faiz ve kur farkları, aktifleştirmenin yapıldığı yılın
sonuna kadar yatırım maliyetine dahil edilir.
259 VERİLEN AVANSLAR
Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan maddi duran varlık
alımları ile ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin takibinin yapıldığı hesaptır.
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı
veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye
gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
260 HAKLAR
261 ŞEREFİYE
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264 ÖZEL MALİYETLER
265
266
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269 VERİLEN AVANSLAR
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260 HAKLAR
İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen hukuki
tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi
yetkiler dolayısı ile yapılan harcamaları kapsar.
İntifa, sükna gibi tapu siciline tescil edilen gayrimenkul hakları, sınai ve ebedi mülkiyet
hakları ile imtiyazlar bu hesapta takip edilir.
İşletmelerin, leasing yoluyla kiraladıkları demirbaş, makina vb. aktifleri de bu hesapta
izlenmektedir.
261 ŞEREFİYE
Şerefiye; bir işletmenin piyasadaki tanınırlığının, isminin devir hakkı olup, bir gazetenin
veya bir mağazanın piyasadaki itibarı, topladığı müşteri kitlesi, belli bir cironun devamlılığı,
sonuç olarak “ismi” nin devredilmesi örnek gösterilebilir.
Satılan yalnız işletmenin aktifleri değil, aynı zamanda işletmenin o güne kadar piyasada
ve müşterilere karşı yarattığı itibar olmaktadır.
Bu hesap bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç
bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde
kullanılır.
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için
yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda
izlendiği hesaptır.
Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması,
kurumlara tanınmış bir seçenektir.
Şahıs firmaları bu harcamalarını doğrudan gider yazmak durumundadır.
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri
amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.
264 ÖZEL MALİYETLER
Mülkiyeti başkasına ait taşınmazları işletmenin amaçlarına uygun hale getirmek
maksadıyla yapılan giderler bu hesapta izlenir.
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
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Yukarıdaki gruplarda gösterilemeyen ve maddi olmayan duran varlık niteliğinde
bulunan varlıklar bu hesapta izlenir.
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Haklar, şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri ve özel maliyet bedeli gibi maddi
olmayan duran varlıkların itfasında bu hesap kullanılır.
269 VERİLEN AVANSLAR
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki kişi ve
kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi
varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı ömre sahip giderleri
içerir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
270
271 ARAMA GİDERLERİ
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
273
274
275
276
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279 VERİLEN AVANSLAR
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271 ARAMA GİDERLERİ
Maden işletmeleri için kullanılan bu hesapta arama amacıyla yapılan giderler
izlenmektedir.
Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının
saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili
olarak arazinin yerden ve havadan incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi
almak amacıyla yapılan sondaj giderleri gibi harcamaların izlendiği hesaptır
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa
yapılan giderler zarar kaydedilir.
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
İşletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına
girmek bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı
kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların gerekse
araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla
açılacak olan yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden
kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik,
yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Yukarıdaki gruplarda gösterilemeyen ve özel tükenmeye tabi diğer varlık niteliğinde
bulunan varlıklar bu hesapta takip edilmektedir.
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemlerin, özelliklerine göre tükenme
paylarının itfasında bu hesap kullanılır.
279 VERİLEN AVANSLAR
Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilgili olarak yapılan ve bir hesap döneminden önce geri
dönüşü öngörülmeyen avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
28 GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Bu grup; içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan giderler
ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda kesinlik kazanarak tahsil edilebilecek
gelirlerden oluşur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281 GELİR TAHAKKUKLARI
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280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içerisinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi
gereken, gelecek yıllara ait giderlerin izlendiği hesaptır.
281 GELİR TAHAKKUKLARI
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha
sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının takibinin
yapıldığı hesaptır.
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
Bundan önceki bölümlerde yer alan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi
bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlık kalemleri bu hesapta yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
290
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292 DİĞER KDV
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
296
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
Satın alınan veya imal edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili, bir yıldan daha
uzun sürede indirilebilecek nitelikteki KDV’ nin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
292 DİĞER KDV
Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV’ nin
bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.
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297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli duran varlıkların
izlendiği hesaptır.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Yatırım sürecini araştırarak, bir firmanın yatırımdan önce, yatırım sırasında ve
yatırımdan sonra yapması gereken fizibilite, lojistik, finansal vb işlemleri açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Yatırım ne şekilde finanse edilmelidir ?
2) Yatırım yapılacak yer neye göre belirlenmelidir ?
3) Yatırımın büyüklüğü neye göre belirlenmelidir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden duran varlıkların neler olduğunu ve
özellikle üretici firmalar için önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
…………………. işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya
yeraltındaki maden yataklarına girmek bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin
tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli
parçalara bölmek ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.
A)

Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar

B)

Atama giderleri

C)

Özel maliyetler

D)

Hazırlık ve geliştirme giderleri

E)

Diğer maddi duran varlıklar

2)
Firmanın satmak amacıyla edindiği bir gayrimenkulün “Binalar” hesabında
izlendiğini gördüğümüzde aşağıdaki aktarmalardan hangisini yaparız ?
A)

İlgili tutar Binalar hesabından Verilen Avanslar hesabına aktarılır

B)

İlgili tutar Binalar hesabından Arazi ve Arsalar hesabına aktarılır

C)

İlgili tutar Binalar hesabından Stoklar hesabına aktarılır

D)

İlgili tutar Binalar hesabından Alıcılar hesabına aktarılır

E)

İlgili tutar Binalar hesabından Satıcılar hesabına aktarılır

3)
Mülkiyeti başkasına ait taşınmazları işletmenin amaçlarına uygun hale getirmek
maksadıyla yapılan giderler ………………….. hesabında izlenir.
A)

Depozitolar

B)

İştirakler

C)

Bağlı ortaklıklar

D)

Haklar

E)

Özel maliyetler

4)
……………………… işletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması,
mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan
aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.
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A)

Araştırma ve geliştirme giderleri

B)

Hazırlık ve geliştirme giderleri

C)

Haklar

D)

Yeni ürünler

E)

Araştırma giderleri

5)
Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilerek ……… tabi tutulması,
kurumlara tanınmış bir seçenektir. Şahıs firmaları bu harcamalarını doğrudan gider
yazmak durumundadır.
A)

Aktifleştirmeye

B)

Amortismana

C)

Kuruluş gideri yaratmaya

D)

Satışa hazır hale getirilmeye

E)

Kredilendirmeye

6)
………………. içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait
olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda kesinlik kazanarak tahsil
edilebilecek gelirlerden oluşan hesaptır.
A)

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

B)

Gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları

C)

Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

D)

Gelirler

E)

Giderler

7)
……………………. işletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli
olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen
giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.
A)

Kuruluş ve örgütlenme gelirleri

B)

Verilen avanslar

C)

Diğer maddi olmayan duran varlıklar

D)

Gelir tahakkukları

E)

Kuruluş ve örgütlenme giderleri
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8)
Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az
bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları
bu hesapta izlenir.
A)

Bağlı ortaklıklar

B)

İştirakler

C)

İştirakler sermaya taahhütleri

D)

Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri

E)

Yönetim hakları

9)
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa
yapılan giderler ………….............
A)

Kar kaydedilir

B)

Gelir kaydedilir

C)

Kasadan düşülür

D)

Zarar kaydedilir

E)

Alacak kaydedilir

10)
İşletmelerin, leasing yoluyla kiraladıkları demirbaş, makina vb. aktifleri
…………. hesabında izlenir.
A)

Haklar

B)

Leasingler

C)

Özel maliyetler

D)

Demirbaşlar

E)

Şerefiye

***
Cevap Anahtarı:
1) D 2) C

3) E 4) A 5) B 6) C

7) E

8) A

9) D

10) A
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8. MALİ TAHLİL
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8. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolardan bilançonun ana kalemlerinden kısa vadeli yabancı
kaynakları inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Banka Kredilerinin Sınıflandırmasını Yapınız ?
2) Doğru Bir Finansman Politikası İçin Hangi Tür Kredi, Neyin Finansmanında
Kullanılmalıdır ?
3) Hatalı Finansman Politikasının Sonuçlarını Örnekleyerek Açıklayınız ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Mali tablolar

Derse aktif katılım, banka
Mali tablolardan kısa vadeli
kredileri
ve
finansman
borçların incelenmesi
politikalarının araştırılması
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Anahtar Kavramlar

•

Finansal Borçlar

•

Satıcı Kredileri

•

Kısa Vadeli Borçlar
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Giriş
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden kısa vadeli borçları inceleyeceğiz.
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2.3.1.2 Pasif
Hesap durumunun pasif kalemleri, işletmedeki aktif değerlerin hangi kaynaklarla
finanse edildiğini gösterir.
Bu kaynaklar, kısa ve uzun süreli borçlar, özvarlık ve kar kalemlerinden oluşur.
Mali tahlil bakımından pasifteki kalemlerin incelenmesi; finansman kaynaklarının
gerçek miktarını, sağlandıkları yerleri ve sürelerini saptamaya dönük bir çalışmadır.
2.3.1.2.1 Kısa Vadeli Borçlar/Yabancı Kaynaklar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmesi
gereken borç ve yükümlülükleri kapsamaktadır.
-

30 MALİ BORÇLAR

-

31

-

32 TİCARİ BORÇLAR

-

33

-

34 ALINAN AVANSLAR

-

35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

-

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

-

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

DİĞER BORÇLAR

38
TAHAKKUKLARI
-

GELECEK

AYLARA

AİT

GELİRLER

VE

GİDER

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORÇLAR
Kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası
araçları yoluyla sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan az bir sure kalan uzun süreli finansal
borçların anapara taksit ve faizleri bu hesap grubu içerisinde yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
300 BANKA KREDİLERİ
301
302
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
304 TAHVİL ANA PARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
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305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
307
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
309 DİĞER MENKUL BORÇLAR
300 BANKA KREDİLERİ
Bankalar ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan açık, senet veya kefalet mukabili,
emtia karşılığı vb. krediler, ihracat kredileri gibi bütün kısa vadeli krediler bu hesapta izlenir.
Firma bilançosundaki banka kredileri ile TCMB memzuç kayıtları karşılaştırılarak
farklılık varsa nedenleri araştırılır.
Fark, işletmenin bazı banka borçlarını kayıtlarına almamasından kaynaklanıyorsa;
banka borçlarına ilave edilerek öz sermayeden düşülür ya da aktifte ilgili hesaba «borç»
kaydedilir.
Döviz cinsinden banka borçlarının, bilanço tarihindeki kurla (Merkez Bankası döviz alış
kuru) değerlendirilmesi gerekir (değerlemede esas alınacak kurlar Maliye Bakanlığı tarafından
ilan olunur).
Kur değerlemesi yapılmamışsa değerleme yapılarak, fark öz sermayeden indirilir ve
banka kredilerine ilave edilir.
Banka kredileri içerinde yer alan kabul kredileri, akreditif borçları gibi ithalatla ilgili
borçlar, “Ticari Borçlar/ Yurtdışı Satıcılar” kalemine aktarılır.
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
Uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihinde itibaren bir yıl içerisinde ödenecek
anapara taksit ve faizlerini içermektedir.
304 TAHVİL ANA PARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
Bilanço tarihinde itibaren bir yıl içerisinde ödenecek tahvil anapara taksit ve faizlerini
içermektedir.
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
Tedavüldeki finansman bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları
karşılığında sağlanan fonların izlendiği hesaptır.
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306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
Çıkarılmış bonolar ve senetler kapsamına alınamayan diğer menkul kıymetlerin
izlendiği hesaptır.
SPK mevzuatına göre çıkarılmış bulunan kar zarar ortaklığı belgelerinin vadesi bir
yıldan az olanları bu hesapta izlenir.
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal
değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek aylara ait olan kısmının izlendiği hesaptır.
309 DİĞER MENKUL BORÇLAR
Faktoring ve leasing kuruluşlarına vadesi bir yıldan kısa olan borçlar bu kalemde
gösterilir.
32 TİCARİ BORÇLAR
İşletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz kısa vadeli borçları
bu hesap grubunda gösterilir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
323
324
325
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
327
328
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
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320 SATICILAR
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan
ve bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenecek senetsiz borçların yer aldığı hesap
kalemidir.
Yatırımlar nedeniyle makina, ekipman vb. sabit kıymet alımları ile ilgili borçlar,
vadeleri göz önüne alınarak kısa vadeli veya uzun vadeli diğer borçlar kalemine aktarılır.
Ortaklara borçlar, vadesine göre kısa vadeli veya uzun vadeli ortaklara borçlar
kalemine; iştirakler ve bağlı ortaklıklara borçlar, vadelerine göre kısa veya uzun vadeli
iştiraklere borçlar veya bağlı ortaklıklara borçlar kalemlerine aktarılır. Düzeltilmiş bilançoda
“İştiraklere Borçlar” ve “Bağlı Ortaklıklara Borçlar” kalemleri “Grup Firmalara Borçlar”
kalemi altında toplanarak gösterilmektedir.
Kabul kredileri, akreditifler, mal mukabili ithalat borçları gibi ithalatla ilgili borçlar
“Yurtdışı Satıcılar” kalemine aktarılır.
Aynı firmadan hem borç hem de alacak olması durumunda, karşılıklı mahsup işlemi
yapılır.
321 BORÇ SENETLERİ
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan
ve vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yıldan kısa olan senede bağlanmış ticari borçlarının
izlendiği hesaptır.
Yatırımlar nedeniyle makina, ekipman vb. sabit kıymet alımları ile ilgili senetli borçlar
varsa, vadeleri göz önüne alınarak kısa vadeli veya uzun vadeli “Diğer Çeşitli Borçlar”
kalemine aktarılır.
Hatır senetleri varsa aktifteki karşılığı ile birlikte bilanço dışına çıkarılır.
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde senetli borçların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere
borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç senetlerini de reeskonta tabi
tutmak zorundadır.
Düzeltilmiş bilançoda borç senetleri, reeskont tutarı düşülmüş olarak net haliyle
gösterilmektedir.
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
İşletmenin müşterilerinden aldığı, bir sözleşme ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak
geri verilmek üzere alınan depozito ve teminat niteliğindeki değer hareketleri bu hesapta izlenir.
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329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan diğer ticari borçların
izlendiği hesaptır.
33

DİĞER BORÇLAR

Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içinde ödenecek diğer
borçların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
330
331 ORTAKLARA BORÇLAR
332 İŞTİRAKLERE BOÇLAR
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
334
335 PERSONELE BORÇLAR
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BOÇLAR
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (- )
338
339
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Firmanın ortaklarına veya işletme sahibine olan kısa süreli borçları ve dönem karından
ödenecek kar payları bu hesapta gösterilir.
Tek sahipli işletmelerde, adi ortaklıklarda, kollektif ve komandit şirketlerde (komandit
şirketlerde komanditer ortaklara olan borçlar hariç) işletme sahibinin veya ortakların, firmadan
devamlılık gösteren alacakları gizli sermaye niteliği taşıdığından Özkaynaklar içerisine
aktarılır.
Sermaye şirketlerinde ortakların devamlılık gösteren alacakları “Uzun Vadeli Ortaklara
Borçlar” kalemine aktarılır.
Aynı ortaktan hem alacak hem borç varsa karşılıklı mahsup işlemi yapılır.
332 İŞTİRAKLERE BOÇLAR
İşletmenin iştiraklerine sermaye taahhüt borçları haricinde kalan vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan kısa süreli ticari ve finansal borç tutarlarından oluşur.
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333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
İşletmenin bağlı ortaklıklarına sermaye taahhüt borçları haricinde kalan vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan kısa süreli ticari ve finansal borç tutarlarından oluşur.
335 PERSONELE BORÇLAR
İşletmenin personeline olan çeşitli borçları bu hesapta izlenir.
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BOÇLAR
Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesap kalemlerine dahil edilemeyen borçların izlendiği
hesaptır. Firmanın yatırımlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı borçları bu kaleme aktarılır.
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (- )
İşletmenin asıl faaliyet konusu dışındaki borç senetleri net haliyle bu kalemde izlenir.
34 ALINAN AVANSLAR
Müşterilerden mal ve hizmet satışına mahsup edilmek üzere alınan avansların izlendiği
hesaptır. Alıcılar hesabının ters (alacak) bakiye veren tutarları da burada izlenir. Bu hesabın
ödemesi esas olarak nakden değil, mal ve hizmet ile yapılmaktadır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
341
342
343
344
345
346
347
348
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak
aldığı avansların izlendiği hesaptır.
Grup firmalarından alınan avanslar “Grup Şirketler Borçlar” kalemine aktarılır.
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35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin, üstlendikleri işlerle ilgili olarak aldıkları
hakedişlerin izlendiği hesaptır.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından
onaylanan hakediş bedelleri bu hesaba kaydedilir.
İşin geçici kabulü yapıldığında hakediş tutarları gelir tablosuna gelir olarak aktarılarak
hesap kapatılır.
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta
primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
362
363
364
365
366
367
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarın ne olacağı kesin olarak
bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen kısa vadeli
borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte olmayıp muhtemel bir
borç niteliğindedir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
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371
DÖNEM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

KARININ

PEŞİN

ÖDENEN

VERGİ

VE

DİĞER

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
374
375
376
377
378
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI
Bu hesapta dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ile diğer vergi ve
kesintiler, fonlar vb. yükümlülükler için ayrılan karşılıklar izlenir.
371
DÖNEM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

KARININ

PEŞİN

ÖDENEN

VERGİ

VE

DİĞER

Bu hesap mevzuat gereği peşin ödenen gelir, kurumlar, fonlar ile diğer yükümlülüklerin
izlendiği hesaptır.
Düzeltilmiş bilançoda ödenecek kurumlar vergisi; “dönem karı vergi ve diğer yasal
yükümlülükler karşılığı” hesabından “dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer
yükümlülükleri” kalemi düşülmüş olarak net haliyle izlenir.
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem
tazminatlarının izlendiği hesaptır.
Dönem içerisinde fiilen ödenen yasal kıdem tazminatları doğrudan gider hesaplarına
intikal ettirilir.
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Kısa vadeli diğer borç ve giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
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38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler
ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak ve belgeye dayalı gider
tahakkuklarının izlendiği hesaplardan oluşur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
380 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
381 GİDER TAHAKKUKLARI
382
383
384
385
386
387
388
389
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39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesap grubu, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan tüm diğer kısa vadeli
yabancı kaynakların izlendiği hesaplardan oluşur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
390
391 HESAPLANAN KDV
392 DİĞER KDV
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
394
395
396
397
398 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

1) Kısa vadeli borçların finansmandaki yeri hakkında araştırma yapınız.
2) Orta/Uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçların finanse ettikleri yerler

bakımından farkları nelerdir, örnekleyerek açıklayınız.

170

Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Kısa vadeli banka kredileri ile orta/uzun vadeli banka kredilerinin teminat yapılarındaki
farkları araştırınız.
2) Yurtdışı satıcı kredisi mümkün müdür ? Mümkün se kullanım yöntemi nasıldır ?

171

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kısa vadeli borçların neler olduğunu ve finansmandaki yerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Dönem içerisinde fiilen ödenen yasal kıdem tazminatları doğrudan ……………….
intikal ettirilir.
A)

Gider hesaplarına

B)

Kasa hesabına

C)

Personel borçları

D)

Diğer alacaklar

E)

Fiilen ödenen giderler hesabına

2)
………………………… bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak
tutarın ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman
tahakkuk edeceği bilinemeyen kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların
izlendiği hesap grubudur.
A)

Gider tahakkukları

B)

Muhtelif giderler

C)

Borç ve gider karşılıkları

D)

Borç ve gelir karşılıkları

E)

Gelir tahakkukları

3)
………………………… yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak
düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hakediş bedelleri bu hesaba kaydedilir.
A)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

B)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım hesabı

C)

İnşaat hakedişleri hesabı

D)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

E)

Hakedişler hesabı
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4)
Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içinde ödenecek
borçlar ………………………… hesabında izlenir.
A)

Diğer çeşitli borçlar

B)

Ortaklara borçlar

C)

Diğer ticari borçlar

D)

Diğer finansal borçlar

E)

Kısa vadeli borçlar

5)
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, …………….. reeskonta tabi
tutmak zorundadırlar.
A)

Diğer alacaklarını da

B)

Borç senetlerini de

C)

Finansal borçlarını da

D)

Diğer borçlarını da

E)

Banka kredilerini de

6)
İşletmenin müşterilerinden aldığı, bir sözleşme ya da diğer işlemlerin karşılığı
olarak geri verilmek üzere alınan teminat niteliğindeki değerler ……………………
hesabında izlenir.
A)

Alınan teminatlar

B)

Teminat niteliğindeki değerler

C)

Alınan depozito ve teminatlar

D)

Sözleşme borçları

E)

Verilen depozito ve teminatlar
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7)
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan ve bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenecek senetsiz borçlar
……………… hesabında izlenir.
A)

Alıcılar

B)

Diğer borçlar

C)

Uzun vadeli satıcılar

D)

Kısa vadeli alıcılar

E)

Satıcılar

8)
Faktoring ve leasing kuruluşlarına vadesi bir yıldan kısa olan borçlar
……………….. hesabında izlenir.
A)

Faktoring borçları

B)

Leasing borçları

C)

Banka borçları

D)

Ticari borçlar

E)

Diğer mali borçlar

9)
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihinden itibaren …….. içerisinde
ödenmesi gereken borç ve yükümlülükleri kapsamaktadır.
A)

18 ay

B)

6 ay

C)

9 ay

D)

24 ay

E)

12 ay

10)
Banka kredileri içerinde yer alan kabul kredileri, akreditif borçları gibi ithalatla
ilgili borçlar, …………………………. hesabına aktarılır.
A)

Diğer Borçlar/ Yurtdışı Satıcılar

B)

İthalat borçları

C)

Ticari Borçlar/ Satıcılar

D)

Ticari Borçlar/ Yurtdışı Satıcılar

E)

Diğer Borçlar/ Satıcılar
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***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) C

3) D 4) A 5) B 6) C

7) E

8) E

9) E

10) D
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9. MALİ TAHLİL

177

9. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolardan bilançonun ana kalemlerinden orta / uzun vadeli borçları ve
öz kaynakları inceleyeceğiz.

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Orta / Uzun Vadeli Borçların Vadeleri Nelerdir ?
2) Orta / Uzun Vadeli Borçların Finansmandaki Yeri Nedir ?
3) Şahıs Şirketlerinde Öz Kaynak Var Mıdır ?

180

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali tablolardan orta / uzun
vadeli
boçların
ve
öz Derse aktif katılım
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar

•

Orta Vadeli Borçlar

•

Uzun Vadeli Borçlar

•

Öz Kaynaklar

182

Giriş
Bu bölümde bilançonun ana kalemlerinden Orta / Uzun Vadeli Yabancı kaynakları ve
Öz kaynakları inceleyeceğiz.
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2.3.1.2 Pasif
2.3.1.2.1 Orta / Uzun Vadeli Borçlar / Yabancı Kaynaklar
Orta / uzun vadeli vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun
sürede ödenmesi gereken borç ve yükümlülükleri kapsamaktadır.
-

40 MALİ BORÇLAR

-

41

-

42 TİCARİ BORÇLAR

-

43 DİĞER BORÇLAR

-

44 ALINAN AVANSLAR

-

45

-

46

-

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

48
TAHAKKUKLARI
-

GELECEK

YILLARA

AİT

GELİRLER

VE

GİDER

49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 MALİ BORÇLAR
Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile borçlanma amacıyla ihraç
edilmiş menkul değerlerin bilanço tarihinden itibaren vadesi bilanço tarihinden itibaren bir
yıldan uzun olan olanları bu grupta izlenir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
400 BANKA KREDİLERİ
401
402
403
404
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
406
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
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408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409 DİĞER MALİ BORÇLAR
400 BANKA KREDİLERİ
Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan ve vadesi bilanço tarihinden itibaren bir
yıldan uzun olan krediler bu hesapta izlenir. Bir yıl içinde ödenecek taksitler “Kısa Vadeli
Banka Kredileri/ Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri“ kalemine aktarılır. Döviz cinsinden
banka borçlarının, bilanço tarihindeki kurla (Merkez Bankası döviz alış kuru) değerlendirilmesi
gerekir. Kur değerlemesi yapılmamışsa değerleme yapılarak, fark öz sermayeden indirilir ve
banka kredilerine ilave edilir.
Mali tahlil raporunda uzun vadeli kredilerin itfa planı belirtilerek risk merkezi memzuç
kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığı araştırılır. Firma kayıtlarının risk merkezi memzuç
kayıtlarına göre eksik olması durumunda aradaki fark banka kredilerine ilave edilerek öz
sermayeden düşülür.
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
İşletme tarafından çıkarılmış bulunan tahvillerden vadesi bilanço tarihinden itibaren bir
yılı aşan kısım bu hesapta izlenir.
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
Yukarıda belirtilen menkul kıymetlerin dışında kalan ve vadesi bilanço tarihinden
itibaren bir yıldan uzun olan çıkarılmış diğer menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır. SPK
mevzuatına göre çıkarılmış bulunan kar zarar ortaklığı belgelerinin vadesi bir yıldan uzun
olanları bu hesapta izlenir. İşletme tarafından çıkarılmış “Katılma İntifa Senetleri” ve öz kaynak
niteliğindeki diğer menkul kıymetler bu hesapta yer almaz (bu tür hesaplar Öz sermaye
grubunda izlenir).
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vb. diğer menkul kıymetlerin
nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmının izlendiği
hesaptır.
409 DİĞER MALİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine dahil olmayan ve vadesi bilanço tarihinden
itibaren bir yıldan uzun olan mali borçlar bu hesapta izlenir. Mali tahlil çalışmasında, niteliğine
göre uygun hesaba aktarılır veya yerinde bırakılır.
42 TİCARİ BORÇLAR
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan uzun sure bulunan senetli ve senetsiz
borçlar bu hesap grubunda yer alır.
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Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
420 SATICILAR
421 BORÇ SENETLERİ
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
423
424
425
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
427
428
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
420 SATICILAR
İşletmenin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan ve vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan senetsiz borçların
izlendiği hesaptır. Vadesi bir yıldan kısaya dönüşen tutarlar “Kısa Vadeli Satıcılar” hesabına,
faaliyet konusu dışında kalan alımlarla ilgili (örneğin yatırım amaçlı makina, ekipman vb.)
alımlarından kaynaklanan borçlar vadesine göre kısa vadeli veya uzun vadeli diğer borçlar
kalemine aktarılır.
421 BORÇ SENETLERİ
İşletmenin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan ve vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan senetli borçların
izlendiği hesaptır.
Vadesi bir yıldan kısaya dönüşen tutarlar “Kısa Vadeli Satıcılar” hesabına, faaliyet
konusu dışında kalan alımlarla ilgili (örneğin yatırım amaçlı makina, ekipman vb.) alımlarından
kaynaklanan borçlar vadesine göre kısa vadeli veya uzun vadeli diğer borçlar kalemine aktarılır.
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bu hesap, bilanço tarihinde senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak
üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Vergi Usul Kanunu’ na göre alacak senetlerini reeskonta tabi tutan firmalar, borç
senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır.
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426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
Geri ödemesi bir yıldan uzun süreli olmak üzere alınan ve vadesi bilanço tarihinden
itibaren bir yıldan uzun olan teminat ve depozitoları kapsamaktadır.
Bilanço tarihi itibariyle vadesi bir yılın altına düşen tutarlar “Kısa Vadeli Diğer Çeşitli
Borçlar” kalemine aktarılır.
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına girmeyen ve vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan ticari borçları içermektedir.
43 DİĞER BORÇLAR
Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve vadesi bilanço tarihinden
itibaren bir yıldan uzun olan diğer borçların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
430
431 ORTAKLARA BORÇLAR
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
434
435
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
439
431 ORTAKLARA BORÇLAR
Devamlılık gösteren ortak finansmanları bu hesapta izlenir.
Aynı ortaklardan hem alacak hem borç varsa karşılıklı mahsup işlemi yapılır.
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
İşletmenin iştiraklerine sermaye taahhüt borçları haricinde kalan ve vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan finansal borç tutarlarından oluşur.
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
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İşletmenin bağlı ortaklıklarına sermaye taahhüt borçları haricinde kalan ve vadesi
bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan finansal borç tutarlarından oluşur.
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesap kalemlerine dahil edilemeyen ve vadesi bilanço
tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan borçların izlendiği hesaptır.
Firmanın yatırımlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı borçları bu kaleme aktarılır.
44 ALINAN AVANSLAR
Satış sözleşmeleri ve diğer nedenlerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avanslar bu hesapta
izlenir
Taahhüt işleriyle uğraşan firmalarda iş avanslarının bilanço tarihinden itibaren bir yıl
içinde hakedişlerden mahsup edilecek kısmı “Kısa Vadeli Borçlar/Müşteri Avansları” kalemine
aktarılır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
441
442
443
444
445
446
447
448
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak
bilinemeyen veya tutarı bilinmekle beraber ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen uzun
vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici hesap niteliği taşımamaktadır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
470
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471
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
473
474
475
476
477
478
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatlarının izlendiği hesaptır.
SPK mevzuatına göre; işletmelerin ilgili bulunduğu hesap dönemleri sonu itibariyle
kıdem tazminatı yükümlülüklerini hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde
ortaya çıkan kıdem tazminatı artışları için karşılık ayırmaları gerekmektedir.
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Mali tahlil çalışmasında hesabın niteliğine göre gerekli aktarma işlemleri yapılır.
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Bilanço dönemini izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peşin tahsil
olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek
giderlerden oluşur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481 GİDER TAHAKKUKLARI
482
483
484
485
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486
487
488
499
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
bu grupta yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
490
491
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KDV
493 TESİSE KATILMA PAYLARI
494
495
496
497
498
499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.3.1.2 Pasif
2.3.1.2.3 Özkaynaklar
Öz kaynaklar, işletmenin net aktifinin (varlıklar toplamının) ortaklar veya işletme
sahipleri tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı hesap grubunu oluşturur.
-

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

-

51

-

52 SERMAYE YEDEKLERİ

-

53

-

54 KAR YEDEKLERİ

-

55
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-

56

-

57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

-

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

-

59 DÖNEM NET KARI ( ZARARI )

50 ÖDENMİŞ SERMAYE
Ortakların firmaya koyduğu sermaye tutarının ödenmiş kısmının net olarak
görülebildiği hesaptır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
500 SERMAYE
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
500 SERMAYE
Firma sahipleri tarafından işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde
yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan esas sermaye tutarı bu hesapta yer alır.
Kayıtlı sermaye sistemini uygulayan şirketlerde esas sermaye yerine çıkarılmış
sermayenin gösterilmesi gerekir.
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
İşletmeye tahsis edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmını gösteren hesaptır.
52 SERMAYE YEDEKLERİ
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve enflasyon düzeltme farkları
gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan yedeklerin yer aldığı
hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
522 M.D.V YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524
525
526
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527
528
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarların izlendiği
hesaptır.
Hisse senedi ihraç primleri SPK mevzuatında emisyon primi olarak ifade edilmektedir.
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine
çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın
izlendiği hesaptır.
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
1.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5024 sayılı yasa ile getirilen enflasyon düzeltmesi
uygulaması ile Sermaye Yedekleri hesap grubunda yer alan yeniden değerleme işlemi
yürürlükten kaldırılmıştır.
54 KAR YEDEKLERİ
Kanun ve esas sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan
kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karlar bu hesap grubunda izlenir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERİ
543
544
545
546
547
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
549 ÖZEL FONLAR
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540 YASAL YEDEKLER
Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan birinci tertip ve ikinci tertip yedeklerin
izlendiği hesaptır.
541 STATÜ YEDEKLERİ
Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap grubu içerisinde yer
alır.
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERİ
Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü
yedekler ile dağıtım dışı kalan karlar bu hesap grubunda yer alır.
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kardan ayrılan diğer yedekler bu
hesapta izlenir.
549 ÖZEL FONLAR
İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan
fonlar bu hesapta izlenir.
Amortismana tabi malların satılmasından doğan kar veya bunların zayii dolayısıyla
alınan sigorta tazminatı fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere bu hesaba kaydedilir.
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve ortaklara dağıtılmamış bulunan karlardan
ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan net zararların izlendiği hesaptır.
Geçmiş yıllar zararlarıyla ilgili olarak enflasyon düzeltmesi işleminden kaynaklanan
olumsuz farklar da bu hesapta izlenir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

59 DÖNEM NET KARI ( ZARARI )
193

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kar/zarar tutarının izlendiği
hesaptır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
590 DÖNEM NET KARI
591 DÖNEM ET ZARARI (-)
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Orta / Uzun vadeli banka kredilerinin kullanım yerleri, teminat yapısı ve finansmandaki
yerini araştırarak, kısa bir makale yazınız.

195

Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Orta / uzun vadeli banka kredileri en az kaç yıllık olmalıdır ?
2) Süreklilik arz eden ortaklara borç hesabının orta / uzun vadeli borçlar içerisinde
değerlendirilmesinin nedeni nedir ?

196

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde orta / uzun vadeli borçların neler olduğunu ve finansmandaki yerini ayrıca
öz kaynakların içeriği ile firmalar için önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve ortaklara dağıtılmamış bulunan
karlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarlar …………………………. hesabında
izlenir.
A)

Geçmiş yıllar zararları

B)

Geçmiş yıllar karları

C)

Yasal yedekler

D)

Olağanüstü yedekler

E)

Dönem net karı / zararı

2)
………………………… kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan birinci tertip
ve ikinci tertip yedeklerin izlendiği hesaptır.

A)

Yasal yedekler

B)

Olağanüstü yedekler

C)

Diğer yedekler

D)

Statü yedekleri

E)

Tertip yedekleri

3)
…………………………. amortismana tabi malların satılmasından doğan kar veya
bunların zayii dolayısıyla alınan sigorta tazminatı fazlası, yenileme giderlerini karşılamak
üzere bu hesaba kaydedilir.
A)

Diğer fonlar

B)

Amortisman fonları

C)

Özel fonlar

D)

Sabit kıymet fonları

E)

Yenileme fonları
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4)
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar
……………………….. hesabında izlenir.
A)

Hisse senetleri

B)

Özel fonlar

C)

Hisse senedi ihraç primleri

D)

Primli senetler

E)

Hisse satışları

5)
…………………, işletmenin net aktifinin (varlıklar toplamının) ortaklar veya
işletme sahipleri tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı hesap
grubunu oluşturur.
A)

Ortaklara borçlar

B)

Ortaklardan alacaklar

C)

Sermaye

D)

Öz kaynaklar

E)

Ödenmiş sermaye

6)
SPK mevzuatına göre; işletmelerin ilgili bulunduğu hesap dönemleri sonu
itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüklerini hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle
cari dönemde ortaya çıkan ………………… artışları için karşılık ayırmaları
gerekmektedir.
A)

Kıdem tazminatı

B)

Tazminat

C)

Kıdem

D)

Cari dönem

E)

Karşılık
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7)
…………………………, bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak
tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle beraber ne zaman
tahakkuk edeceği bilinemeyen uzun vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların
izlendiği hesap grubudur.
A)

Borç ve gider karşılıkları (kısa vadeli)

B)

Tahakkuklar

C)

Peşin ödenmiş giderler

D)

Peşin ödenmiş borçlar

E)

Borç ve gider karşılıkları (uzun vadeli)

8)
………………………. işletmenin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak her türlü mal ve
hizmet alımlarından kaynaklanan ve vadesi bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun
olan senetli borçların izlendiği hesaptır.
A)

Satıcılar (kısa vadeli)

B)

Borç senetleri (uzun vadeli)

C)

Alıcılar (kısa vadeli)

D)

Alıcılar (uzun vadeli)

E)

Borç senetleri (kısa vadeli)

9)
……………………….. banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan ve vadesi
bilanço tarihinden itibaren bir yıldan uzun olan krediler bu hesapta izlenir.
A)

Banka kredileri (kısa vadeli)

B)

Satıcılar (kısa vadeli)

C)

Satıcılar (uzun vadeli)

D)

Banka kredileri (uzun vadeli)

E)

Öz sermaye
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10)
Orta / uzun vadeli borç senetleri (ticari) içerisinde vadesi 6 ay olan ve yapılmakta
olan yatırım kapsamında verilmiş borç senedine rastlanılırsa yapılacak aktarma /
arındırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Diğer çeşitli borçlar” hesabına aktarılır

B)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Satıcılar” hesabına aktarılır

C)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Borç senetleri” hesabına aktarılır

D)

Yerinde bırakılır

E)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Banka borçları” hesabına aktarılır

***
Cevap Anahtarı:
1) B 2) A

3) C 4) C 5) D 6) A

7) E

8) B

9) D

10) A
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10. MALİ TAHLİL

202

10. MALİ TAHLİL
2.4. MALİ TABLOLAR

203

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tablolardan gelir tablosunu inceleyeceğiz.

204

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Gelir Tablosunun Ana Kalemleri Nelerdir ?
2) Gelir Tablosu Bize Neyi Gösterir ?

205

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali
tablolardan
tablosunun incelenmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
gelir

Derse aktif katılım
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tablolar

•

Gelir Tablosu

•

Kar / Zarar Tablosu
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Giriş
Bu bölümde gelir tablosunu inceleyerek, firmaların gelir ve giderlerinin nerelerden
oluştuğunu öğreneceğiz.
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2.3.2 Gelir Tablosu
Gelir tablosu hesapları, işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak sağlanan hasılat ile
işletmenin esas faaliyetleri dışında kalan tüm gelir ve giderlerin tasnifli bir şekilde izlenmesini
ve dönemin nihai sonuçlarının belirlenmesini sağlayan hesapların yer aldığı bölümdür.
Gelir Tablosu ana olarak aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır ;
-

60 BRÜT SATIŞLAR

-

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

-

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

-

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

-

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

65
ZARARLAR (-)

DİĞER

FAALİYETLERDEN

OLAĞAN

-

66 FİNANSMAN GİDERLERİ

-

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI

-

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)

-

69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

GİDER

VE

60 BRÜT SATIŞLAR
Firmanın yaptığı tüm satışların yer aldığı hesaptır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
602 DİĞER GELİRLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR
Firmanın esas faaliyetleri çerçevesinde yurtiçi mal ve hizmet satışından sağlanan
hasılat bu hesapta izlenir.
Bilanço dönemi içinde tamamlanan inşaat ve taahhüt işlerinin gelirleri de bu hesapta
gösterilir.
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
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Firmanın esas faaliyetleri çerçevesinde yurtdışı mal ve hizmet satışından sağlanan
hasılat bu hesapta izlenir.
602 DİĞER GELİRLER
Sübvansiyonlar, vergi iadeleri, vade farkı ve kur farkı gelirleri, ihracatla ilgili fiyat
istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu kalemde yer alır.
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Satılan malların iade edilen kısımları ile satış sonrası yapılan her türlü iskonto ve diğer
indirimler bu hesap grubunda izlenir.
Brüt Satışlar ile Satış indirimleri kalemlerinin farkı işletmenin Net Satışlar tutarını
verir.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
610 SATIŞTAN İADELER (-)
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
613
614
615
616
617
618
619
610 SATIŞTAN İADELER (-)
Satılan malların herhangi bir nedenle iade edilen bölümünü kapsar.
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü
iskontolar bu hesapta yer alır
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
Satışla ilgili yapılan ve yukarıda açıklanan iade ve iskonto hesapları kapsamına
girmeyen tüm indirimler burada izlenir.
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62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarımamul, ilkmadde ve
malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetinin izlendiği hesap
grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
624
625
626
627
628
629
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
İşlemenin dönem içindeki stok hareketleri ile yurtiçi veya yurtdışına sattığı
mamullerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
İşlemenin üzerinde herhangi bir işlem yapmadan aldığı gibi sattığı ticari malların
(emtia) maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
Hizmet firmalarında üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği
hesaptır.
İnşaat ve taahhüt işlerinde bilanço dönemi içinde tamamlanan işlerin maliyetleri de bu
hesaba aktarılır.
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için
yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
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63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili bulunan ve üretim maliyetine yüklenmeyen
araştırma-geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim ile ilgili
giderlerden oluşan hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
633
634
635
636
637
638
639
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, satışların artırılması, yeni üretim teknolojilerinin
araştırılması vb üretimle ilgili yapılan her türlü araştırma ve geliştirme giderinin izlendiği
hesaptır.
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
Ticareti yapılan ya da üretilen malların veya verilen hizmetin yapılabilmesi için
gerçekleştirilen, pazarlama faaliyetleri, dağıtım ve satış maliyetleri ile ilgili en direkt malzeme,
işçilik, personel gideri vb tüm giderler bu hesapta izlenir.
Dikkat edilecek nokta bu hesapta izlenen giderler en direkt olan giderlerdir, direkt olan
tüm giderler «Satışların Maliyeti» hesaplarında izlenir.
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
Firmanın yönetim ile ilgili katlanmak zorunda olduğu, idari personel, yönetim
binasının masrafları vb giderler bu hesapta yer alır.
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64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen
temettü gelirleri ile faiz, lehte kur farkları, kira gelirleri, komisyon gelirleri, menkul kıymet
satış karları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlardan oluşan hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetleriyle ilgili komisyon
giderleri, menkul kıymet satış zararları, kambiyo giderleri, reeskont giderleri vb. gider ve
zararların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
650
651
652 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
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657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ
İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine
eklenmemiş bulunan faiz kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderlerin aktarıldığı
hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan
duran varlık satışlarından elde edilen karlar ile olağandışı diğer gelirler bu hesapta yer alır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
670
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
672
673
674
675
676
677
678
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
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68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle düzenli olarak ortaya
çıkması beklenmeyen gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
682
683
684
685
686
687
688
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Tüm gelir ve gider kalemleri sonrasında işletmenin elde ettiği kar veya zararı gösterir.
İlgili tutardan “dönem karı ve vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı” düşüldükten sonra
işletmenin “Dönem Net Karı ve Zararı” ortaya çıkar.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIĞI (-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
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7

MALİYET HESAPLARI

Mal ve hizmetin oluşturulabilmesi için yapılan tüm giderlerin yer aldığı hesaplar
maliyet hesaplarında yer almaktadır. Bu hesaplardan yapılan yansıtmalar neticesinde «Gelir
Tablosu» oluşmaktadır.
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
-

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

-

71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

-

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

-

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

-

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

-

75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

-

76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

-

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

-

78 FİNANSMAN GİDERLERİ

-

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
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71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
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74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HES.
762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
78 FİNANSMAN GİDERLERİ
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
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79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)
Bu grupta aşağıdaki hesap kalemleri yer alır ;
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLER
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER VE ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799 ÜRETİM MALİYET HESABI
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Gelir tablosunun bilançodan farlı nedir ?
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

-

Yurtiçinde bir şirkete ihraç kayıtlı olarak satılan bir mamul tutarı, gelir tablosunda
nerede yer almalıdır ? Nedenleri ile birlikta yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelir tablosunu inceleyerek, firmanın gelir ve gider kaynakları hakkında
fikir sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
………………………hesapları, işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak sağlanan
hasılat ile işletmenin esas faaliyetleri dışında kalan tüm gelir ve giderlerin tasnifli bir
şekilde izlenmesini ve dönemin nihai sonuçlarının belirlenmesini sağlayan hesapların yer
aldığı bölümdür.
A)

Bilanço

B)

Gelir

C)

Gelir - Gider

D)

Fon akım tablosu

E)

Gelir tablosu

2)
Finansman Giderleri: işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve
varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan ……………..., kredi komisyonları ve benzeri
diğer giderlerin aktarıldığı hesap grubudur.
A)

Faiz, kur farkları

B)

Faiz

C)

Kur farkları

D)

Finansman maliyetleri

E)

Maliyetler

3)
………………………. işletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu
nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlık satışlarından elde edilen karlar ile olağandışı
diğer gelirler bu hesapta yer alır.
A)

Olağandışı gelirler

B)

Olağandışı gelir ve karlar

C)

Olağan gelir ve karlar

D)

Olağan karlar

E)

Dönem net karı
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4)
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: işletmenin esas faaliyetleri dışında
kalan ………….. faaliyetleriyle ilgili komisyon giderleri, menkul kıymet satış zararları,
kambiyo giderleri, reeskont giderleri vb. gider ve zararların izlendiği hesap grubudur.
A)

Olağandışı

B)

Diğer

C)

Olağan

D)

Esas

E)

Muhtemel

5)
Faaliyet Giderleri: işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili bulunan ve …………….……
yüklenmeyen araştırma-geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel
yönetim ile ilgili giderlerden oluşan hesap grubudur.
A)

Diğer giderlere

B)

Faaliyet giderine

C)

Olağandışı giderlere

D)

Satışlara

E)

Üretim maliyetine

6)
İnşaat ve taahhüt işlerinde bilanço dönemi içinde tamamlanan işlerin maliyetleri
……………………. hesabına aktarılır.
A)

İnşaat gelirleri

B)

Taahhüt ve inşaat gelirleri

C)

Hakediş gelirleri

D)

Yurtiçi satışlar

E)

Hakediş tutarları

7)
……………………..; işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin
elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
A)

Diğer satışların maliyeti

B)

Satılan mamul maliyeti

C)

Satılan hizmet maliyeti

D)

Satışların maliyeti
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E)

Satılan ticari mallar maliyeti

8)
……………………; işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile yurtiçi veya
yurtdışına sattığı ticari malların maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
A)

Satılan ticari mallar maliyeti

B)

Satışların maliyeti

C)

Diğer satışların maliyeti

D)

Satılan hizmet maliyeti

E)

Satılan mamul maliyeti

9)
………………..; firmanın esas faaliyetleri çerçevesinde yurtiçi mal ve hizmet
satışından sağlanan hasılat bu hesapta izlenir.
A)

Yurtiçi gelirler

B)

Yurtiçi satışlar

C)

Yurtiçi faaliyetler

D)

Satış hasılatları

E)

Mal ve hizmet satışları

10)
Brüt Satışlar ile ………………. kalemlerinin farkı işletmenin Net Satışlar tutarını
verir.
)

Satış giderleri

B)

Satılan mal maliyeti

C)

Satış indirimleri

D)

Stokların maliyeti

E)

Net satış indirimleri

***
Cevap Anahtarı:
1) E 2) A

3) B

4) C 5) E 6) D

7) A

8) A

9) B

10) C
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11. MALİ TAHLİL

226

11. MALİ TAHLİL
2.3. MALİ TABLOLAR

227

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta mali tablolardan fon akım tablosunu inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Fon Akım Tablosu Nedir?
2) Fon Akım Tablosu Ne İşe Yarar?

229

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mali tablolar

Mali tablolardan fon
tablosunun incelenmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
akım

Derse aktif katılım
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Tablolar

•

Fon Akım Tablosu

•

Kaynak Kullanım Tablosu
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Giriş
Bu bölümde fon akım tablosunu inceleyerek, firmaların kaynakları ve bu kaynakları
kullandıkları yerlerin tespiti konusunda fikir sahibi olacağız.
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2.3.3. Fon Akım Tablosu
Fon akım tablosu, belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bu
kaynakların kullanılış yerlerini göstermek suretiyle, işletmenin söz konusu dönemdeki yatırım
ve finansman faaliyetlerini özetler, finansal durumunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
Amacı, diğer mali tablolarda görülmeyen fon akımını ortaya koyarak, gerek faaliyet
sonucu yaratılan, gerek ek finansman şeklinde elde edilen mali olanakların nerelerde
kullanıldığını, kaynakların nerelere kanalize edildiğini açıkça belirtmektir.
Fon terimi uygulamada üç farklı anlamda ;
-

Para ve para benzeri anlamında,

-

Net işletme sermayesi anlamında,

En geniş olarak; bir işletmenin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğan
tüm mali olanakları ifade etmekte, bir başka deyişle tüm finansal araçlar anlamında
kullanılmaktadır.
Bu bölümde fon terimi, en geniş anlamı ile bir işletmenin üçüncü kişilerle olan
ilişkilerinden doğan bütün mali olanaklarını ifade etmek için kullanılmaktadır.
Bu anlamda fon akım tablosunun kapsamı, nakit (para) akım ve net işletme sermayesi
değişim tablosundan daha geniştir.
Gerçekten bu tablo, net işletme sermayesinde değişiklik dışında, işletmenin mali
durumundaki diğer bütün değişiklikleri ortaya koyar.
Fon akım tablosu, sağladığı bilgilerle firmanın finansal durumunda meydana gelen
değişikliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, firmanın izlediği finansman politikası hakkında
görüş, en azından ipuçları veren ve geleceğe ilişki tahminlere, hedef belirlemelerine dayanak
hazırlayan yararlı bir araçtır.
Bu bağlamda fon akım tablosu,
-

Hesap döneminde,

-

Ne tutarda borç alınmıştır ?

-

Bu düzeyde borçlanmanın nedenleri nelerdir ?

-

Yeni duran varlık edinimleri nasıl fonlanmıştır ?

-

Sermaye artışı ile sağlanan kaynaklar nerelerde kullanılmıştır ?

-

Yüksek karlılığa karşın, kar dağıtımı niçin düşük düzeylerde kalmıştır ?

-

Firma zararda olmasına karşın, varlık artışını nasıl sağlamıştır ?
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gibi soruların yanıtlarını verir.
Firmanın aktifi diğer bir deyişle iktisadi varlıkları fon kullanımını, buna karşılık borçları ve öz
sermayesi de kaynaklarını oluşturur.
Buna göre, aktif kalemlerdeki (varlıklarda ) azalış ile pasif kalemlerdeki artış fon kaynaklarını,
varlıklarda artış ile kaynak (pasif) kalemlerdeki azalış kullanım yerlerini belirler.
Bir firmanın fon kaynak ve kullanım yerleri şematik olarak şöyle gösterilebilir.

Kaynaklar

Kullanımlar

Varlıklarda azalış

Varlıklarda artış

Kaynaklarda(pasif
artış

kalemlerde)

Kaynaklarda
azalış

(pasif

kalemlerde)

Fon akım tablosunu iki ana bölümde inceleyeceğiz ;
2.3.3.1 FON KAYNAKLARI
2.3.3.2 KULLANIM YERLERİ
2.3.3.1 Fon Kaynakları
Fon kaynakları beş grupta toplanabilir;
2.3.3.1.1 Faaliyet Sonucu Yaratılan Kaynaklar
2.3.3.1.2 Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
2.3.3.1.3 Varlıklarda (Aktif Değerlerde ) Azalışlar
2.3.3.1.4 Yabancı Kaynaklarda (Borçlarda ) Artışlar
2.3.3.1.5 Sermaye Artırımı
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2.3.3.1.1 Faaliyet Sonucu Yaratılan Kaynaklar
İşletmenin olağan faaliyetlerinden kaynaklar bu kalemde yer alır.
İşletmenin belli bir dönemde yarattığı kaynak, yalnız elde ettiği dönem karından
oluşmaz.
Dönem karına, karın oluşumuna etki yapan ancak o dönemde bir fon çıkışına neden
olmayan giderler eklenir.
Fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir.
Fon çıkışı gerektirmediği için kara eklenmesi gereken giderler, hesap döneminde ayrılan
amortismanlar, ayrılan tükenme payları, maddi olmayan duran varlık itfa payları, gelecek aylara
ait giderlerin döneme ilişkin payları, değer kayıpları için ayrılan karşılıklar, gider karşılıkları,
alacak senetleri reeskontlarından oluşur.
Sayılan bu giderler o hesap döneminin karını etkiledikleri halde, işletmeden herhangi
bir fon çıkışını gerektirmez.
Bunlara karşın, gelecek yıllara ait gelirlerin, o hesap dönemine isabet eden payı da
dönem karını arttırdığı halde, o dönemde işletmeye mali olanak sağlamaz.
Bu nedenle dönem karını arttırdığı halde, işletmeye kaynak sağlamayan kalemlerin
düzeltilmesi, fon akımı tablosu düzenlenirken, bunların dönem karından indirilmesi gerekir.
2.3.3.1.2 Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
İşletmenin süreklilik göstermeyen, olağandışı işlemlerinden dolayı sağladığı fon
tutarlarıdır.
Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki olumlu farktan
oluşan kara, fon çıkışı gerektirmeyen giderler eklenir ve fon girişi sağlamayan gelirler bu
tutardan indirilir.
Duran varlık satışlarından sağlanan kaynak satış tutarı üzerinden fon akım tablosunda
yer alması gerektiğinden, olağandışı gelir ve karlara kaydedilen duran varlık satış karı ve
zararından gerekli düzeltmeyi yapmak üzere, olağandışı kara, duran varlık satış zararı eklenir,
duran varlık satış karı ise indirilir.
2.3.3.1.3 Varlıklarda (Aktif Değerlerde ) Azalışlar
İşletmenin iktisadi varlıklarında azalışlar, o dönemde işletmeye kullanılabilir bir mali
olanak sağlar.
Dönen varlıkların tutarında azalış; Dönen varlıklarla ilgili değer düşüş karşılıkları,
örneğin menkul kıymetlerdeki değer düşüş karşılığı, stok değer düşüş karşılığı, şüpheli alacak
karşılığı ve alacak senetleri reeskontu, faaliyet sonucu yaratılan kaynaklar arasında gösterildiği
sürece, dönen varlıkların brüt tutarında azalışlar bu bölümde yer almalıdır.
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Duran varlık tutarında azalış; Duran varlıkların bürüt tutarındaki azalışlar, bir fon
kaynağı oluşturur. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden tabloda
gösterilir.
2.3.3.1.4 Yabancı Kaynaklarda (Borçlarda ) Artışlar
İşletme borçlanma, yabancı kaynak sağlama yoluyla kullanılabilir mali olanaklarını
arttırabilir.
Kısa süreli yabancı kaynaklarda(borçlarda) artış; Ayrılan gider karşılıkları faaliyet
sonucu yaratılan kaynaklara eklendiğinden, ayrılan gider karşılıkları dışında, kısa süreli
borçlardaki artış, kaynaklar arasında bu grupta yer alır.
Uzun süreli yabancı kaynaklarda (borçlarda) artış; Ayrılan gider karşılıkları
dışında, uzun süreli borçlardaki artışı ifade eder.
2.3.3.1.5 Sermaye Artırımı
Bu bölümde öz sermaye artışı değil, sermaye artırımı gösterilmelidir. Yedek akçelerin,
dağıtılmamış karların sermayeye eklenmesi bir fon girişi sağlamaz. Kar kaynakları arasında
gösterildiğinden, kardan ayrılan yedek akçelerin, kaynak olarak tabloda gösterilmesi
mükerrerliğe yol açar. Bu nedenle, yedek akçelerdeki artışlar kaynaklar arasında yer almaz.
Şirket pay senetleri primli olarak çıkarılmışsa, emisyon primleri de kaynak olarak
tabloda yer almalıdır.
2.3.3.2 Kullanım Yerleri
Fon kullanım yerleri aşağıda belirtildiği üzere altı grupta toplanabilir;
2.3.3.2.1

Olağan Faaliyetlerden Kaynaklanan Fon Kullanımı

2.3.3.2.2

Olağandışı Faaliyetlerden Doğan Fon Kullanımı

2.3.3.2.3

Kar Üzerinden Ödenen Vergi ve Benzerleri

2.3.3.2.4

Ödenen Kar Payları

2.3.3.2.5

Varlıklarda (Aktif Değerlerde ) Artışlar

2.3.3.2.6

Yabancı Kaynaklarda (Borçlarda) Azalış

2.3.3.2.1
Olağan Faaliyetlerden Kaynaklanan Fon Kullanımı
Firmanın dönem faaliyetini zararla kapaması halinde, zarar bir kaynak kullanımıdır.
Ancak firmanın zarar etmesi, her zaman için firmanın mali kaynaklarında net bir azalış
doğurmaz. Firmanın belli hesap döneminde zarar etmesine karşın, o dönemde ayırmış olduğu
amortisman, tükenme ve itfa payları, karşılıklar, zarar tutarından daha fazla ise, firma faaliyeti
sonucu kaynak yaratmış demektir. Zarar tutarı firmadan nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerini
aşıyorsa, ancak bu durumda, faaliyet sonucu firmanın mali kaynaklarında bir azalış söz
konusudur.
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Firmanın o dönemde fon çıkışı gerektirmeyen giderleri olduğu gibi, fon girişi
sağlamayan gelirleri de olabilir. Örneğin peşin tahsil edilen gelirlerden o döneme düşen pay,
borç senetleri reeskontu gibi fon girişi sağlamayan gelirleri varsa, bunlarında zarara eklenmesi
gerekir.
Bu indirim ve eklemeler sonucu, artı (pozitif) bir tutarın ortaya çıkması halinde, söz
konusu tutar kaynak olarak dikkate alınır.
Eksi (negatif) bir tutarın ortaya çıkması halinde, fon kullanımı gerektiren zarar olarak
kullanış yerleri arasında gösterilir.
2.3.3.2.2
Olağandışı Faaliyetlerden Doğan Fon Kullanımı
Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki olumsuz(negatif)
fark, olağandışı zararı ifade eder. Olağandışı zarara, fon çıkışı gerektirmeyen giderlerin
eklenmesi ve fon girişi sağlamayan gelirlerin indirilmesi sonucu bulunan negatif fark,
olağandışı faaliyetlerle ilgili fon kullanımıdır. Bu tutarın pozitif olması durumunda, fon kaynağı
bölümünde dikkate alınması gerekir.
2.3.3.2.3
Kar Üzerinden Ödenen Vergi ve Benzerleri
Kaynakları arasında vergiden önce kar gösterildiği taktirde, kar üzerinden ödenen
vergilere (gelir / kurumlar vergisi, stopaj ve fonlar ) fon kullanımı arasında yer verilmelidir.
2.3.3.2.4
Ödenen Kar Payları
Bir hesap döneminde elde edilen karla ilgili kar dağıtımı da genellikle o yılı izleyen
hesap döneminde yapılmaktadır. Bu nedenle bir önceki dönem karından pay sahiplerine ve
kardan pay alan diğer kişilere ödenen kar payları(temettü) ve yedeklerden dağıtılan kar payları
bu bölümde yer alır.
2.3.3.2.5
Varlıklarda (Aktif Değerlerde ) Artışlar
Firmalar sağladıkları mali olanakları, yeni iktisadi varlıkların (aktif değerlerin) elde
edilmesinde kullanılabilir. Varlıklarda artış, önemli bir kaynak kullanım yeridir.
Dönen varlıklar tutarında artış; Dönen varlıklarda değer kayıpları için ayrılan
karşılıklar, alacak senetleri reeskontu tutarı kaynaklar arasında gösterildiğinde, işletmenin
dönen varlıklarının brüt tutarında artış, bu bölümde yer alır. Dönen varlıklarla ilgili değer düşüş
karşılıkları, şüpheli alacak karşılığı, alacak senetleri reeskontuna kaynaklar arasında yer
verilmediği durumda, dönen varlıklardaki net artış, kullanım yerleri arasında gösterilmelidir.
Duran varlıklar tutarında artış; Kaynak kullanım yerleri belirlenirken, duran
varlıklar tutarında brüt artış dikkate alınmalıdır. İlgili hesap döneminde ayrılan amortismanlara
kaynaklar arasında yer verildiğine göre, duran varlıklardaki brüt artış kullanım yerleri arasında
gösterilmelidir.
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2.3.3.2.6
Yabancı Kaynaklarda (Borçlarda) Azalış
Firma sağlamış olduğu kaynakları, kısa ve uzun süreli borçların ödenmesinde
kullanabilir. Bu nedenle borç ödemesi fon kullanım yerleri arasında yer alır.
Kısa süreli borçlarda azalış; Ayrılan gider karşılıkları ile gelecek yıllara ait peşin
tahsil edilen gelirlerdeki azalış dışında, kısa süreli borçlardaki azalışlar, bu bölümde yer alır.
Uzun süreli borçlarda azalış; İşletmenin ayrılan gider karşılıkları dışında, uzun vadeli
borçlarda ortaya çıkan azalış tutarı, kullanım yerleri arasında yer alır.
Ayrıntılı bir «Fon Akım Tablosu» örneği ;
A.FON KAYNAKLARI
1.

Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a. Olağan kar
b. Amortismanlar (+)
c. Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
d. Fon girişi sağlamayan Gelirler (-)

2.

Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a. Olağandışı kar
b. Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
c. Fon girişi sağlamayan gelirler (-)

3.

Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar

4.

Duran varlıklar tutarındaki azalışlar

5.

Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar

6.

Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)

7.

Sermaye artırımı (nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen

8.

Hisse senetleri ihraç primleri

varlıklar)
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B.FON KULLANIMLARI
1.

Faaliyetlerle ilgili kullanımlar
a. Olağan zarar
b. Amortismanlar (+)
c. Fon çıkışı gerektirmeyen diğer diğer giderler (+)
d. Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)

2.

Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar
a. Olağandışı zarar
b. Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)
c. Fon çıkışı sağlamayan gelirler (-)

3.

Ödenen vergi ve benzerleri Bir önceki dönem karından ödenen )

4.

Ödenen temettüler
a. Bir önceki dönem karından ödenen
b. Yedeklerden dağıtılan

5.

Dönen varlıklar tutarındaki artışlar

6.

Duran varlıklar tutarındaki artışlar

7.

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda azalışlar

8.

Uzun vadeli yabancı kaynaklarda azalışlar

9.

Sermayedeki azalışlar
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FON AKIM TABLOSUNUN ANALİZİ
Bir firmanın fon akım tablosu analiz edilirken, ilgili hesap döneminde firmanın
sağladığı kaynakların tümü yüz kabul edilerek, her bir fon kaynağının toplam içindeki göreli
yeri saptanır.
Yine aynı şekilde kullanım yerlerinin tümü yüz kabul edilerek, her bir kullanım yerinin
toplam içindeki göreli payı hesaplanır.
Bu şekilde fon akım tablosunu yüzdelerle ifade etmek, ortak bir ölçüye indirgemek, her
bir fon kaynağını ve kullanım yerini göze çarpıcı bir şekilde ortaya koymak ve aynı firmaya ait
birbirini izleyen hesap dönemlerine ilişkin fon akım tablolarını anlamlı bir şekilde
karşılaştırmak, hatta fon akımları yönünden, firmalar arası mukayeseler yapma imkanı oluşur.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Çevrenizdeki bir firmadan ya da internetten (www.kap.org.tr) bulduğunuz bir bilançoda
fon akım tablosu oluşturmaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

-

Çevrenizdeki bir firmadan ya da internetten (www.kap.org.tr) bulduğunuz bilançoda
oluşturduğunuz fon akım tablosunu basitçe yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde firmaların kaynakları ve bu kaynakları kullandıkları yerlerin tespitini nasıl
yapacağımızı öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
……………… en geniş olarak; bir işletmenin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden
doğan tüm mali olanakları ifade etmekte, bir başka deyişle tüm finansal araçlar
anlamında kullanılmaktadır.
A)

Kaynak bilgisi

B)

Kullanım terimi

C)

Fon terimi

D)

Mali terim

E)

Finansman döngüsü

2)
Fon akım tablosu, sağladığı bilgilerle firmanın finansal durumunda meydana gelen
değişikliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, firmanın izlediği ……………. hakkında görüş,
en azından ipuçları veren ve geleceğe ilişkin tahminlere, hedef belirlemelerine dayanak
hazırlayan yararlı bir araçtır.
A)

Fon terimi

B)

Mali kaynaklar

C)

Finansal araçlar

D)

Finansman politikası

E)

Finansman ihtiyacı

3)

İşletmenin olağan faaliyetlerinden kaynaklar bu kalemde yer alır.

A)

Faaliyet sonucu yaratılan kaynaklar

B)

Faaliyet sonucu yaratılan kullanımlar

C)

Faaliyet dışı yaratılan kaynaklar

D)

Faaliyet dışı yaratılan kaynaklar

E)

Yaratılan kaynaklar
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4)
İşletmenin iktisadi varlıklarında azalışlar, o dönemde işletmeye kullanılabilir bir
…………….. sağlar.
A)

Avantaj

B)

Kredibilite

C)

Mali olanak

D)

Sosyal imkan

E)

Finansman ihtiyacı

5)
İşletme borçlanma, ………………… yoluyla kullanılabilir mali olanaklarını
arttırabilir.
A)

Kredi verme

B)

Yabancı kaynak sağlama

C)

Borçlarını ödeme

D)

Yatırım yapma

E)

Öz sermayedeki yedeklerden sermaye artırımı yapma

6)

Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım yerlerinden biridir ?

A)

Olağan kar

B)

Dönen varlıklardaki azalışlar

C)

Olağandışı kar

D)

Varlıklarda (Aktif Değerlerde ) Artışlar

E)

Hisse senedi ihraç primleri

7)
İşletmenin ayrılan gider karşılıkları dışında, uzun vadeli borçlarda ortaya çıkan
azalış tutarı, ………………….. arasında yer alır.
A)

Fon kaynakları

B)

Finansman kaynakları

C)

Aktif kalemler

D)

Duran varlıklar

E)

Fon kullanım yerleri
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8)
Bir firmanın fon akım tablosu analiz edilirken, ilgili hesap döneminde firmanın
……………………. tümü yüz kabul edilerek, her bir fon kaynağının toplam içindeki
göreli yeri saptanır.
A)

Verilerinin

B)

Sağladığı kaynakların ve kullanımların

C)

Aktif ve pasif değerlerinin

D)

Kısa vadeli borçlarının

E)

Kredi değerliliğinin

9)

Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biridir ?

A)

Amortismanlar

B)

Ödenen temettüler

C)

Sermayedeki azalışlar

D)

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda azalışlar

E)

Hisse senedi ihraç primleri

10)
Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki
olumsuz(negatif) fark, …………………………….ifade eder.
A)

Olağandışı zararı

B)

Olağan karı

C)

Olağan zararı

D)

Olağandışı karı

E)

Diğer gelirleri

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) D

3) A 4) C 5) B 6) D

7) E

8) B

9) E

10) A
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12. ANALİZ TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta mali tahlil raporunda mali analiz yaparken kullacağımız analiz tekniklerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Mali Analiz Nedir ?
2) Mali Analiz Teknikleri Nelerdir ?
3) Rasyolar Ne İşe Yarar ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Analiz teknikleri

Mali
tahlil
çalışmasında
kullanılan analiz tekniklerinin Derse aktif katılım
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar

•

Mali Analiz

•

Mali Tahlil Raporu

•

Rasyolar

•

Analiz Teknikleri
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Giriş
Bu bölümde mali tahlil çalışmasında kullanılan analiz tekniklerini ve bu tekniklerde sık
sık karşılaşacağımız rasyoları öğreneceğiz.
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3. ANALİZ TEKNİKLERİ
Özet
Bu dersimizde, analiz tekniklerini öğreneceğiz. Farklı teknikler ile firmanın mali
verilerini değerlendirmek suretiyle, firma hakkında finansal yorumlar geliştireceğiz.
Firma hakkında, İşletmenin borç ödeme gücü var mıdır ? İşletme sermayesi yeterli midir
? İşletme dengeli bir şekilde finanse edilmiş midir ? İşletme uzun süreli borçlarını ödeme de
zorluklarla karşılaşabilir mi ? İşletmenin karlılığı yeterli midir ? İşletme duran varlıklara aşırı
yatırım yapmış mıdır ? gibi sorulara cevaplar oluşturacağız.
Mali tablolar, işletme ile ilgili çeşitli pratik ve önemli soruların yanıtlarını araştırmak
için analize tabi tutulur. İşletmenin borç ödeme gücü var mıdır ? İşletme sermayesi yeterli midir
? İşletme dengeli bir şekilde finanse edilmiş midir ? İşletme uzun süreli borçlarını ödeme de
zorluklarla karşılaşabilir mi ? İşletmenin karlılığı yeterli midir ? İşletme duran varlıklara aşırı
yatırım yapmış mıdır ? gibi çok soru oluşturulabilir.
Genel olarak mali veriler, bu soruların büyük bir kısmını yanıtlamada yardımcı
olmaktadır. Ancak mali tablolarda yer alan hangi kalemlerdeki değişikliklerin, eğilimlerin ve
kalemler arasındaki ilişkilerin, bu soruları yanıtladığını bilmek ve ortaya koymak gerekir.
Örneğin bir işletmenin duran varlıklarının tutarı, o işletmenin kısa süreli borç ödeme
gücü hakkında çok az bilgi verir, hatta hiç bilgi vermeyebilir. Yine tek bir yıla ilişkin kar
rakamı, o işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde yeterli olmayabilir. Görülüyor
ki, işletme ilgili soruları yanıtlayabilmek için, mali tablolar incelenirken hangi noktalar
üzerinde durulması gerektiğinin, hangi ilişki, eğilim ve değişikliklerin, hangi sorunun yanıtını
oluşturduğunun açık bir şekilde bilinmesi zorunludur. Gerçekten mali tablolar analizi, bir
işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup, olmadığını belirlemek
için, mali tablolarda yer alan kalemlerdeki değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin ve bu
ilişkilerin incelenmesinden ve gerektiğinde aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerle
karşılaştırma yapılmasından ibarettir.
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Mali tablolar statik(duraksal) ve dinamik(devimsel) olarak analize tabi tutulabilir.
Statik (Duraksal) Analiz ;Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait
mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin saptanmasına ve bu ilişkilerin
incelenmesine statik analiz denir. Statik analiz, işletmenin mali durumunu ve faaliyet
sonuçlarını belirli tek bir dönem için ortaya koyar. Statik analizle, işletmenin belli bir
dönemdeki likidite durumu, finansal yapısı ile karlılık ve faaliyet sonuçları hakkında yararlı
bilgiler sağlanabilir.
Dinamik (Devimsel ) Analiz ;Dinamik analiz ise, birbirini izleyen dönemlere ait mali
tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş oldukları artış veya azalışların
incelenmesi ve eğilimlerin saptanmasıdır. İşletmenin belli bir dönemdeki mali durum ve
faaliyet sonuçlarının geçmiş yıllarla karşılaştırılması, yapılan analizin değerini arttırmakta ve
yöneticilerle, mali analistlerin dikkatini önemli ilişkiler ve eğilimler üzerine çekmektedir.
Dinamik analiz, işletmenin yöneticilerine gerekli düzeltici önlemlerin hızla alınması konusunda
da yardımcı olmaktadır.
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İşletmenin zaman içinde gelişmesini ve gelişmelerin yönünü gösteren dinamik analiz
sonuçlarından, gelecek dönemlere ait tahminler yapılırken de büyük ölçüde yararlanılmaktadır.
Gerek statik, gerekse dinamik analiz, işletmenin mali durumunun kavranması ve faaliyet
sonuçlarının değerlendirilmesi yönünden faydalıdır.
Her iki tip analiz de, kapsamlı bir analizin vazgeçilmez öğeleridir.
ANALİZDE KULLANILAN TEKNİKLER;
Çeşitli göstergeler, ölçüler, karşılaştırmalar, işletmenin mali durumunun, karlılığının,
verimliliğinin değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır.
Genellikle uygulamada, mali tablolar analizinde kullanılan teknikler dört grupta toplanabilir.
3.1 YATAY (KARŞILAŞTIRMALI )ANALİZ
3.2 DİKEY (YÜZDE METODU) ANALİZ
3.3 EĞİLİM (TREND) YÜZDELERİ ANALİZİ
3.4 ORAN ANALİZİ

3.1 Yatay (Karşılaştırmalı )Analiz
Farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan kalemlerde görülen
değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı analiz,
dinamik bir analizdir. Gerçekten karşılaştırmalı analizde, belirli bir tarihte düzenlenmiş mali
tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişki değil, fakat bu kalemlerin zaman içinde göstermiş
olduğu artış veya azalışlar incelenmektedir.
Karşılaştırmalı analizin en büyük üstünlüğü incelenen işletmenin gelişme yönü
hakkında görüş verecek verileri sağlamasıdır. Mali tablolarda yer alan kalemlerdeki
değişikliklerin incelenmesi, işletmenin ve onun mali karakteristiklerinin hangi yönde
gelişmekte olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca karşılaştırmalı analiz,
işletmenin gelecekteki gelişmesi hakkında tahminlerde bulunmak yönünden de yararlıdır.
Koşullarda büyük değişiklik olmadığı sürece, işletmenin, geçmişteki eğilime uygun düşen bir
gelişme göstereceği beklenebilir.
Karşılaştırmalı analiz yapılırken analistin, işlemlerin daima gerçekleştikleri tarihlerde
muhasebeleştirildiğini, bu nedenle mali tablolarda yer alan kalemlerin inceleme tarihinde
değişiklik arz edebileceği durumunu göz önünde tutması gerekir. Mali tablolarda yer alan bazı
kalemler, para değerindeki değişiklikleri çok yakından izleyebildikleri halde, bazı kalemler,
ancak işletme tarafından elde edildikleri tarihteki maliyet bedelleri ile tablolarda gösterilirler.
Ayrıca bazı kalemlerdeki artış veya azalışlar, reel olmaktan ziyade fiyat düzeyinin değişmesi
nedeniyle tamamen görünüşü fiktif olabilir. Bu nedenle, fiyat dalgalanmalarının hızlı ve aşırı
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olduğu dönemlerde, mali tablolarda yer alan kalemlerdeki artış ve azalışlar incelenirken,
değişiklikler yorumlanırken, ihtiyatlı davranmak gerekir.

3.2 Dikey (Yüzde Metodu )Analiz
Bu analiz tekniğinde, mali tablolarda yer alan her bir kalemin, toplam içindeki payı
yüzde olarak ifade edilir. Bu analiz metodunun, diğer tekniklere kıyasla iki büyük üstünlüğü
vardır;
Diğer analiz teknikleri, mali tablolarda yer alan kalemlerin toplam içindeki göreli
önemlerini göstermedikleri halde, bu yöntem her bir kalemin toplam içindeki yüzdesini, payını
açıkça ortaya koyar.
Mali tablolar ve bu tablolarda yer alan kalemlerdeki değişiklikler salt rakamsal olarak
ifade edildiği taktirde, aynı endüstri kolunda benzer işletmeler arasında anlamlı karşılaştırmalar
yapmak olanağı yoktur.
Örneğin; aynı endüstri kolunda A İşletmesinin stoklarının 5.500.000 TL, B İşletmesinin
ise stoklarının 1.500.000 TL olması halinde, salt rakamları esas alarak yapılacak bir
karşılaştırma anlamlı olmayacaktır.
Buna karşılık, stokların A İşletmesinde varlık toplamının % 10’nu oluşturmasına
karşılık B İşletmesinde % 30’unu oluşturduğunun ifadesi, çok daha anlamlı olmaktadır.
Yüzde metodu ile analiz tekniği, aynı endüstri kolunda çeşitli işletmeler arasında
karşılaştırma yapılmasına ve her endüstri koluna ait ortalama değerlerin hesaplanmasına olanak
vermesi yönünden de yararlıdır. İşletmeler arasında karşılaştırmalarda, endüstrilere ait
karakteristik ortalamalara ilişkin veriler yapılacak analizin değerini ve yararını büyük ölçüde
artırır.

3.3 Eğilim (Trend) Yüzdeleri Analizi
Mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin
saptanması ve incelenmesi ile mali tablolar analize tabi tutulabilir.
Eğilim yüzdeleri metodu, işletme için her yönden normal olan bir temel yıla kıyasla
izleyen yıllarda mali tablolarda yer alan kalemlerdeki değişiklikleri gösteren bir endeks olarak
da yorumlanabilir.
Eğilim yüzdeleri metodunun uygulanabilmesi için, inceleme döneminin oldukça uzun
olması gerekir. İnceleme dönemi birkaç hesap dönemini kapsaması halinde, eğilim yüzdeleri
hesaplanmasının fazla anlamı yoktur. Bu nedenle uygulama çok kullanılan bir yöntem değildir.
Daha ziyade uygulamada, Yatay Analiz, Dikey Analiz ve Oran Analizi aynı anda
kullanılmaktadır.
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3.4 Oran Analizi
İşletmenin mali durumu, karlılığı ve verimliliği değerlendirilirken, mali tablolarda yer
alan mutlak rakamlardan ziyade kalemler arasındaki ilişkiler daha anlamlı olmakta, be nedenle
mali tablolar analizinde oranlardan (rasyolardan ) geniş ölçüde yararlanılmaktadır.
Oran, mali tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematik ifadesi
olarak tanımlanmaktadır. Mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında sayısız denebilecek
kadar çok oran hesaplamak, bütün kalemleri birbirleriyle karşılaştırmak olanaklıdır. Fakat
gerek mali analistler, gerek işletmenin yöneticileri yönünden önemli olan, işletmenin borç
ödeme gücü, finansal yapısı, karlılığı, sermayesinin, iktisadi varlıklarının verimli bir şekilde
kullanılıp kullanılmadığı, büyüme hızı, nakit yaratma gücü konularındaki sorulara ışık tutacak
oranların hesaplanmasıdır. İşletme ile ilgili önemli soruları anlamlı bir şekilde yanıtlamaya
yaramayan oranların hesaplanmasının bir yararı ve mantığı yoktur.
Oranların hesaplanması esas amaç değildir. Önemli olan, hesaplanan oranların
değerlendirilmesi, yorumunun yapılmasıdır. Örneğin, stok devir hızının 4 olması, işletmenin
iyi bir stok kontrol politikası olduğunu gösterir mi ? Bunun yanıtlanması önemlidir.
İncelenen işletme ile ilgili olarak hesaplanan oranların değerlendirilmesinde,
yorumunda genellikle şu dört ölçüden yararlanılmaktadır.

A. Tek Başına Anlamlı Olan Oranlar
Bazı oranlar, tek başına anlamlı olabilir ve bazı soruları yanıtlayabilir.
Örneğin bir işletmenin cari oranının % 100 den küçük olması, büyük bir olasılıkla o
işletmenin kıs süreli borçlarını ödeme gücünün zayıflığını gösterir.
Yine bir işletmenin net karının öz sermaye oranının, enflasyonun olmadığı veya düşük
olduğu dönemlerde % 100 ‘ün üstünde olması o işletmenin çok karlı olduğunu ifade edebilir.
B. Birbirleriyle İlgili Birkaç Oranın Birlikte Değerlendirilmesi
Tek başına anlamı olmayan bir oranın, diğer oranlar yardımıyla daha anlamlı hale
gelebilir.
Örneğin incelen bir işletmenin cari oranının 2.4 olması, mali analist için tek başına fazla
anlamlı olmayabilir. Ancak, likidite oranı, stok devir hızı ve alacakların ortalama tahsil süreleri
ile birlikte değerlendirildiğinde anlamlı hale gelebilmektedir.
C. Oranların Zaman İçinde Göstermiş Oldukları Eğilimlerin İncelenmesi Suretiyle
Değerlendirilmesi
Bu değerlendirme şeklinde, belli bir oran veya bir grup oran belirli bir süre içinde
incelenir ve bu yolla söz konusu oranlarda yükseliş, düşüş veya kararlılığı gösteren anlamlı
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eğilimlerin saptanması mümkün olabilir. Başka bir deyişle, bir veya bir grup oran, geçmişteki
değerleri ile karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilir.
Örneğin bir işletmenin cari oranının halen yeterli olmasına rağmen, son yıllarda devamlı
bir düşüş göstermesi, mali analistin, incelemelerinde önemle duracağı bir noktadır.
D. Aynı Endüstri Kolundaki Diğer İşletmelerin Oranları ile Karşılaştırma Yapılmak
Suretiyle İncelenen İşletmenin Oranlarının Değerlendirilmesi
Aynı endüstri kolundaki işletmeler, genellikle benzer mali sorunlarla karşılaşmış
olduklarından oranlarının karşılaştırılması anlamlı olabilir.
Örneğin, incelenen işletmenin kar/öz sermaye oranı % 25 ise, bu oranın yeterli olup,
olmadığını saptamak için, aynı iş kolundaki benzer işletmelerin kar/ öz sermaye oranlarını
inceleme ve aralarında karşılaştırmalar yapmak suretiyle bir sonuca varmak, bu yorum şeklinin
temelini oluşturur.
Oranlara geçmeden önce işletme için çok önemli olan ve ilk bakışta işletmenin mali
gücünü gösteren Net İşletme Sermayesi’ni inceleyelim. Daha sonra Rasyo Analizi’ne geçelim.
NET İŞLETME SERMAYESİ
Net işletme sermayesi, firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayacak tutarın üzerindeki,
cari aktiflerini gösterir.
Net İşletme Sermayesi = Dönen Değerler - Kısa Süreli Borçlar
Net işletme sermayesinin sıfır olması, öz sermaye ve uzun vadeli kaynaklardan sağlanan
fonların tümünün duran varlıkların finansmanında kullanıldığının, dönen değerlerin ise
tamamen kısa vadeli borçlarla karşılandığının ifadesidir. Bu durumdaki firma kısa sürede
likidite sıkıntısına düşebilir.
Net işletme sermayesinin eksi bakiye vermesi; öz sermaye ve uzun vadeli kaynak
toplamının, duran varlıkların finansmanına yetmemesinden, kısa süreli borçların da bir
kısmının duran varlık finansmanında kullanılmasından kaynaklanır. Bu durumda olan firma
kısa süreli borçlarını ödemek için, yeni kaynak yaratma zorunluluğu duyacak olup, bu
kapsamda sermaye desteği olmadığı takdirde, borçlanmasında artış olacaktır.
Net işletme sermayesi, kısa süreli kredi istemi incelemelerinde çok önemli bir rakam
olmakla beraber; değeri esas itibariyle dönen değerlerin paraya çevrilme kabiliyeti ile sınırlıdır.
Çünkü satış kabiliyeti az ve yüksek stok düzeyleri ve/veya tahsil süresi uzun olan yüksek
tutardaki alacaklar, net işletme sermayesinin yüksek tutarlara ulaşmasını sağlarsa da, kısa süreli
borçların ödenmesini ve bu arada bankaların açacağı kısa süreli kredilerin geri ödenmesini
kolaylaştırmaz.
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Net işletme sermayesinin düzeyi, işletmelerin özel durumlarına göre farklı olabilir.
Ancak bu tutarın stoklarla , akreditiflerle ve yurtiçi sipariş avanslarını karşılayacak düzeyde
olması yeterli olacaktır.
Net işletme sermayesinin bundan çok fazla olması işletmede atıl fonların bulunduğuna
ve kaynakların uygun yönetilemediğine işaret edebilir.
Net işletme sermayesi, dönen değerlerin paraya çevrilme olanağına göre değer taşır.
Bu rakamın, satış olanağı zayıf stoklar veya tahsil kabiliyeti zayıf alacaklardan ileri
gelen şişkinlik hali ayrı olmak üzere, yıldan yıla artış göstermesi, başarılı bir çalışmanın sonucu
sayılabilir.
ORANLAR
Oranlar Likidite oranları, aktivite oranları, mali bünye oranları ve karlılık oranları olmak
üzere dört ana başlık altında toplanabilir.
3.4.1 LİKİDİTE ORANLARI
3.4.2 AKTİVİTE ORANLARI
3.4.3 MALİ BÜNYE ORANLARI
3.4.4 KARLILIK ORANLARI

3.4.1 Likidite Oranları
Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net işletme
sermayesinin yeterli olup, olmadığını saptamak için kullanılmaktadır.
3.4.1.1 CARİ ORAN
3.4.1.2 LİKİDİTE ORANI (ASİT RASYO)
3.4.1.1

Cari Oran :
Dönen Değerler

Cari Oran = ----------------------------- * 100
Kısa Vadeli Borçlar
Elde edilen bu oran firmanın, kısa süreli borçlarını dönen değerlerle karşılayabilme
derecesini gösterir ve kısa süreli borç ödeme yeteneğinin bir ölçüsü olarak kabul edilir.
Oran yüzden küçük çıkarsa kıs süreli borçlar toplamının, dönen değerler toplamından
fazla olduğu anlaşılır. Bu durum, firmanın dönen değerleri ile kısa süreli borçlarını
karşılayamadığını, borçlarını ödemede sıkıntı çekebileceğini gösterir.
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Oran yüzde yüz çıkarsa, dönen değerler toplamı ile kısa süreli borç toplamına eşit
demektir. Bu durumda borçların aksamadan ödenebilmesi; alacak tahsil süresinin, borç ödeme
süresinden kısa olması, alacakların zamanında tahsil edilmesi, satışların düzenli ve yeterli
olması koşullarına bağlıdır.
Söz konusu koşulların uygulamada, aynı anda gerçekleşme olasılığı zayıftır. Bu nedenle
cari oranı yüzde yüz ve bu orana yakın olan bir firmanın borçlarını ödemede rahat olduğu
söylenemez. Kısa süreli borçların ödenmesinde sıkıntıya düşülmemesi için cari oranın ideali
% 200 olması gerekir. % 150’ye kadar da makul kabul edilebilir.
Ancak hangi düzeyde olursa yeterli olacağını firmanın çalışma konusu, satış yöntem ve
olanakları, stok devir hızı, alacakların ortalama tahsilat süresi gibi faktörler belirler.
Genellikle % 200 (ikiye bir) cari oranı (yani kısa süreli bir liralık borca karşılık, iki
liralık döner değer düşmesi) ideal bir ölçü sayılsa da, çeşitli iş alanlarının özellikleri nedeniyle
bu oranın % 200 den yüksek olması, gerekli olandan fazla paranın kasada tutulduğu veya dönen
değerlerin diğer kalemlerinin (özellikle emtianın) satılamayan stoklar halinde kaldığını
gösterebilir.
Bu bakımdan dönen değerlerin aşağıdaki esaslar içinde gözden geçirilerek cari oranın
yeterli olup, olmadığının saptanması gerekir.
a. Dönen Değerlerin Bireysel Dağılımı
b. İşletmenin Alış-Satış Koşulları
c. Dönen Değerlerde Beklenebilir Değişiklikler
d. Mevsimlik Hareketler
e. Bankalardaki Kredisi
f. Stokların Devir Sürati
a. Dönen Değerlerin Bireysel Dağılımı :
Döner değerler içinde para ve alacakların oranı ile emtia mevcudunun oranı, işletmenin
borç ödeme yeteneğini etkiler. Emtia mevcudu oranının fazla veya artmakta olması, likiditenin
azalmakta olduğunu gösterir.
b. İşletmenin Alış-Satış Koşulları :
Cari oranın değerlendirilmesinde toplam ciro içindeki peşin satışlar ve ortalama vadeler
dikkatle incelenmelidir. Peşin satış yapan firmanın likiditesi, vadeli satış yapana oranla
kuşkusuz daha yüksek olur.
c. Dönen Değerlerde Beklenebilir Değişiklikler :
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Stok veya menkul kıymetlerin değerlerinin düşmekte olması, bulunan cari oranın
geçerlilik derecesini olumsuz etkiler. Bunun tersi durum ise işletmenin lehinedir.
d. Mevsimlik Hareketler :
İşletme çalışmalarının en yüksek olduğu zamanlarda cari oran düşük bulunur. Bunun
aksine bu çeşit bir değerlendirmeye gidebilmek için işletmenin çalışma devrelerinin bilinmesi
gerekir. Her iş alanının gereksindiği likidite farklı olduğu gibi aynı iş dalında farklı kapasite ile
çalışan işletmelerin de likidite gereksinimleri farklıdır. Bu bakımdan ayrı iş alanlarındaki
işletmelerin cari oranlarının birbiri ile karşılaştırılması genellikle faydasız olur.
e. Bankalardaki Kredisi
Memzuç risk cetvelindeki aşırı artışlar üzerinde durulmalıdır.
f. Stokların Devir Sürati
Stokların süratle elden çıkarılamadığı dönemlerde firmaların likidite ihtiyacı yükselir.
Bu çeşit firmalarda cari oran yüksek düzeyde belirlenir. Stoklar kısa sürede satılabilirse cari
oranının % 200'den düşük olması yeterli kabul edilebilir.
3.4.1.2 Likidite Oranı (Asit Rasyo)

Döner Değ-(Stoklar+Yurtiçi ve Dışı Sip.Av.)
Likidite Oranı = ----------------------------------------------------------- X 100
Kısa Süreli Borçlar
Likidite (Asit-Test) oranı arındırılmış bilançonun aktifindeki, dönen değerler (cari
aktifler) içerisinde gösterilen kasa + bankalar + menkul kıymetler + alacaklar toplamının
pasifteki kısa süreli borçlar toplamına bölünmesiyle bulunur ve çıkan 100 ile çarpılır.
Bu oran; cari oranı tamamlayan bir rasyodur. Başka bir deyimle firmanın ani kısa süreli
borç ödeme yeteneğinin daha duyarlı bir ölçüsüdür.
Genel olarak % 100 (birebir) oranını (yani her bir liralık borca bir liralık ani ödemeler
için kullanılabilecek likit aktiflerin düşmesi) ideal bir ölçü olarak kabul edilir. % 100'ün
altındaki oranlar nisbetin düşüklüğüne göre sırasıyla likiditenin vasat, yetersiz veya zayıf
olduğuna işaret edebilir.
Alacakların ortalama tahsil süresi kısa, stok devir hızı yüksek olan, avanslı çalışabilen
firmalarda bu oranın altındaki oranlar da normal karşılanabilir.

261

Firmanın çalışma konusu ve faydalandığı kredi türlerine göre de durum değişebilir,
örneğin firma emtia ve vesaik karşılığı kredileri geniş ölçüde kullanıyor ise bu kredilerin
karşılığı emtia içerisinde bulunduğundan, daha düşük orandaki likidite oranlan da yeterli
sayılabilir.
Likidite oranının yıllık periyotları, firmanın kısa süreli mali olanaklarının gelişmesi
hakkında fikir verebilecek nitelikte olduğundan mali analiz sırasında dikkatle üzerinde
durulmalıdır.

3.4.2 Aktivite Oranları
3.4.2.1 TİCARİ ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ (GÜN)
3.4.2.2 STOK DÖNÜŞ HIZI-DEVİR SAYISI
3.4.2.3 TİCARİ BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİ (GÜN)
3.4.2.4 NET İŞLETME SERMAYESİ DEVİR HIZI
3.4.2.5 FAİZ KARŞILAMA ORANI
3.4.2.1 Ticari Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (Gün)
Ticari Alacakların
(K.V Tic. Alacaklar + U.V.Tic. Alac.)
Ortalama Tahsil Süresi =-------------------------------------------------- X 360
(Gün)
Net Satışlar
Bu oran; satış bedellerinin ortalama kaç günde tahsil edildiğini gösterir. Firmanın
alacaklar toplamı, döner değerler içerisinde büyük bir yekûn teşkil ediyorsa, bu alacakların
gerçek duruma uygun olup olmadığını anlamak üzere esaslı bir şekilde inceleme yapılması
gerekir. Ticari nitelik arz etmeyen alacakların, ticari alacaklar içinde yer alması, tahsili
imkansız alacakların karşılık ayrılmadığı için ticari alacakların içinde yer alması gibi durumlar
alacakların normalin üzerinde olmasına, dolayısıyla da alacak tahsil süresinin gerçekte
uygulanan satış vadesinden uzun çıkmasına neden olacaktır.
Bazı firmalarda alacaklar ve alınan avanslar mahsuplu izlenmektedir, gerekli tutarların
hem ticari alacaklara, hem de alınan avanslara ilave edilmemesi durumunda ise alacak tahsil
süresi bu sefer, olduğundan düşük çıkacaktır.
Spread de çıkan alacak tahsil süresi ile firmadan öğrenilen ortalama satış vadeleri
mukayese edilerek, iki tutar arasında kayda değer farklar olması halinde bu durumun neden
kaynaklandığı konusunda araştırma yapılarak, gerekli açıklamalara raporda yer verilmelidir.
Firma satışlarında mevsimsellik olması halinde, gerçek durum ile tespit edilen durum
arasında farklılık olması muhtemeldir.
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3.4.2.2 Stok Dönüş Hızı-Devir Sayısı
Dönem Başı Stoku + Dönem Sonu Stoku
Ortalama Stok = ---------------------------------------------------------------2

Satılan Malın Maliyet
Stok Dönüş Hızı (Adet) = ----------------------------------------Ortalama Stok

360
Ortalama Stok Tutma Süresi (Gün) = -------------------------------------Stok Dönüş Hızı (Gün)
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3.4.2.2 Stok Dönüş Hızı-Devir Sayısı
Öncelikle stokların değerlendirilmesi iyice tetkik edilmeli ve stoklar içinde demode
veya değerini yitirmiş mallar varsa gerekli işlem yapılmalıdır.
Stok dönüş hızı; gelir tablosunda gösterilen yıllık satılan malın maliyeti toplamının
ortalama emtia mevcudu toplamına bölünmesiyle elde edilir.
Ortalama emtia tutarı (ortalama stok) bir yıllık ay sonlan emtia toplamının 12 'ye
bölünmesiyle saptanabilirse de uygulamada ortalama emtia tutarı dönem başı ve dönem sonu
emtia değerlerinin toplanarak ikiye bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Diğer bir ifade ile işlem
son iki yıl stoklar toplamının 2 'ye bölünmesi suretiyle yapılmaktadır.
Ortalama stok tutma süresi de yıllık gün sayısının (360 gün) stok dönüş hızına
bölünmesi ile bulunur ve gün sayısı olarak ifade edilir. Geçmiş yıl verileri üzerinden stoklara
alınan bir malın, kaç gün sonra satıldığını gösterir.
Bu işlem bize, stokların yılda kaç defa devrettiğini gösterir. Bulunan sayının olumlu ve
olumsuz olduğu, satışa konu olan malların, alım ve satım özelliklerine göre değerlendirilir.
Özellikle işletmelerin incelenmesinde stok devir hızı;
-

Stoktaki malların kalitesi,

-

Satış çalışmalarının verimi,

-

Malların satış kabiliyeti.

Hakkında fikir edinmek için kullanılabilecek bir tahlil aracıdır. Stok devri ne kadar
suratlı ise kar toplamı o oranda fazla, stoklara bağlı sermayenin verimi de o derece yüksek olur.
Stoktaki malların kolaylıkla satılabilir cinsten oldukları anlaşılırsa, bu durum stoklara
bağlanacak para miktarını azaltıcı bir unsur olarak kabul edilir.
Yüksek bir stok dönüş hızı firmanın benzer firmalardan daha ucuza satış yapması
olanağını verir.
Bu oran bir işletmenin öz sermayesini ne ölçüde verimli kullandığını ifade eden bir
göstergedir. Bir firmada stok devir hızının tatminkar olup olmadığı konusunda aynı iş kolunda
faaliyet gösteren eş firmalarla karşılaştırmalar yapılarak karar verilmesi en doğru yöntemdir.
Stok dönüş hızı için belirli bir oran verilememekle beraber, ticari firmalardaki stok
dönüş hızı, sinai firmalara göre daha hızlı olması gerekir. Bu konuda sektör ortalamalarına,
bakılarak incelenen firma ile sektör ortalaması mukayese edilebilir.
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3.4.2.3 Ticari Borçların Ortalama Ödeme Süresi (Gün)
Ticari Borçların
K.V Ticari Borçlar+U.V. Ticari Borçlar
Ortalama Ödeme = --------------------------------------------------------- X 360
Süresi (Gün)
SMM
Bu oran; firmanın normal ticari ve sınai çalışmaları ile ilgili mal ve hammadde
alımlarından doğan borçlarının yani, pasifteki senetli/çekli ve senetsiz kısa ve uzun vadeli ticari
borçlar toplamının, Gelir tablosunda gösterilen o döneme ait satılan mal maliyeti(SMM)
toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır, çıkan sayı 360 ile çarpılır. Çıkan rakam mal ve
hammadde alış bedellerinin ortalama kaç günde ödendiğini gösterir.
Firmanın ticari borçlar toplamı, kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde büyük bir
yekûn teşkil ediyorsa, bu borçların gerçek duruma uygun olup olmadığını anlamak üzere esaslı
bir şekilde inceleme yapılması gerekir. Ticari nitelik arz etmeyen (yatırımlarla ilgili veya başka
sebepten kaynaklanan ) borçların, ticari borçlar içinde yer alması bu tutarı yüksek
gösterebileceği gibi, zamanında ödenemeyen borçların bulunması da borçlarda birikime yol
açacağından bu durumda ticari borçların normalin üzerinde çıkmasına neden olabilecektir.
Ticari borçların normalin üzerinde belirlenmesi de, borç ödeme süresinin uzun çıkmasına,
dolayısıyla da firmanın mal alış vadelerine göre, spreadde belirlenen ortalama borç ödeme
süresi daha uzun çıkacaktır. Bazı firmalarda ticari borçlar ve verilen avanslar mahsuplu
izlenmektedir, gerekli tutarların hem ticari borçlara, hem de verilen avanslara ilave edilmemesi
durumunda ise borç ödeme süresi bu sefer, olduğundan düşük çıkacaktır.
Spreadde çıkan borç ödeme süresi ile firmadan öğrenilen ortalama alış vadeleri
mukayese edilerek, iki tutar arasında kayda değer farklar olması halinde bu durumun neden
kaynaklandığı konusunda araştırma yapılarak, gerekli açıklamalara raporda yer verilmelidir.
Firmanın mal ve hammadde alımlarında belli dönemlerde aşırı yoğunluk olması halinde, gerçek
durum ile tespit edilen durum arasında farklılık olması muhtemeldir.
Firmanın faaliyet döngüsü hesaplanırken; Ortalama Borç Ödeme Süresi – (Stok Tutma
Süresi + Ortalama Alacak Tahsil Süresi ) formülü dikkate alınır.
Eğer burada hesaplanan tutar pozitif ise firma alacak ve stoklarını satıcı kredileri ile
finanse edebiliyor, dolayısıyla ticari faaliyeti ile ilgili ilave kaynağa ihtiyaç duymuyor demektir.
Bu durumda ticari faaliyeti ile ilgili olarak banka kredisi kullanımına ihtiyacı yoktur.
Tam tersi durumda yani negatif olması durumunda ise firma satıcı kredileri ile ticari
alacak ve stoklarını fonlayamıyor, dolayısıyla ilave kaynağa ihtiyaç duyuyor demektir ki, bu
durumda firma bu açığı ya öz kaynakları ile karşılayacaktır, ya da banka kredisi kullanacaktır.
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3.4.2.4 NET İŞLETME SERMAYESİ DEVİR HIZI
Net Satış Tutan
Net İşletme Sermayesinin Devir Hızı = --------------------------------------------Ortalama Net İşletme Sermayesi
Bir firmanın net işletme sermayesi devir süratinin tatminkar olup olmadığı hususunda,
aynı iş kolundaki diğer işletmelerle karşılaştırmalar yapılarak bir sonuca varılabilir.
İncelenen firmanın net işletme sermayesinin devir süratinin yüksek olması,
-

Net işletme sermayesinin yetersizliğini,

-

Stok ve alacakların devir süratinin yüksek olduğunu gösterir,

Buna karşın devir süratinin düşük olması,
-

Firmanın yüksek net işletme sermayesine sahip bulunduğunu,

-

Stok ve alacakların devir süratinin yavaş olduğunu,

-

Firmanın ihtiyacından fazla nakit değerlere sahip bulunduğunu,

-

İşletme sermayesini geçici yatırımlar için kullandığını belirtir.

3.4.2.5 Faiz Karşılama Oran

Net Kar + Ödenen Finansman Gideri
Faiz Karşılama Oranı = ------------------------------------------------------Ödenen Finansman Gideri
Sonucun birden büyük olması gerekir. İşletmede öz varlık yetersizliği, likidite ve satış
sorunları ile karlılığın oluşumu hakkında bilgi veren bir orandır.

3.4.3 Mali Bünye Oranları
3.4.3.1 FİNANSMAN ORANI (BORÇLANMA ORANI)
3.4.3.2

MADDİ NET SABİT VARLIĞIN/ MADDİ ÖZVARLIĞA ORANI
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3.4.3.1 Finansman Oranı (Borçlanma Oranı)

Borçlar Toplamı
Finansman Oranı (Borçlanma oranı) = ---------------------------- X 100
Maddi Öz Varlık
Bulunan bu oran, işletmenin öz sermayeye göre ne oranda borçlandığını ve mali
bünyenin sağlamlık derecesini gösterir.
Normal olarak orta çaptaki işletmelerde bu oranın % 100'ü (birebir) geçmemesi gerekir.
Yani işletmenin öz sermayeden fazla bir miktar borçlanması mali güven bakımından istenen bir
sonuç değildir.
Bu oran ne kadar büyük olursa alacaklılar da o oranda düşük bir mali güven ile
korunmuş olurlar.
Mali bünyenin sağlamlığı bakımından, firmanın öz sermayesi ile borçlarını
karşılayabilecek durumda olması gerekir. Aksi halde firmaya kredi açan bankalar, firmanın
işletme riskine firma sahibi kadar ve hatta fazlasıyla katılmış duruma girerler. Bu gibi firmalara
yani öz sermayesi borçlarını karşılamayacak durumda bulunan firmalara, açılacak kredilerde
risk oranı daima yüksektir.
Firma borçlarının işletme sahibi ve ortakları tarafından konulmuş olan sermaye ile
karşılanabilmesi gerekir. Aksi durum, işletme çalışmalarının daha çok piyasa ve bankalardan
sağlanan krediler ile yürütülmekte olduğunu gösterir. Bu durumda firma piyasa koşullarındaki
olumsuz gelişmelerden (satışların azalması, tahsilatın yavaşlaması ve beklenmeyen diğer
olaylar gibi) hemen etkilenerek borçlarını ödeyemez hale gelebilir.
Borçlanma oranı yüksek firmaların kredi talebinde bulunmaları durumunda firmaların
bu kredileri ne şekilde kullanacakları, bu arada varsa ortakların yerine getirmedikleri sermaye
taahhütleri uzun vadeli borçları, süreklilik gösteren ortak tevdiatları stok veya hizmet çıkışıyla
ödenecek borçları, gizlenmiş öz sermaye olup olmadığı araştırılır.
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3.4.3.2 Maddi Net Sabit Varlığın/ Maddi Özvarlığa Oranı

Net Maddi Sabit Kıymetler
-------------------------------------------- X 100
Maddi Öz Sermaye
Bulunan oran, öz sermayenin net sabit kıymetlere bağlanmış olan kısmını verir. Diğer
bir deyimle, net sabit kıymetlerin ne oranda firmanın kendi olanaklarıyla finanse edildiğini
gösterir.
Maddi net sabit kıymetler, sabit kıymetler toplamından, gayri maddi sabit kıymet ve
amortismanların düşülmesi suretiyle bulunur.
Duran ve sabit değerlerin prensip olarak öz sermaye ile karşılanması gerekir.
Öz sermaye yetersiz kaldığı durumlarda uzun süreli borçlardan yararlanılabilir.
Ölçülü bir finansman şeklinden söz edilebilmesi için, net sabit varlığın öz varlığa
oranının % 100'den küçük olması gerekir. % 100'(birebir)'den büyük bir oran, öz varlığın net
sabit değerleri karşılayacak düzeyde olmadığının, firmanın net sabit kıymetlerin finansmanı
için dış kaynaklara baş vurduğunu gösterir.
Bu durumda dış kaynakların uzun süreli krediler veya tahvil çıkarılarak sağlanması
gerekir.
Firma kısa süreli kredilerle yatırım yapmış ise geleceği karanlık bir yön almış demektir.
Firmada net sabit kıymetlerin ve bağlı kıymetlerin kısa dönemli borçlarla karşılanan
kısmı kadar işletme sermayesi açığı da görünür.
Ancak, büyük firmalar için bu durum farklılık gösterebilir. Bu nedenle, konunun
işletmelerin çalışma konuları ve büyüklükleri de dikkate alınarak incelenmesi gerekir.
Kural olarak kısa süreli borç ile yatırım yapılmaz. Bu şekildeki bir yatırım, girişimciyi
aşırı büyümeye yöneltir.
Her zaman büyüme peşinde koşmak ise riskli olur ve bu riskin ne getireceği önceden
bilinemez.

268

Duran değerlerin finansman şekli hakkında yukarıda verilen oran yanında aşağıdaki
oranlar kullanılabilir.
Maddi Duran Değerler
-------------------------------------------------- X 100
Öz Sermaye + Uzun Süreli Borçlar
Duran değerlere yatırılan tutarlar arttıkça, işletmenin sabit masrafları da yükselecek ve
iktisadi kriz anlarında işletmenin zararlı duruma geçmesi olasıdır.

3.4.4 Karlılık Oranları
İşletmenin amacı kardır. Borcun ödenmesi ve işletmenin devamlılığı için de kaynak
yaratılması gerekir.
Kuruluşların başarı dereceleri, elde ettikleri karla ölçülür ve şahıslar bir işletmeye
koydukları sermayeden mümkün olan karın en yükseğini almak isterler.
Mali tablolar işletmenin inceleme döneminde ne miktar kar elde ettiğini ortaya koyarlar.
Bir işletmenin elde ettiği karın değerlendirilmesi için,
-

Sermayenin alternatif kullanış alanlarında sağlayabileceği gelir,

-

Genel ekonomik koşullar,

-

Aynı endüstri kolunda benzer işletmelerin kar oranları,

-

Geçmiş yıllarda karın göstermiş olduğu eğilim,

gerekir.

İşletmenin planladığı kar hedefleri, faktörlerinin göz önünde bulundurulması

Mali analiz yapılırken kullanılan karlılık oranları ;
3.4.4.1 BİLANÇO KARININ NET SATIŞLARA ORANI
3.4.4.2 BİLANÇO KARININ ÖZSERMAYEYE ORANI
3.4.4.3 BİLANÇO KARININ AKTİF TOPLAMINA ORANI
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3.4.4.1 Bilanço Karının Net Satışlara Oranı

Bilanço Karı (Vergi öncesi Kar)
---------------------------------------------------- X 100
Net Satışlar

Bu oran, satış hasılatının yüzde kaçının işletmenin vergi öncesi karını oluşturduğunu
ortaya koymaktadır.
Anılan oranın yüksek olması ve yükselme eğilimi göstermesi firma için lehte
yorumlanacak bir gelişmedir.
3.4.4.2 Bilanço Karının Özsermayeye Oranı

Bilanço Karı
------------------------- X 100
Öz Sermaye
Öz sermayenin karlılığını ifade eden bu oran, işletmenin ortakları tarafından yatırılmış
bulunan öz sermaye ve bu özellikteki diğer fonlarının karlılık derecesini saptamaya yarar.
Genel olarak bu oran ne kadar yüksek olursa işletme sahip veya ortaklarının firmaya
tahsis ettiği fonların getirisi o kadar yüksektir. İşletme karlılığının düşmüş olması, daima
olumsuz bir gelişmeye işaret olmayabilir.
Böyle durumlarda düşüşün nedenleri araştırılmalı, işletmenin yeni yatırımlara girip
girmediği veya geçen yıllarda gösterilmesi veya yıllara dağılması gereken bir takım giderlerin
son yılda gösterilip gösterilmediği saptanarak bir kanıya varılması daha yerinde olur.
Oranın yüksek olması öz sermayenin yetersizliğinden ileri geliyorsa bu husus ayrıca
değerlendirilmelidir.
Karlılık derecesinin değerlendirilmesinde, firma iş kolunun genel karlılık derecesinin de
bilinerek, göz önünde tutulması gereklidir. İş kollarının karlılık durumlarına, T.C Merkez
Bankası’nın yayınladığı sektör ortalamaları verilerinden ulaşılabilir. Ayrıca borsa kayıtlarından
veya bu hususla ilgili yayınlardan da bu oranlara ulaşmak mümkündür.
Güven yönünden, yıllar boyunca dalgalanma gösteren yüksek karlar yerine sürekli ve
akla uygun düzeyde oluşan karlar tercih edilir.
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3.4.4.3 Bilanço Karının Aktif Toplamına Oranı (Genel Yatırım Rantabilitesi)
Bilanço Karı
------------------------ X 100
Aktif Toplam
Bilanço karının aktif toplamına bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla bulunan bu oran,
işletmenin (öz ve yabancı) bütün kaynaklarının ne derece karlı bir surette kullandığını
saptamaya yarar. Elde edilen oran ne kadar yüksek olursa kaynaklar da o derece karlı
kullanılmış demektir.
Bilanço karının öz varlığa ve aktif toplamına oranla firma sahibinin veya şirket
yöneticilerinin, yönetimde gösterdiği başarıyı da belirler.
Ancak, rantabilite oranları, firmanın çalışma konularına, özellikle sanayi sektöründeki
yeni kuruluşlara ve konjonktür satışlarına göre değişebileceğinden değerlendirmede bu
faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Bu konuda sağlıklı bir sonuca varabilmek için firmanın üç yıllık kar ve zarar durumunun
gözden geçirilmesi uygun olur.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Cari oran ile likidite oranının farkı nedir ?
Hangisi ani kısa süreli borç ödeme gücünü daha iyi yansıtır ? Neden ?
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

-

İşletme karının değerlendirilebilmesi için başka ne tür bilgiye ihitiyaç vardır, nedenleri
ile birlikte açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde analiz tekniklerinin neler olduğunu, bu teknikleri kullanarak mali analiz
yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve yine mali analiz yaparken kullanacağımız
rasyoları öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan kalemlerde görülen
değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesi …………………… dir
A)

Dikey analiz

B)

Oran analizi

C)

Yatay analiz

D)

Rasyo analizi

E)

Tarih analizi

2)
…………………………………, firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayacak
tutarın üzerindeki, cari aktiflerini gösterir
A)

Net işletme sermayesi

B)

Cari aktifler

C)

Sermaye

D)

Dönem karı

E)

Faaliyet karı

3)
………………., işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net işletme
sermayesinin yeterli olup, olmadığını saptamak için kullanılmaktadır.
A)

Cari oranlar

B)

Likidite oranları

C)

Karlılık oranları

D)

Borç ödeme gücü oranları

E)

Aktivite oranları

4)
Mali tablolarda yer alan her bir kalemin, toplam içindeki payı yüzde olarak ifade
edildiği analiz metodu ……………….. dir
A)

Vade analizi

B)

Oran analizi

C)

Yatay analiz
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D)

Rasyo analizi

E)

Dikey analiz

5)
Stokların süratle elden çıkarılamadığı dönemlerde firmaların …………….
yükselir
A)

Likidite ihtiyacı

B)

Sermayesi

C)

Alacak tahsil süresi

D)

Yatırım ihtiyacı

E)

Karlılık ihtiyacı

6)

Duran ve sabit değerlerin prensip olarak …………… ile karşılanması gerekir.

A)

Öz sermaye

B)

Kısa vadeli borçlanmayla

C)

Alacaklarla

D)

Stoklarla

E)

Cari pasiflerle

7)
Net kar ile ödenen finansman gideri toplamını, ödenen finansman giderine bölerek
ulaşacağımız oran ağaşıdakilerden hangisi olur ?
A)

Cari oran

B)

Likidite oranı

C)

Faiz karşılama oranı

D)

Karlılık oranı

E)

Mali bünye oranı

8)

Ticari borçlar içerisinde ticari niteliği olmayan borçlar varsa ;

A)

Ticari borçların ortalama ödeme süresi olması gerekenden eksik çıkar

B)

Ticari borçların ortalama ödeme süresi olması gerekenden fazla çıkar

C)

Ticari alacakların ortalama tahsil süresi olması gerekenden fazla çıkar

D)

Ticari alacakların ortalama tahsil süresi olması gerekenden eksik çıkar

E)

Net işletme sermayesi olması gerekenden yüksek çıkar
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9)
Kredi Kayıt Bürosu Risk Merkezi nin tüm bankalar ve diğer finansal
kurumlardan toplayarak birleştirdiği limit ve risk tutarlarından oluşan veri, ilgili
firmanın ……………………..
A)

Krediler cetvelidir

B)

Analiz cetvelidir

C)

Bankalar cetvelidir

D)

Memzuç risk cetvelidir

E)

Finansal kurumlar tablosudur

10)
Mali analiz çalışması sırasında uygulamada, …………., …………. ve ………….
aynı anda kullanılmaktadır.
A)

Yatay analiz / dikey analiz / cari analiz

B)

Yatay analiz / mali bünye analizi / oran analizi

C)

Yatay analiz / dikey analiz / finansman analizi

D)

Aktivite analizi / dikey analiz / oran analizi

E)

Yatay analiz / dikey analiz / oran analizi

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) A

3) B 4) E 5) A 6) A

7) C

8) B

9) D

10) E
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278

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta bu derse kadar öğrendiklerimiz doğrultusunda, örnekler yapacağız.
Örnek bilançolar üzerinden, değerlendirme yaparak, ne öğrendiğimizi görecek ve
öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.
Buraya kadar öğrendiklerimizi, örnek bilançolar üzerinde test etme imkanı bulacağız.

279

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Mali Analiz Nasıl Yapılır ?

280

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Uygulamalar

Mali analizin nasıl yapıldığının
Derse aktif katılım
örnekleme ile öğrenilmesi

281

Anahtar Kavramlar

•

Mali Analiz

•

Uygulama

•

Rapor Hazırlama

282

Giriş
Bankaların kendilerine özgü oluşturdukları mali analiz sistemleri çerçevesinde, Mali
Tahlil Rapor formatları ve Mali Tabloların değerlendirildiği Spread Formatları belirlediğini
daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bu formatlar tüm banka uygulamalarında, tüm
analistler ve uygulayıcılar tarafından kullanılır.
Şimdi sizlerle bu şekilde oluşturulmuş, mali analiz raporu ve spread formatına göre bir
rapor hazırlayacak ve bilançoların değerlendirmesini yapacağız. Genelde bankaların
uygulamalarında, bilanço örneklerinden de göreceğiniz üzere, mali verilerin tek bir sayfasında,
yatay, dikey analiz, hem de rasyoları göreceksiniz.
Örnek mali verileri incelerken göreceksiniz, bu tür değerlendirmelerde asla bir standart
yorum oluşturmak mümkün değildir. Her firma farklı özellikler arz etmekte, farklı görüntü
vermektedir. Bazen ilk bakışta mali tablolar hakkında kanaat oluşturabilirken, bazen
derinlemesine analiz yapmak zorunda kalınacaktır.
Raporlama sırasında dikkat etmemiz gereken unsurları kısaca gözden geçirmemiz
gerekirse ;
İşletmelerin, net işletme sermayeleri mali yapısını gösteren önemli bir gösterge olup, ilk
bakışta firmanın kısa süreli borçlarını karşılayabilecek, varlıklarının olup olmadığını
göstermektedir. Eğer net işletme sermayesi, negatif ise o firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesi
için ya sermaye koyulmalı, ya da yabancı kaynak bulunmalıdır. Yani sermaye koyulmadığı
taktirde, firmanın borçlanması artarak devam edecektir.
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Diğer bir önemli unsurda Faaliyet Döngüsüdür. Firmanın faaliyet döngüsü pozitif ise,
faaliyetlerini mevcut sermaye yapısı ve satıcı kredileri ile sürdürebiliyor olması gerekir. Bu
durumda yatırım v.b. bir durum yoksa, banka kredisi kullanımına ihtiyaç duyulmamalıdır. Eğer
bu durumda kredi kullanılıyorsa nedenleri araştırılmalıdır. Tam tersi durumda, faaliyet
döngüsünün negatif çıkması durumunda ise, satıcı kredileri ile stok ve alacaklarını
fonlayamıyor demektir ki, bu durumda firma, banka kredisi vb dış kaynak kullanımına
gidecektir. Eğer faaliyetlerinden fon da sağlayamıyorsa, borçlanması artarak devam edecektir.
Maddi duran varlıklarını, kısa süreli borçlarla finanse eden bir firmada, faaliyet sonucu
yaratılan fon tutarı da düşük seviyede ise firma borçlarını ödemede zorlanacaktır.
Bu durumda ilave borçlanması sürekli artış gösterecek, yeni borç imkanı yaratamazsa
ödemelerinde problemler yaşanmaya başlanacaktır.
Örneklerde de göreceğimiz üzere, her firmanın mali verilerinde yeni bir şey öğrenip,
bilgimizi arttıracağız.
Uygulamalarda önce örnek bir firmanın mali verilerinin bir bankanın mali analiz
sistemine göre hazırlanmış halini verecek, daha sonra da çalışmamızı yapacağız.
Şimdi örnek olaylarımıza başlayalım.
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285

286

287

288

289
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UYGULAMA - 2

292

293

294

295

296

297

298

Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

-

Çevrenizdeki bir firmadan ya da internetten (www.kap.org.tr) bulduğunuz bir
bilançodan rasyoları oluşturmaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

-

Çevrenizdeki bir firmadan ya da internetten (www.kap.org.tr) bulduğunuz bilançoda
oluşturduğunuz rasyoları basitçe yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bu güne kadar teorik olarak öğrendiğimiz mali analizin uygulamalı olarak
pratikte nasıl olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Aşağıdakilerden hangisi mali tahlil raporunun hazırlanması aşamalarından
biridir ?
A)

Kredi verme

B)

Firma kurma

C)

Görüş oluşturma

D)

Banka Genel Müdürünü ziyaret

E)

Kredi talep etme

2)
Fon akım tablosu; firmanın belirli bir dönem içerisinde sağladığı ……………… ve
…………………. gösteren tablodur.
A)

Kaynakları / Bu kaynakları kullandığı yerleri

B)

Gelirleri / Giderleri

C)

Aktifleri / Pasifleri

D)

Sermayeyi / Karı

E)

Taahhüt harcamalarını / Hakediş gelirlerini

3)
…………… incelenmesi; borç ödeme gücü, likidite durumu, finansal yapısı (mali
bünyesi), iktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp, kullanmadığı, firma yönetiminin
etkinliği konularında, kredi analistlerine değerli bilgiler verir.
A)

Mali bünye tablosunun

B)

Bilançonun

C)

Gelir tablosunun

D)

Finansman tablosunun

E)

Fon akım tablosunun
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4)
Aşağıdakilerden hangisi firma ziyaretinde öğrenmek istediğimiz bilgilerden
değildir ?
A)

Çalışan sayısını teyit etmek (yaklaşık olarak)

B)

Tesislerin son durumunu görmek

C)

Üretimin devam edip etmediğini görmek

D)

Makine parkı hakkında bilgi sahibi olmak

E)

Firmaya kullandırılabilecek kredi türünü belirlemek

5)
………………….. şirketin kendi personeline çeşitli nedenlerle borç verdiği
paraların izlendiği hesaptır.
A)

Ortaklardan alacaklar

B)

Personelden alacaklar

C)

Alıcılar hesabı

D)

Personel ödemeleri

E)

Personel hesabı

6)
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan
senede bağlı olan alacaklar …………….. hesabında yer alır.
A)

Satıcılar

B)

Borç senetleri

C)

Alıcılar

D)

Alacak senetleri

E)

Diğer çeşitli alacaklar

7)

……………… (Aktifler) = Borçlar + Özsermaye ‘dir.

A)

Borçlar

B)

Stoklar

C)

Varlıklar

D)

Kar / Zarar

E)

Alacaklar
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8)
Üretim sürecinin sonunda elde edilen ve satışa hazır olan nihai ürünler ……………
hesabında gösterilir.
A)

Mamuller

B)

Hammadde

C)

Yarı mamuller

D)

Ticari mallar

E)

Verilen avanslar

9)
Mülkiyeti firmaya ait taşınmazlar üzerinde yapılan ve bilanço dönemi itibariyle
tamamlanmış olan ek bina maliyeti vb giderler ………………….. hesabında izlenir.
A)

Haklar

B)

Yapılmakta olan yatırımlar

C)

Özel maliyetler

D)

Verilen avanslar

E)

Binalar

10)
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa
yapılan giderler ………….............
A)

Gelir kaydedilir

B)

Alacak kaydedilir

C)

Zarar kaydedilir

D)

Kar kaydedilir

E)

Kasadan düşülür

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) A

3) B 4) E 5) B 6) D

7) C

8) A

9) E

10) C
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305

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta da mali tahlil raporu hazırlamaya yönelik örnek uygulama yapmaya devam
edeceğiz.

306

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

-

Mali Tahlil Raporunu Tanımlayınız.

307

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Uygulama

Mali
tahlil
raporunun
Derse aktif katılım
hazırlanmasını öğrenmek

308

Anahtar Kavramlar

•

Mali Tahlil

•

Mali Tahlil Raporu

•

Mali Analiz

309

Giriş
Bu bölümde bir bankanın Mali Tahlil Raporunu ve Spreadini inceleyeceğiz.
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UYGULAMA - 3

MALİ TAHLİL RAPORU ÖRNEĞİ
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315

316

317

318

319
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321

322

323

324
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326

327

328

329

330

331

SPREAD ÖRNEĞİ

FİRMA ÜNVANI : ………. ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
(MİLYON TL)

Dikey

AKTİF
1.DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
3-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
1-Yurtiçi Alıcılar
2-Yurtdışı Alıcılar
3-Alacak Senetleri (Net)
4-Alınan Çekler
5-Şüpheli Alacaklar (Net)
6-Diğer Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-Grup Şirket. Alacaklar
3-Diğer Çeşitli Alacaklar
E-Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme
2-Yarı Mamüller Üretim
3-Mamüller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar
6-Stok Değ. Düşük. Kr. (-)
7-Verilen Y.İçi Sip. Avans.
8-Verilen Yurtdışı Sip.Av.
F-Taahhüt Harcamaları
G-Taşeron.Ver. Avans.
H-Gid.ve Gel.Tahakkuk
I-Diğer Dönen Varlıklar

2003
50.614.096
14.616.616
86.461
14.530.155
997.345
18.332.832
3.384.811
8.041.700
744.199
6.154.559
7.563
108.042
108.042
14.564.465
7.094.261
35.449
4.636.146
1.256.545
481.554
1.060.510
24.082
1.970.714

2-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-Grup Şirketlerinden Al.
3-Diğer Çeşitli Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Mn. Kıymet (Net)
2-İştirakler (Net)
3-Diğer Md. Dur.Var. (Net)
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Binalar
3-Tesis,Mak. ve Cihaz.
4-Taşıtlar
5-Demirbaşlar
6-Diğer Md. Duran Varlık.
7-Birik. Amortismanlar (-)
8-Yapılmakta Ol. Yatırımlar
9-Verilen Avanslar
E-Md.Ol. Dur.Var. (Net)
F- Gid.ve Gel.Tah.
G-Diğer Duran Varlıklar

23.622.561
1.922
1.922
22.751.495
1.626.815
11.817.003
26.217.942
1.322.954
2.046.753
8.388.382
(32.856.235)
175.955
4.011.926
636.761
232.383
-

AKTİF TOPLAMI

74.236.657

%
68
20
0
20
1
25
5
11
1
8
0
0
0
20
10
0
6
2
1
1
0
3

Dikey
2004
71.869.116
15.127.336
110.510
15.016.826
396.846
28.172.679
3.446.407
10.322.864
1.794.069
12.608.377
962
164.504
164.504
25.898.981
6.664.077
72.803
5.727.147
2.139.853
535.871
10.759.230
108.312
2.000.458

%

Dikey

67
14
0
14
0
26
3
10
2
12
0
0
0
24
6
0
5
2
0
10
0
2

2005/06
73.529.201
14.311.141
163.863
14.147.278
866.846
36.583.034
5.000.730
15.002.190
1.386.191
15.192.961
962
502.468
502.468
18.662.815
9.061.661
47.967
5.405.852
2.263.233
395.147
1.488.955
271.936
2.330.961

%

Yatay
%

67
13
0
13
1
33
5
14
1
14
0
0
0
17
8
0
5
2
0
1
0
2

32
0
0
31
2
16
35
2
3
11
(44)
0
5
1
0
-

36.062.000
49.308
49.308
30.214.058
1.853.373
23.956.396
30.507.093
1.608.261
2.763.943
9.016.673
(40.322.124)
830.443
4.765.845
1.032.789
-

33
0
0
28
2
22
28
1
3
8
(37)
1
4
1
-

35.899.987
73.471
73.471
31.024.082
1.853.373
23.440.305
30.900.436
1.622.770
3.032.766
9.005.839
(42.174.433)
3.342.061
965
4.026.791
775.643
-

33
0
0
28
2
21
28
1
3
8
(39)
3
0
4
1
-

100

107.931.116

100

109.429.188

100

42
3
28
3
(60)
54
2
28
141
105
(87)
52
52
78
(6)
105
24
70
11
915
350
2
53
2.465
2.465
33
14
103
16
22
35
7
372
648
344
45

Yatay
%
2
(5)
48
(6)
118
30
45
45
(23)
20
205
205
(28)
36
(34)
(6)
6
(26)
(86)
151
17
(0)
49
49
3
(2)
1
1
10
(0)
302
(16)
(25)
1
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FİRMA ÜNVANI : ………. ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
Dikey
PASİF
I-K.VD. YAB. KAYNAKLAR
A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri
2- Anapara. Tak. ve Faiz.
3-Tahvil .Tak.ve Faiz.
4-Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Yurtiçi Satıcılar
2-Yurtdışı Satıcılar
3-Borç Senetleri (Net)
4-Verilen Çekler
5-Diğer Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
2-Grup Firm. Borçlar
3-Diğer Çeşitli Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Hakedişler
F-Öd.Vergi ve D. Yük.
G-Borç ve Gid. Karş.
H- Gel.ve Gid.Tahak.
I-D. K. Vad. Yab. Kay.
II-U.V.YB. KAYNAKLAR
A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Çıkarılmış Tahviller
3-Diğer Finansal Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Ortaklara borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gid.Karşılık.
F-Gel. ve Gid.Tahakuk
G-Diğer Yb. Kaynak
H-Geçici Karlar

Dikey

2003
37.464.104
25.743.624
23.655.497
2.088.127
7.673.709
1.314.555
5.988.981
370.173
1.334.693
1.334.693
421.277
2.243.040
47.301
460

%
50
35
32
3
10
2
8
0
2
2
1
3
0
0

2004
42.709.969
30.303.350
29.010.934
429.049
863.367
8.071.912
1.060.509
7.011.403
856.283
856.283
406.694
3.029.582
42.148
-

7.117.434
5.736.240
5.736.240
887.233
493.961
-

18.384.257
16.942.542
11.332.714
5.609.828
1.441.715
46.836.890
8.222.500
8.222.500
2.742.189
1.007.381
20.761.600
14.103.220
107.931.116

IV-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
-Sermaye
-Ödenmemiş Sermaye
B-Ser.Yed./Enf.Düz.Fark.
C-Kar Yedekleri
D-Geç.Yıl.Kar./Enf.Düz.F.
E-Geç.Yıl.Zar./Enf.Düz.F.(-)
F-Değişimler (+,-)
G-Net Kar / Zarar

29.655.119
8.222.500
8.222.500
1.409.166
1.270.279
8.439.478
10.313.696

10
8
8
1
1
40
11
11
2
2
11
14

PASİF TOPLAMI

74.236.657

100

%
40
28
27
0
1
7
1
6
1
1
0
3
0
17
16
10
5
1
43
8
8
3
1
19
13
100

Dikey
2005/06
27.365.063
20.478.681
16.098.876
3.525.508
854.297
6.148.980
795.411
5.323.132
30.437
489.647
489.647
247.755
23.820.477
21.836.722
16.649.507
5.187.215
1.657.444
326.311
-

%
25
19
15
3
1
6
1
5
0
0
0
0
-

58.243.648
8.222.500
8.222.500
2.799.603
1.644.500
34.227.700
11.349.345

22
20
15
5
2
0
53
8
8
3
2
31
10

109.429.188

100

BİLANÇO KONTROL
KAR KONTROL

-

-

-

Ortak. dağ. kar payı

-

-

-

Yatay

Yatay

%

%

14
18
23
(79)
5
(19)
17
(36)
(36)
(3)
35
(11)
158
195
98
62
58
95
(21)
146
37
45
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(36)
(32)
(45)
722
(1)
(24)
(25)
(24)
(43)
(43)
(39)
30
29
47
(8)
15
24
2
63
65
(20)
1

FİRMA ÜNVANI : ………. ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

GELİR TABLOSU
A-Brüt Satışlar
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B.Satış İndirimleri (-)
Net Satışlar
C-Satışların Maliyeti
1-Sat. Mamül. Maliyeti
2-Sat. Tic. Mal. Maliyeti
3-Sat.Hizmet Maliyeti
4-Diğ.Satışların Maliyeti
Brüt Satış Kar / Zararı
D-Faaliyet Giderleri (-)
Faal. Karı veya Zararı
E-D. F. Ola. Gel.ve Kar.
1-İştirak. Tem. Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Kambiyo Karları
6-F.İ.Diğ.Gel.Kar/Enf.Düz.F.
F-D. F.Ola. Gid. Zar.(-)
1-Reeskont Faiz Gid. (-)
2-Komisyon Giderleri
3-Kambiyo Zararları (-)
4-Diğ.Gid.Zar./Enf.Düz.F. (-)
G-Finansman Gider. (-)
Ola. Kar veya Zarar
H-Ola.dışı Gel. ve Kar.
I-Ol.dışı G. ve Zarar.(-)
Dön.Kar veya Zararı
Vergi
Net Kar / Zarar

2003
88.486.814
39.752.147
42.437.911
6.296.756
1.613.761
86.873.053
67.022.855
55.184.444
6.320.586
5.517.825
19.850.198
4.887.241
14.962.957
4.058.870
15.000
366.045
3.564.050
113.775
2.529.384
170.367
1.804.472
554.545
3.700.340
12.792.103
312.323
470.417
12.634.009
2.320.313
10.313.696

Ortak. dağ. kar payı
Bünyede kalan kar

10.313.696

Dikey
%

100
77
64
7
6
23
6
17
5
0
0
4
0
3
0
2
1
4
15
0
1
15
3
12

2004
136.451.621
55.736.559
63.024.906
17.690.156
7.597.164
128.854.457
101.555.320
80.973.826
6.505.470
14.076.024
27.299.137
6.460.359
20.838.778
6.428.461
7.185
740.637
3.529.014
2.151.625
3.787.150
3.658
2.580.191
1.203.301
6.133.761
17.346.328
48.056
261.582
17.132.802
3.029.582
14.103.220

Dikey
%

100
79
63
5
11
21
5
16
5
0
1
3
2
3
0
2
1
5
13
0
0
13
2
11

2005/06
74.376.149
29.089.257
31.697.837
13.589.055
1.442.051
72.934.098
60.110.650
43.916.032
4.181.579
12.013.039
12.823.448
2.743.875
10.079.573
3.492.297
288.516
3.048.181
155.600
1.254.306
1.025.518
228.788
996.419
11.321.145
161.897
133.697
11.349.345
11.349.345

14.103.220

11.349.345

5.451.706

7.237.136

2.475.274

TOPLAM
5.451.706
Dönemin toplam finansman gideri
Üretim giderlerine ver.
Sabit Var.Maliyet.ver.
Doğrudan gider yaz.
3.700.340
TOPLAM
3.700.340

7.237.136

2.475.274

228.262
6.133.761
6.362.023

996.419
996.419

Dikey
%

100
82
60
6
16
18
4
14
5
0
4
0
2
1
0
1
16
0
0
16
16

Yatay
%

Yatay
%

54
40
49
181
371
48
52
47
3
155
38
32
39
58
(52)
102
(1)
1.791
50
(98)
43
117
66
36
(85)
(44)
36
31
37

(45)
(48)
(50)
(23)
(81)
(43)
(41)
(46)
(36)
(15)
(53)
(58)
(52)
(46)
(61)
(14)
(93)
(67)
(60)
(81)
(84)
(35)
237
(49)
(34)
(20)

Dönemin tüm amortisman gideri
Dönemin tüm amortisman gideri il
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M EM ZUÇ VERİLERİ (M İLYON TL)

TARİH:

RİSK KODU
100-Nakdi Krediler TL
101-Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Krediler
102-Nakdi Krediler-Firmaca Y.Dışından Kul.(Gar.Ver.)
103-Nakdi Krediler-Firmaca Y.Dışından Kul.(Ar.Ed.)
104-Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler TL
105-Tazmin Edilen G.Nakdi Kredi Bedelleri TL
110- Yeniden Yapılandırılan Nakdi Krediler TL
120- Bireysel Krediler (Ferdi kredi ve kredi kartları)
121-Dövize Endeksli Bireysel Krediler (Ferdi k./Krd.Kart)
150-Nakdi Krediler YP
151-Nakdi Krediler-Firmaca Y.Dışından Kul.(Gar.Ver.)
152-Nakdi Krediler-Firmaca Y.Dışından Kul.(Ar.Ed.)
154-Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler YP
155-Tazmin Edilen G.Nakdi Kredi Bedelleri YP
160- Yeniden Yapılandırılan Nakdi Krediler YP
170- Bireysel Krediler YP. (Ferdi kredi ve kredi kartları)
200-Gayrinakdi Krediler TL (203 kodu dahildir)
201-Nakdi Kredilerin Tem.Ol. Düzenlenen Tem.Mek.
210- Yeniden Yapılandırılan G. Nakdi Krediler TL
250-Gayrinakdi Krediler YP
251-Nakdi Kredilerin Tem.Ol. Düzenlenen Tem.Mek.
252-Akreditifler
253-Diğer Gayrinakdi Krediler
260- Yeniden Yapılandırılan G.Nakdi Krediler YP
270-Gayrinakdi Krediler -Yurtdışından Kullanılan
300-Özel Takipteki Krediler TL
301-İdari Takipteki Krediler TL
302-Kanuni Takipteki Krediler TL
350-Özel Takipteki Krediler YP
351-İdari Takipteki Krediler YP
352-Kanuni Takipteki Krediler YP
400-Tahviller
500-Finansman Bonosu
600-Leasing TL
601-Leasingı D.E. TL
650-Leasing YP
TOPLAM

NET İŞLETM E SERM AYESİ
Likidite Oranları:
Cari Oran
Likidite Oranı
Aktivite Oranları:
Alacak Devir Hızı
Ortalama Alacak Tahsil Süresi (Gün)
Stok Devir Hızı
Ortalama Stok Tutma Süresi (Gün)
Ortalama Borç Ödeme Süresi (Gün)
Borçlanma Oranları:
Borçlar/ Özvarlık
K.V.Borçlar/ Net Satışlar
K.V.Banka Borçları/ Net Satışlar
Faiz Karşılama (Ödeme Gücü) Oranı
Karlılık Oranları
Bilanço Karı / Net Satışlar
Bilanço Karı / Özvarlık
Bilanço Karı / Aktif Toplamı
Büyüme Oranları:
Net Satışlardaki Artış
Toplam Kısa Süreli Borçlardaki Artış
Top.Kısa Sür.Banka Borçlarındaki Artış
Ticari Alacaklardaki Artış
Stoklardaki Artış

31.07.2005
LİMİT

0-12 AY RİSK

42.264.214

12-24 AY RİSK

24+ÜZ.RİSK

4.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.539.475

68.251.263

22.872.638

1.539.475

-

6.640.240

10.273.129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.691.795

2.796.167

-

-

-

-

-

-

40.502.780
68.878
52.629.843
2.500.000

-

356.392

2.882.398

-

-

6.927.969

661.282

14.602.401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.255

-

6.581.691

6.537.436

237.029.939

35.528.127

6.996.632

13.149.992

29.159.147

46.164.138

2003
135
96

2004
168
108

5
77
5
74
42

5
80
7
51
29

2
91
4
49
19

150
43
30
4

130
33
24
4

88
38
28
12

15
43
17

13
37
16

16
19
10

48
14
18
54
78

-43
-36
-32
30
-28

33.613.723

2005/06
269
200
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FİNANSAL RATİNG NOTU :

83

ARA DÖNEM RATİNG NOTU :

ÜRETİM ARA DÖNEM

87

ÖZET MALİ TAHLİL TABLOSU
AKTİF

2003

%

2004

%

(MİLY ON TL)

2005/06

%

PASİF

2003

%

1.DÖN. VARLIKLAR

50.614.096

68

71.869.116

67

73.529.201

67

I-K.V.Y AB. KAY NAK.

37.464.104

A-Hazır Değerler

14.616.616

20

15.127.336

14

14.311.141

13

A-Finansal Borçlar

997.345

1

396.846

0

866.846

1

18.332.832

25

28.172.679

26

36.583.034

33

B-Menkul Kıy metler
C-Ticari Alacaklar

B-Ticari Borçlar

2004

%

2005/06

%

50

42.709.969

40

27.365.063

25

25.743.624

35

30.303.350

28

20.478.681

19

7.673.709

10

8.071.912

7

6.148.980

6

370.173

0

30.437

0

1-Çek v e Senetler (Net)

-

-

1-Al. Senet.+çekler

6.898.758

9

14.402.446

13

16.579.152

15

2-Y urtiçi Alıcılar

3.384.811

5

3.446.407

3

5.000.730

5

3-Y urtdışı Alıcılar

8.041.700

11

10.322.864

10

15.002.190

14

7.563

0

962

0

962

0

C-Diğer Borçlar

108.042

0

164.504

0

502.468

0

1-Ortaklara Borçlar

108.042

0

164.504

0

502.468

0

D-Alınan Av anslar

-

-

-

-

-

-

13.503.955

18

15.139.751

14

17.173.860

16

E-Taahhüt Gelirleri

-

-

-

-

-

-

1

10.759.230

10

1.488.955

4-Şüp.li Alacaklar (net)
D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklar. Alacaklar
2-Grup Şir.den Alacak.
3-Diğ. Çeş. Alacaklar
E-Stoklar
F-Ver.Sipariş Av anslar

H-Diğ.Dönen Varlıklar

-

1.060.510

F-Taahhüt Giderleri

2-DUR.VARLIKLAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

2.108.770

2

2.602.897

2

36.062.000

33

35.899.987

33

0

49.308

0

73.471

-

-

-

-

-

1.060.509

1

795.411

1

8

7.011.403

6

5.323.132

5

2

856.283

1

489.647

4-Diğer Ticari Borçlar

-

32

1.922

2

5.988.981
-

0

247.755

0
22

A-Finansal Borçlar

5.736.240

8

16.942.542

16

21.836.722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E-D.Mad.Dur.Var.(Net)
F-Mad. Duran Varlıklar

20
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F-Geçici Karlar

-

-

-

E-Diğ.U.V.Y ab. Kay nak.

D-İştirakler (Net)

-

-

0

-

C-Ortaklara borçlar

-

-

-

D-Alınan Av anslar

-

-

0

23.820.477

-

73.471

-

3

0

489.647

17

-

-

1

3.478.424

-

-

-

18.384.257

-

49.308

856.283

-

4

0

2

0

-

10

-

-

-

-

7.117.434

-

-

-

-

-

2.712.078

1.922

-

-

F-D. Kısa V. Y ab. Kay naklar

1-Ortaklar. Alacaklar

3-Diğ.Çeşitli Alacaklar

-

-

II-U.V.Y AB. KAY NAK.

2-İştirakler. Alacaklar

C-Bağ. Men. Kıy metler

-

1.334.693

B-Ticari Borçlar

-

-

1.334.693

3-Diğer Çeşitli Borçlar

1.994.796

A-Ticari Alacaklar

1.314.555

2-Grup Şirketlere Borçlar

23.622.561

B-Diğer Alacaklar

2-Y urtiçi Satıcılar
3-Y urtdışı Satıcılar

1.381.194
-

IV-ÖZ KAY NAKLAR
A-Ödenmiş Sermay e
1-Sermay e

2

1.441.715

-

-

1

1.983.755

-

-

2
-

29.655.119

40

46.836.890

43

58.243.648

8.222.500

11

8.222.500

8

8.222.500

8

8.222.500

11

8.222.500

8

8.222.500

8

2-Ödenmemiş Sermay e

-

-

-

-

-

53

-

22.575.540

30

29.383.615

27

27.682.021

25

B-Ser.Y ed./Enf .Düz.F.

1.409.166

2

2.742.189

3

2.799.603

G-Y apılan Y atırımlar

175.955

0

830.443

1

3.342.061

3

C-Kar Y edekleri

1.270.279

2

1.007.381

1

1.644.500

2

H-M.Ol. Dur.Var.(Net)

636.761

1

4.765.845

4

4.026.791

4

D-Geç.Y ıl.K./Enf .Düz.F.

8.439.478

11

20.761.600

19

34.227.700

31

I-Diğ. Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI

GELİR TABLOSU

232.383

0

1.032.789

1

775.643

1

74.236.657

100

107.931.116

100

109.429.188

100

2003

%

2004

%

2005/06

%

Net Satışlar

86.873.053

100

128.854.457

100

72.934.098

100

Satış. Maliy eti

67.022.855

77

101.555.320

79

60.110.650

82

Amortismanlar

5.451.706

Ür.Verilen.Fin.Gideri

7.237.136

-

2.475.274

-

E-Geç.Y ıl.Z./Enf .D.F. (-)

-

-

-

-

-

-

F-Özv arlık Değişimleri(+,-)

-

-

-

-

-

-

G-Dönem Net Karı(Zararı)

10.313.696

14

14.103.220

13

11.349.345

10

PASİF TOPLAMI

74.236.657

100

107.931.116

100

109.429.188

100

MEMZUÇ VERİLERİ (MİLY ON TL)
Riskler

19.850.198

23

27.299.137

21

12.823.448

18

Faaliy et Giderleri (-)

4.887.241

6

6.460.359

5

2.743.875

4

14.962.957

17

20.838.778

16

10.079.573

14

G.Nakit TL

4.371.193

5

6.476.517

5

3.654.194

5

G.Nakit Y P
Tasf iy e TL.

Diğer Gel./Enf .D.F.
Diğ.Gid./Enf .D.F. (-)

2.999.801

3

4.048.732

3

1.388.003

2

Finan. Gider.(-)

3.700.340

4

6.133.761

5

996.419

1

12.634.009

15

17.132.802

13

11.349.345

16

2.320.313

3

3.029.582

2

Dön.Net Karı/Zar.

10.313.696

12

14.103.220

11

Ort.Dağ.Kar Pay ı

-

-

-

10.313.696

14.103.220

11.349.345

Dön. Karı v ey a Zar.
Vergi

Büny ede kalan kar

2003
Net işletme sermay esi

2004

13.149.992

LİMİT

TARİH:

0-12 AY RİSK

31.07.2005
12-24 AY RİSK

24+ÜZ.RİSK

-

Brüt Satış Kar./ Zar.

Faal. Kar. v ey a Zar.

-

-

11.349.345

16

Nakit TL

43.803.689

4.700

Nakit Y P

68.251.263

22.872.638

6.640.240

22.691.795

2.796.167

356.392

95.701.501

9.810.367

Likidite Oranları:

1.539.475

-

10.273.129
661.282
14.602.401

-

-

-

-

-

-

-

Tahv iller

-

-

-

-

F.Bonosu

-

-

-

-

-

-

Leasing TL

-

Leasing Y P
TOP

6.581.691

44.255

237.029.939

35.528.127
2003

46.164.138

-

-

Tasf iy e Y P.

2005/06

29.159.147

-

-

6.537.436

6.996.632
2004

33.613.723
2005/06

Borçlanma Oranları:
150

130

88

135

168

269

KVBorçlar/ Net Satışlar

43

33

38

96

108

200

KVBanka Borç./Net Satışlar

30

24

28

Net Satışlardaki Artış

48

-43

Aktivite Oranları:

K.V. Borçlardaki Artış

14

-36

Ort.Al. Tah.Süresi (Gün)

77

80

91

K.V. Banka Borç. Artış

18

-32

Ort.Stok Tut. Süresi (Gün)

74

51

49

Tic. Alacaklardaki Artış

54

30

Ort. Borç Öd. Süre. (Gün)

42

29

Cari Oran
Likidite Oranı

Borçlar/Özv arlık

Büyüme Oranları:

Leasingli Varlık Toplamı

:

-

Leasing Borcu Toplamı :

3

-

Cari Y ıl Leasing Taksidi :

19
-
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(BİN USD)
AKTİF

2003

2004

2005/06

%

1.DÖN. VARLIKLAR

36.261

53.550

55.368

48

A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
3-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri (Net)
3-Alınan Çekler
D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-Grup Şir.den Alacaklar
3-Diğ. Çeş. Alacaklar
E-Stoklar

10.472
62
10.410
715
13.134
8.186
533
4.409
77
77
9.674

11.271
82
11.189
296
20.991
10.259
1.337
9.395
123
123
10.846

10.776
123
10.653
653
27.547
15.062
1.044
11.440
378
378
12.304

8
33
7

F- Verilen Avans.
G-Yıl.Yay. İnş. ve On.Mal.

760
-

7.708
-

H-G. Ay.Ait G. ve Gel.Tah.

17

I-Diğer Dönen Varlıklar
2-DUR.VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar

PASİF

2003

2004

I-K.V.YAB. KAYNAK.

26.840

31.823

20.606

19

(35)

22.579
6.014
6.014
638
638
303
2.257

15.421
4.630
4.607
23
369
369
187
-

22
9
15

(59)
60
25
151
113
58
58
12

(4) A-Finansal Borçlar
18.443
50 B-Ticari Borçlar
5.498
(5) 1-Satıcılar
5.232
2-Borç Senetleri (Net)
121 3-Ver.Çek.ve Öd.Emir.
265
31 4-Diğer Ticari Borçlar
47 C-Diğer Borçlar
956
(22) 1-Ortaklara Borçlar
22 2-Grup Şirketlere Borçlar
209 3-Diğer Çeşitli Borçlar
956
D-Alınan Avanslar
E-Yıl.Yay.İnş. ve Onar. Hak.
302
209 F-Ödenecek Vergi Diğ.Yük.
13 G-Borç ve Gider Karşılıklar
1.607

(32)
(23)
(23)
(42)
(42)
(38)
-

1.067
-

915
-

(86) H-G.Ay. Ait G.ve Gid.Tahak.
I-D. Kısa Vad. Yab. Kaynakl

81

205

368

154

1.412

1.491

1.755

6

18

16.924
1

26.870
37

27.033
55

59

1

1-Ortaklardan Alacaklar

-

2-İştiraklerden Alacaklar
3-Diğer Çeşitli Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağ.Men.l Kıy.r (Net)
2-İştirakler (Net)

-

4-D. Mali Dur.Var..(Net)
D-Maddi Duran Varlıklar

-

-

1

-

37
-

55
-

####
-

%
3

51
-

####
-

51
-

(7)

-

-

-

169

A-Finansal Borçlar

4.110

12.624

16.443

207

30

1-Banka Kredileri
2-Çıkarılmış Tahviller
3-Diğer Mali Borçlar

4.110
-

8.444
4.180

12.537
3.906

105
-

48
-

B-Ticari Borçlar

-

-

-

-

-

C-Ortaklara borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gid. Karşılıkları
F-Gel.Yıl.Ait Gel.ve Gid.Tah
G-DUV Yab.Kay.+Geç.Kar.

636
354

1.074
-

1.248
246

-

-

IV-ÖZ KAYNAKLAR

31

(7)

69
-

16
-

21.245

34.898

43.858

64

A-Ödenmiş Sermaye

5.891

6.127

6.192

4

1

(15) B-Ser.Yed./Enf.Düz.F.

1.010

2.043

2.108

102

3

E-M.Ol. Dur.Var.(Net)

456

3.551

3.032

678

G-G.Yıl.Ait G.. ve Gel.Tah.

166

770

584

362

(24) C-Kar Yedekleri

H-Diğer Duran Varlıklar

-

-

-

-

-

51

17.937

38

82.401

(33)
(33)
0
40

13.698

23.362

80.420

-

%

5.099

22.513

53.184

31

0

%

II-U.V.YAB. KAYNAK.

16.300

AKTİF TOPLAMI

34

2005/06

4

2

910

751

1.238

D-Geç.Yıl.K./Enf.Düz.F.

6.046

15.469

25.774

E-Geç.Yıl.Z./Enf.D.F. (-)
F-Özvarlık Değişimleri

-

F-Dönem Net Karı(Zararı)
PASİF TOPLAMI

7.389
53.184

10.508
80.420

-

(18)

GELİR TABLOSU

2003

2004

A-Brüt Satışlar

58.756

96.038

55.558

63

(42)

B.Sat. İndirim. (-)
Net Satışlar
C-Satış. Maliyeti

1.072
57.684
44.504

5.347
90.691
71.477

1.077
54.481
44.902

399
57
61

(80)
(40)
(37)

RAKAMLAR USD CİNSİNDENDİR.

Br.Satış Kar./ Zar.
D-Faaliyet Giderleri (-)

13.181
3.245

19.214
4.547

9.579
2.050

46
40

(50)
(55)

GELİR TABLOSU İÇİN
2003 YILI ORTALAMA USD KURU

1.506.005

Faal. Kar. veya Zar.

9.936

14.667

7.529

48

(49)

2004 YILI ORTALAMA USD KURU

1.420.805

E-D.F.Ol.Gel./Enf.D.F.
F-D.F.Ol.Gid./Enf.D.F.(-)

2.695
1.680

4.525
2.665

2.609
937

68
59

(42)
(65)

2005/6. AY SONU ORTALAMA USD KURU 1.338.700

G-Finan. Gider.(-)

2.457

4.317

744

76

(83)

Olağan Kar veya Zarar

8.494

12.209

8.457

44

(31)

BİLANÇO İÇİN
2003 YIL SONU USD KURU

H-Ola. Gel.ve Karlar

207

34

121

(84)

258

2004 YIL SONU USD KURU

1.342.100

I-Ol.dışı Gid.ve Zar.r (-)

312

184

100

(41)

(46)

2005/6. AY SONU USD KURU

1.328.000

Dön. Karı veya Zar.

8.389

12.059

8.478

44

(30)

Vergi
Dön.Net Karı/Zar.

1.541
6.848

2.132
9.926

8.478

38
45

(15)

65

156
-

8.546
82.401

26

67
-

42
51

2005/06

1.395.835

337

(19)
2

Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı

1) Ders konusu ile ilgili yapılacak tartışma, araştıma, çalışma vs..
2) Ders konusu ile ilgili yapılacak tartışma, araştıma, çalışma vs..
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

1) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
2) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
3) Verilen uygulamalara yönelik çalışma soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir bankanın mali tahlil raporunu ve spreadini inceleyerek, mali tahlil rapor
hazırlama ve inceleme, spread inceleme konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet
soru bulunmaktadır. (sınav sorusu olmayacak!)
1)
Dönem içerisinde fiilen ödenen yasal kıdem tazminatları doğrudan ……………….
intikal ettirilir.
A)

Gider hesaplarına

B)

Kasa hesabına

C)

Personel borçları

D)

Diğer alacaklar

E)

Fiilen ödenen giderler hesabına

2)
Banka kredileri içerinde yer alan kabul kredileri, akreditif borçları gibi ithalatla
ilgili borçlar, …………………………. hesabına aktarılır.
A)

Diğer Borçlar/ Yurtdışı Satıcılar

B)

İthalat borçları

C)

Ticari Borçlar/ Satıcılar

D)

Ticari Borçlar/ Yurtdışı Satıcılar

E)

Diğer Borçlar/ Satıcılar

3)
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan ve bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenecek senetli borçlar
……………… hesabında izlenir.
A)

Diğer çeşitli borçlar

B)

Borç senetleri

C)

Alıcılar

D)

Satıcılar

E)

Uzun vadeli satıcılar
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4)
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren
tarafından onaylanan hakediş bedelleri ……….. hesabına kaydedilir.
A)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

B)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım hesabı

C)

Hakedişler hesabı

D)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

E)

İnşaat hakedişleri hesabı

5)
Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içinde ödenecek
borçlar ………………………… hesabında izlenir.
A)

Diğer çeşitli borçlar

B)

Ortaklara borçlar

C)

Diğer ticari borçlar

D)

Diğer finansal borçlar

E)

Kısa vadeli borçlar

6)
…………………………. amortismana tabi malların satılmasından doğan kar veya
bunların zayii dolayısıyla alınan sigorta tazminatı fazlası, yenileme giderlerini karşılamak
üzere bu hesaba kaydedilir.
A)

Diğer fonlar

B)

Amortisman fonları

C)

Özel fonlar

D)

Sabit kıymet fonları

E)

Yenileme fonları

342

7)
Orta / uzun vadeli borç senetleri (ticari) içerisinde vadesi 18 ay olan ve yapılmakta
olan yatırım kapsamında verilmiş borç senedine rastlanılırsa yapılacak aktarma /
arındırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Diğer çeşitli borçlar” hesabına aktarılır

B)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Satıcılar” hesabına aktarılır

C)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Borç senetleri” hesabına aktarılır

D)

Uzun vadeli borçlar içerisinde “Diğer çeşitli borçlar” hesabına aktarılır

E)

Kısa vadeli borçlar içerisinde “Banka borçları” hesabına aktarılır

8)
Faaliyet Giderleri: işletmenin esas faaliyetleri ile ilgili bulunan ve …………….……
yüklenmeyen araştırma-geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel
yönetim ile ilgili giderlerden oluşan hesap grubudur.
A)

Olağandışı giderlere

B)

Satışlara

C)

Diğer giderlere

D)

Faaliyet giderine

E)

Üretim maliyetine

9)
Brüt Satışlar ile Satış İndirimleri kalemlerinin farkı işletmenin ……………….
tutarını verir.
A)

Satış giderleri

B)

Satılan mal maliyeti

C)

Net Satışlar

D)

Satış indirimleri

E)

Net satış indirimleri
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10)
İşletme ……………, ………………… yoluyla kullanılabilir mali olanaklarını
arttırabilir.
A)

Borçlanma / Yatırım yapma

B)

Borçlanma / Yabancı kaynak sağlama

C)

Borçlarını ödeme / Kredi kullanma

D)

Yatırım yapma / Kredi kullanma

E)

Borçlanma / Öz sermayedeki yedeklerden sermaye artırımı yapma

***
Cevap Anahtarı:
1) A

2) D

3) B 4) A 5) A 6) C

7) D

8) E

9) C

10) B
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KAYNAKÇA

Dr. Öztin Akgüç – Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
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