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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Günümüzün gelişen ve her gün yeni aşamalar kaydeden teknolojisine, iş ve ticaret hayatına
uyum sağlamak zorunludur. Bunun için de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen, yetenekli,
çevresiyle doğru iletişim kurabilen, müşteri isteklerine cevap verebilen eğitimli ve nitelikli elemanlar
gerekmektedir. Ekonomi, finans, istatistik, muhasebe gibi dersleri anlaşılmasında ticari ve finans
matematiği teşkil etmektedir. Etkin bir finansman politikasının uygulanabilmesi paranın
değerlendirme ilkelerine bağlıdır. Paranın rasyonel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi birikimine
ihtiyaç vardır. Finansman kararları; para ya da kredinin nereden, ne zaman, ne miktarda ve nasıl
sağlanacağıyla ilgilidir. Diğer taraftan finansal ya da reel varlıklara, ne zaman, ne miktarda ve nasıl
yatırılacağı ile ilgili kararlar ise yatırım kararlarıdır. Günümüzde kredi ve yatırım piyasası
faaliyetlerinden uzak kişi ya da kurum düşünmek olanaksızdır. Bugün pek çok kişi ve kurum sadece
ulusal piyasalara değil, uluslararası piyasalara fon sunan ya da fon talep eden ya da yatırım yapan bir
birim olarak faaliyette bulunmaktadır. Matematiksel ve analitik düşünme becerileri geliştirilmeden
finansal kararlarda başarıyı yakalamak artık çok mümkün görülmemektedir. Ticari ve Finans
Matematiği; hem finansman hem de yatırımlarla ilgili finansal kararlarda gerekli olan matematiksel
bilgileri kapsamına almakta ve kişilerin matematiksel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye
odaklanmaktadır. Ders kitabı, birbirini tamamlayan ticari ve finans matematiğinin temel konularını
kapsayan yedi bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta, konular çok sayıda çözümlü örnekler yardımıyla
açıklanmaya çalışılmıştır. Kitabın ilk bölümlerinde, temel matematik bilgileri verilerek sonraki
ünitelerde yer alan faiz hesaplamaları, iskonto hesaplamaları ve anüiteler gibi konuların öğrenciler
tarafından özümsenmesi amaçlanmıştır. Konular, yüksek seviyeli matematik bilgisine ihtiyaç
göstermeyecek şekilde, fazla teorik bilgilerden kaçınılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Her bölümün
sonunda yeterli olacak şekilde çözülmüş problemlere yer verilmiş, öğrencilerin kendilerini sınamaları
amacıyla da çözülecek problemler hazırlanmıştır.
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1. YÜZDE VE BİNDE İŞLEMLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yüzde ve binde ifadesini kavramak
1.2. Yüzde ve binde hesaplarında kullanılan simgeleri kavramak
1.3. Basit yüzde hesapları yapmak.
1.4. İç yüzde hesaplamaları yapmak
1.5. Dış yüzde hesaplamaları yapmak
1.5. Katma Değer Vergisini hesaplamak(KDV)

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

Yüzde Hesaplamaları
Binde Hesaplamaları
Esas Değer
Yüzde Değer

5

Giriş
Ticaret hayatında; İşletme çalışanları, günlük işlemlerini yerine getirirken bir takım
hesaplamalar yapmak zorundadır. Fatura düzenlerken, müşterilerine indirim yaparken, mal ve
hizmet satın alırken pazarlık yapmak gerekmektedir. Bu işlemlerde bir bağıntı, ilişki
bulunmaktadır. Bu ilişkilerin belirlenmesinde oran ve orantının uygulanması hesaplamalarda
kolaylıklar sağladığı gibi, aynı şekilde, yüzde hesaplamalarını bilmek ve uygulamak işletme
çalışanlarına büyük avantajlar sağlar.

6

1.1. Yüzde ve Binde İşlemleri
Yüzde: Bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp o eşit parçaların kaçını aldığımızı ifade eden
kavramdır. Sayısal olarak, bir sayının yüze bölünerek, çıkan tutarın yüzde oranı ile çarpılması
sonucu bulunan tutar o sayının yüzdesidir.
Ticari işlemler yapılırken herhangi bir miktarın ağırlığı veya değerinin hesaplanması
gerekebilir. Bir miktarın veya değerin yüzde (%) bir kısmını hesaplamak için uygulanan kurala
yüzde kuralı denir.
Yüzde ve binde kavramları, iş ve ticaret hayatında bazı sayısal değerlerin
karşılaştırılmasında; maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın bulunmasında, satışta
sağlanan indirim oranının bulunmasında, işletme faaliyetlerinden elde edilen karın
hesaplanmasında, ortakların kardan alacakları paylarının ne kadar olacağının hesaplanmasında
kullanılır.
Bu değerler karşılaştırılırken yüz sayısı ya da bin sayısı temel olarak alınır ve gerekli
işlemler yapılır. Yüzde, % şeklinde, binde ise %0 şeklinde gösterilir.
1
Yüzde = 100

Örnek: % 4 =
%

3
7

=

3

700

1

Binde =
4

100

‘dür

‘dür
,

,

1000
23

%o

4

demektir.

%o32 =

=

23

32

1000

‘ dir.
4000

Örnek:100 TL maliyetli alınan bir ürün 30 TL kar ile satılırsa karın satışa oranı;
30
Çözüm: 100 = 0,30 (%30) şeklinde gösterilir ve yüzde otuz olarak okunur.

Not: Oransal ifadelerin küçük olduğu durumlarda ise sonuçlar binde olarak ifade edilir.

Örnek: Bir emlakçı 60.000 TL’ye sattığı evden 180 TL komisyon almaktadır.
Komisyon tutarının satış tutarına oranını yüzde (%) ve binde (%0) olarak ifade ediniz.
180
Çözüm: 60.000 = 0,003→ (%,3) → %o3 şeklinde yazılır ve binde üç olarak okunur.

Not: Buradaki sonucu binde olarak ifade etmek daha kolay ve yaygın bir kullanım
şeklidir.
Örnek: Bir fabrikada bulunan 160 personelin 40’ı erkektir. Personelin cinsiyete göre
dağılımını yüzde olarak bulunuz.
Çözüm: Erkeklerin oranı =

40

160

= 0,25 = %25 (yüzde yirmi beş)
7

Bayanların oranı =
i.

120
160

= 0,75 = %75 (yüzde yetmiş beş)

Yüzde ve Binde Hesaplarında Kullanılan Simgeler

Ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan ve uygulanan, binde hesaplarından daha ziyade yüzde
hesaplarıdır. Bu nedenle bundan sonraki açıklamalar ve örnekler yüz sayısı dikkate alınarak
yapılacaktır.“400,00 liranın % 10’ u 40,00 liradır” denildiği zaman dört yüz lira temel sayıdır,
% 10’ daki on sayısı yüzde payıdır, kırk lira ise yüzde tutarıdır.
Temel sayı (X): Yüzdesi alınacak sayı, temel sayı, esas değerdir.
Yüzde payı (P):Her 100’e isabet eden paydır.
Yüzde tutarı (T):Esas sayının yüzde payıyla orantılı olan kısmıdır.
Yüzde hesapları üç bölümde incelenebilir.
 Basit Yüzde Hesapları
 İç Yüzde Hesapları
 Dış Yüzde Hesapları
Bilinmeyen unsuru yüzde hesaplarında bulmak için orantı, formül veya denklem
kullanılabilir. Formüllerin oluşmasında yine orantı yönteminden hareket edilmektedir.
Herhangi bir X sayısının belirli bir yüzde oranı (%P) ile yüzde tutarı (T), T = X.
formülü ile açıklanır. Aynı ifade orantı kurularak da elde edilebilir.
100 birimde

P birim olursa,

X birimde

T birim olur

100. T = X. P

ii.

T=X=

𝑃

100

𝑃

100

eşitliği elde edilir.

Yüzde ve Binde Olarak Yazılmış Sayıların Ondalık ve Kesirli Düzene Çevrilmesi

Yüzde olarak verilmiş bir sonuç 100 sayısına, binde olarak verilmiş bir sonuç ise 1.000
sayısına bölünmek suretiyle ondalık sayıya çevrilebilir. Verilen yüzdeyi ondalık kesir şeklinde
verilen sayının ondalık virgülünü iki basamak sola kaydırıp yazarız.
Örnek: Aşağıda yüzde ve binde sembolü ile verilen ifadeleri ondalık sayı şeklinde
yazınız.
a)%16
b)%35,6
8

c)%14,28
d)%0,8
e)%o4,35
f)%o17,25
Çözüm:
a)%16 = 0,16
b)%35,6 = 0,356
c)%14,28 = 0,1428
d)%0,8 = 0,008
e)%o4,35 = 0,00435
f)%o17,25 = 0,01725

iii.

Kesirli Olarak Verilen Sayıların Ondalık Sayıya Çevrilmesi

Bir rasyonel sayıyı yüzde oranı şeklinde yazmak için, verilen sayı paydası 100 veya
1000 olacak şekilde genişletilir veya sadeleştirilmesi, ya da kesrin payının paydasına bölünmesi
gerekir. Ondalık kesirleri yüzde oranı şeklinde yazmak için ondalık virgülü 2 basamak sağa
kaydırırız.
Örnek:

2
5

kesrini yüzde sembolü ile yazınız.

Çözüm: Paydası 100 olacak şekilde kesir genişletilirse; pay ve paydasının 20 ile
çarpılması gerekir. Ya da pay paydaya bölünüp 100 veya 1.000 sayısı ile çarpılır. Kesrin
paydası olan 5’i 100 yapmak için 20 ile çarpılması gerekir. Aynı zaman da kesrin değerinin
değişmemesi için payın da 20 ile çarpılması gerekir. Buna göre;
2
5

Örnek:

Çözüm:

=
15
5

16
5

2𝑥20

5𝑥20

=

40

100

= 0,4 → %40 şeklinde gösterilir.

kesrini yüzde sembolü ile yazınız.

=

16𝑥20
5𝑥20

=

320
100

= 3,2→ %320 şeklinde gösterilir.
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Örnek:

7

10

kesrini yüzde ve binde sembolü ile yazınız.

Çözüm: Kesrin payı paydasına bölünerek 100 veya 1.000 ile çarpılarak yazılır.
7

10

= 0,7 → %70 veya %o700 şeklinde gösterilir.

Bazı kesirleri pratik olarak çözmek daha zor olabilmektedir. Ticari hayatta
karşılaştığımız oransal değerler her zaman yukarıda çözdüğümüz örneklere benzememektedir.
Böyle bir problemin üstesinden gelmek için basit doğrusal orantı kurmak yeterli olacaktır.
Örnek:
Çözüm:

27
37

kesrini yüzde sembolü ile yazınız.

27

kesrinin paydasını yüz olacak şekilde genişletmek veya payı paydaya
37
bölerek sonuca gitmek pratikte zor görünmektedir. Bunun yerine basit doğrusal orantı kurularak
problem çözülür. 27/37 kesri bilindiği gibi 37’de 27 şeklinde okunmaktadır. Buna göre;
37’de

27 ise

100’de

X olur

37 x X = 100 x 27
X ≅ 72,97

Örnek:

Çözüm:

25
12

X=

37

%72,97 bulunur.
kesrini yüzde sembolü ile yazınız.

12’de

25 ise

100’de

X olur

12 x X = 100 x 25
X ≅ 208,33

2700

X=

2500
12

%208,33 bulunur.

Herhangi Bir Sayının Yüzdesini Bulma:
Herhangi bir sayınının %’si ni bulurken istenilen yüzde oran ile o sayı çarpılır.

10

Örnek: %200 sayısının %10 kaçtır?
Çözüm: 200 x

20

100

= 20

Örnek: ABC firmasında 40 çalışanın %30’u işten ayrılmıştır. Buna göre kaç kişi işten
ayrılmıştır?
Çözüm:40 x

30

100

= 12 kişi işten ayrılmıştır.

Yüzdesi Verilen Sayının Tamamını Bulma:
Örnek: %20’si 24 olan sayının tamamı kaçtır?
Çözüm: X.

20

100

= 24

20.X = 100.24

X = 120 olarak bulunur.
Örnek: %60’ı 17olan sayının tamamı kaçtır?
Çözüm: X.

60

100

= 18

60.X = 100.18

X = 30 olarak bulunur.
Herhangi Bir Sayının Bütünde Yüzde Oranını Bulma:
Örnek: 55 sayısı 120 sayısının % kaçıdır?
Çözüm:

55

120

x 100 = % 46

Örnek: 30 sayısı 150 sayısının % kaçıdır?
Çözüm:

30

150

x100 = % 20
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1.2.Yüzde ve Binde Hesaplarının Türleri
1.2.1. Basit Yüzde Hesapları
Basit hesaplarda, verilen bir sayının yüzde tutarı, esas alınan sayı ile yüzde payının
çarpımına eşittir. Yüzde hesaplarında kullanılacak sembolleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
X = Esas Değer
T = Yüzde Tutarı
P = Yüzde Payı

Yüzde Tutarının Hesaplanması
Yüzde hesabının tanımına göre; 100 esas değerinin yüzde payı (P) olduğuna göre (X)
esas değerinin yüzde payı (T)’nin ne olacağı orantı ile aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
100 birimde

P birim olursa,

X birimde

T birim olur
100 x T = X x P

Bu eşitlikte yüzde tutarı T yalnız bırakılırsa,
𝑋𝑥𝑃
T=
100

formülü elde edilir.

Örnek:750 TL değerindeki satıştan % 8 KDV kesilecektir. Vergi tutarını hesaplayınız.
Çözüm:
I.Yol: Problemin çözümü orantı yoluyla yapılabilir.
100 TL’de

8 TL KDV olursa,

750 TL’de

X TL KDV olur

X=

750𝑥8
100

= 60 TL katma değer vergisi kesilir.

II.Yol: Verilen esas değer olan 750 TL’nin %8’i alınarak sonuca ulaşılır.
Yüzde Tutar (T) = Esas Sayı x

𝑌ü𝑧𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝚤
100

12

T = 750 x
T=

6.000
100

8

100

T = 60 TL

(% 60)

III.Yol:
X = 750 TL

T=

𝑋𝑥𝑃

P=8

T=

750 𝑥 8

T= ?

T = 60 TL

100

100

Örnek: Bir fabrikanın vergi matrahı 500.000 TL’dir. Yıllık 75.000 TL vergi ödediğine
göre gelir vergisi oranı yüzde kaçtır?
Çözüm:
500.000 TL matrahta

75.000 TL vergi ödenirse,

100 TL matrahta

X TL vergi ödenir

X=

100 𝑥 75.000
500.000

= 15 TL ( % 15)

Örnek:1200 satış fiyatı olan bir çamaşır makinesinde, alıcıya %15 indirim yapılmıştır.
Yapılan indirim miktarını bulunuz?
Çözüm:
100 TL satışta

15 TL indirim yapılırsa,

1200 TL satışta

X TL indirim olur

X=

1200 𝑥 15
100

= 180 TL indirim yapılır.

Esas Değerin Hesaplanması
100 x T = X x P eşitliğinde esas değer (X) yalnız bırakılırsa,
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X=
formülü elde edilir.

𝑇 𝑥 100
𝑃

Örnek: Bir ürün üzerinden % 7 oranında yapılan indirimin tutarı 10 TL’dir buna göre
ürünün esas değeri nedir?
Çözüm:
𝑇 𝑥 100

T = 10 TL

X=

P=7

X=

X=?

X = 143 TL

𝑃

10 𝑥 100
7

Yüzde Payının Hesaplanması
100 x T = X x P eşitliğinde esas değer (P) yalnız bırakılırsa,
P =
formülü elde edilir.

𝑇 𝑥 100
𝑋

Örnek:50 TL’lik bir fatura üzerinden yapılan indirimin tutarı 2,5 TL tutmuştur. Buna
göre yapılan indirim oranını bulunuz.
Çözüm:
𝑇 𝑥 100

X = 75 TL

P=

T = 2,5 TL

P=

P=?

P=5

𝑋

2,5 𝑥 100
50

1.2.2. İç Yüzde Hesapları
Belirli bir vade ile bankaya yatırılan mevduatın dönem sonunda faiziyle birlikte
toplanarak verilmesi, bir ürünün maliyet fiyatı ile karının birlikte verilmesi gibi problemlerin
çözümünde iç yüzde hesabı yapılır. Esas değere yüzde tutarı eklenerek yapılan yüzde
hesaplarına iç yüzde hesapları denir. Yüzde tutarını içine alan değer (X1) ile gösterilirse,
X1 = X + T
14

şeklinde sembolleştirilebilir.

Yüzde Tutarının Hesaplanması
X1 = X + T eşitliğinde esas değer (X) yerine X =
X1 =
Burada payda eşitlenirse,

100 𝑥 𝑇

+T

𝑃

𝑇 𝑥 100
yazılırsa,
𝑃

elde edilir.

X1 x P = 100 x T + T x P
X1 x P = T (100 + P ) elde edilir.
Bu eşitlikte yüzde tutarı (T) yalnız bırakılırsa,
T =
formülü elde edilir.

𝑃 𝑥 𝑋1

𝑃+100

Örnek: Bir fatura üzerinden % 7 oranında hesaplanan yüzde tutarı esas değere
eklendikten sonra fatura tutarı 32 TL’ye ulaşmıştır. Buna göre yüzde tutarını bulunuz?
Çözüm:
𝑃 𝑥 𝑋1

X1 = 45 TL

T =

P=8

P=

T=?

P=2

𝑃+100

7 𝑥 32

7+100

Esas Değerin Hesaplanması
X1 = X + T eşitliğinde esas değer (T) yerine T =
X1 = X +
eşitliği elde edilir.

𝑋𝑥𝑃
100

𝑋𝑥𝑃
100

yazılırsa,

Burada payda eşitlenirse,
100 x X1 = 100 x X + X x P
15

100 xX1 = X (100 +P) elde edilir.
Bu eşitlikte esas değer (X) yalnız bırakılırsa,
X=

100 𝑥 𝑋1

formülü elde edilir.

100+𝑃

Örnek: Bir faturaya % 8 oranında hesaplanan yüzde tutarı eklendikten sonra fatura
tutarı 18,4 TL’ye ulaşmıştır. Buna göre faturanın esas değeri nedir?
Çözüm:
X1 = 18,4 TL

X =

100 𝑥 𝑋1

P=8

X=

100 𝑥 18,4

X=?

X = 17 TL

100+𝑃
100+8

Yüzde Payının Hesaplanması
X1 = X + T eşitliğinde yüzde tutarı (T) yerine T =

X1 = X +

𝑋𝑥𝑃
100

yazılırsa,

𝑋𝑥𝑃
100

eşitliği elde edilir. Burada payda eşitlenirse,
100 x X1 = 100 x X + X x P elde edilir.
Burada yüzde payı (P) yalnız bırakılırsa,
100(X1 – X) = X x P
100 𝑥 ( 𝑋1 − 𝑋)
P=
𝑋

formülü elde edilir.

Örnek:60 TL’lik bir faturaya belli bir yüzde tutarı eklendiğinde fatura tutarı 64,8 TL’ye
ulaşmıştır. Yüzde payını hesaplayınız.
Çözüm:
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100 𝑥 ( 𝑋1 − 𝑋)
P=
𝑋

X1 = 64,8 TL

100 𝑥 (64,8− 60)
P=
60

X = 60
P=?

P=8

Örnek: Bir firma ürettiği malların maliyet bedellerine % 10 eklemek suretiyle piyasaya
arz etmektedir. Bir faaliyet dönemi içinde 75.000 TL’lik satış yapmış ise karı ne olmuştur?
Çözüm:
I. Yol: Maliyet bedeline belli bir oranda kar eklenerek satış fiyatı verildiği için aşağıdaki
eşitlik yazılabilir.
Satış Fiyatı = Maliyet Fiyatı +
77.000 = MF +

77.000 =

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 𝐾𝑎𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤

𝑀𝐹 10

100

100

110𝑀𝐹
100

MF =

77.000 100
110

MF = 77.000 TL
Kar = (Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı)
Kar = 77.000 - 70.000 = 7.000 TL
II. Yol: Maliyet bedeli 100 kabul edilerek, maliyet bedeline % 10 kar oranı eklenerek
satış fiyatı bulunarak işlem orantı yoluyla yapılabilir.
110 TL satışta (100+10)

10 TL kar var ise,

77.000 TL satışta

X TL kar vardır.

X=

77.000 𝑥 10
= 7.000 TL
110

Örnek: Saat ücretine 15 TL zamdan sonra 35 TL olan işçinin saat ücretine yapılan zam
% kaçtır?
Çözüm:
Zam öncesi saat ücreti = (35-15) =20 TL
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20 TL saat ücretine

15 TL zam yapılır ise,

100 TL saat ücretine

X TL zam yapılır…

X=

15 𝑥 100
20

= 75 TL (%75)

Örnek:% 20 karla x TL’ye satılan bir malın, maliyet fiyatı üzerinden % 5 indirimli satış
fiyatı y ise x ile y arasında nasıl bir ilişki vardır?
Çözüm: Malın maliyeti 100 TL olsun.
% 20 Karlı Satış Fiyatı (x) = 120 TL ( Maliyet + Kar)
% 5 İndirimli Satış Fiyatı (y) = 95 TL ( Maliyet - İndirim)
𝑥

𝑦

=

120

𝑥

95

𝑦

24

=
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(pay ve paydayı 5’e böldük)

1.2.3. Dış Yüzde Hesapları
Dış yüzde hesaplamaları; genellikle indirimli ticari işlemlerde kullanılmaktadır. Bu
hesaplamalarda, esas değer ile yüzde tutarının farkı alınarak işlem yapılmaktadır. Esas değer
ile yüzde tutarının farkı X2, esas değer X ve yüzde tutarı T ile gösterilirse,
X2 = X – T
eşitliği elde edilir.
T yerine eşiti yazılırsa;
X2 = X veya X yerine eşiti yazılırsa;
X2 =

100 𝑥 𝑇
𝑃

𝑋𝑥𝑃
100

-T

Dış yüzde hesaplamalarında; yüzde tutarı, yüzde payı ve esas değerden birisi
bilinmediğinde yukarıdaki eşitlikler yardımıyla bulunabilir.
Yüzde Tutarının Hesaplanması
X2 = X - T eşitliğinde esas değer (X) yerine X =
X2 =

100 𝑥 𝑇
𝑃

-T

𝑇 𝑥 100
yazılırsa,
𝑃

eşitliği elde edilir.
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Burada payda eşitlenirse,
X2 x P = 100 x T – T x P
X2 x P = T (100 - P ) elde edilir.
Bu eşitlikte yüzde tutarı (T) çekilirse,
𝑃 𝑥 𝑋2

T =
formülü elde edilir.

100−𝑃

Örnek: Bir fatura üzerinden % 5 oranında indirim yapıldıktan sonra fatura tutarı 87
TL’ye düşmüştür. Bu durumda indirim tutarı nedir?
Çözüm:
𝑃 𝑥 𝑋2

X2 = 87 TL

T =

P=5

P=

T=?

P = 4,5

100−𝑃

87 𝑥 5

100−5

Esas Değerin Hesaplanması
X2 = X - T eşitliğinde esas değer (T) yerine T =
X2 = X eşitliği elde edilir.

𝑋𝑥𝑃
100

𝑋𝑥𝑃
100

yazılırsa,

Burada payda eşitlenirse,
X2 x 100 = X x 100 - X x P
X2 x 100 = X (100 - P) eşitliği elde edilir.
Bu eşitlikte (X) yalnız bırakılırsa,
X=

100 𝑥 𝑋2

formülü elde edilir.

100−𝑃

Örnek: Bir faturaya % 6 oranında indirim yapıldıktan sonra fatura tutarı 85,2 TL’ye
düşmüştür. Bu durumda faturanın esas değeri nedir?
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Çözüm:
X2 = 85,2 TL

X =

100 𝑥 𝑋2

P=6

X=

100 𝑥 85,2

X=?

X = 91 TL

100−𝑃
100−6

Yüzde Payının Hesaplanması
X2 = X - T eşitliğinde yüzde tutarı (T) yerine T =
X2 = X -

𝑋𝑥𝑃
100

𝑋𝑥𝑃
100

yazılırsa,

eşitliği elde edilir. Burada payda eşitlenir ve(P) yalnız bırakılırsa,
X2 x 100 = X x 100 - X x P
Xx P = 100(X - X2)
100 (𝑋− 𝑋2 )
P=
𝑋

formülü elde edilir.

Örnek: 220 TL’lik bir fatura üzerinden belli bir oranda indirim yapıldıktan sonra fatura
tutarı 202,5 TL’ye düşmüştür. Bu durumda yüzde payı nedir?
Çözüm:
X2 = 202,5 TL

P=

100( 𝑋− 𝑋1 )

X = 220 TL

P=

100 (220− 202,5)

P=?

P=8

𝑋

220

Örnek: %5 komisyon vererek mallarını sattıran bir kişi kalan paranın 2850 TL olması
için komisyoncuya kaç TL ödemesi gerekir?
Çözüm:
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I. Yol: Komisyon alındıktan sonraki tutar ile komisyon oranı verildiği için aşağıdaki
denklem yazılabilir.
Kalan Tutar = Önceki Tutar X2 = X –

Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟 . 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤
100

𝑋.𝑃

100

2850 = X -

𝑋.5

100

2850 =

X =

95𝑋
100

2850 .100
95

TL

X = 3000 TL ( komisyon öncesi tutar)
Komisyon Tutarı = 3.000 –2.850 = 150 TL

II. Yol: Komisyondan önceki tutar 100 kabul edilirse, kalan para komisyon oranı kadar
azalacaktır. Orantı yoluyla aşağıdaki gibi çözülebilir.

95TL sağlamak için (100-5)

5 TL komisyon verirse,

2850 TL sağlamak için

X TL komisyon verir.

X=

2850 𝑥 5
95

= 150 TL

Örnek: Bir ürünün net ağırlığı 3.200 kilogramdır. Ambalajın ağırlığı ise 150
kilogramdır. Bu durum da ambalajın bütün ağırlığına oranı % kaçtır?
Çözüm:
Ürünün brüt ağırlığı = (2.300 + 150) = 2.450 kg.
2.450 kg. ağırlığın

150 kg. ambalaj ise,

100 kg. ağırlığın

X kg. ambalajdır...
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X=

100 𝑥 150
2.450

≅ 6,12 kg. ( % 6,12 )

Örnek: Satış fiyatı 400 TL olan bir mal 350 TL’ye satılırsa satış fiyatı üzerinden % kaç
indirim yapılmıştır?
Çözüm: İndirim tutarı bulunup, orantı kurularak indirim oranını bulunabilir.
İndirim Tutarı = 400 TL – 350 TL = 50 TL

400 TL’ de

50TL indirim olursa,

100 TL’de

X TL indirim olur.

X=

100 𝑥 50
400

= 12,5 TL ( % 12,5)

Katma Değer Vergisinin (KDV) Hesaplanması
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet alanın, malı teslim edene ödediği vergi türüdür.
Ülkemizde satılan ve alınan hizmet karşılığı alınan KDV yüzde oranları türe göre
değişmektedir. KDV oranı malın fiyatına eklenerek alıcıdan tahsil edilir. Tüketim malları
üzerinden alınan vergidir.

Ürün bedeli + KDV tutarı = Toplam Tutar
Örnek: Fiyatı 450 TL olan bir ürünün KDV oranı % 18 ise KDV dâhil fiyatı kaç TL’dir
Çözüm: 450 x

18

100

= 81 TL

Ürün bedeli + KDV tutarı = Toplam Tutar
450 + 81 = 531 TL

Örnek 1: Bir ürünün satış fiyatı KDV (Katma Değer Vergisi) içinde 130, 00 TL
olduğuna göre KDV’siz satış fiyatını bulunuz (KDV oranı % 18’ dir.).
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KDV oranı % 18 olduğuna göre
100 + 18 = 118
X
130,00 TL
__________________________
100x130,00 130,00
=
= 110,17 TL = 110, 17 TL KDV’siz satış fiyatı
X=
1,18
118

Örnek 2: Bir ürünün satış fiyatı KDV (Katma Değer Vergisi) hariç 150,00 TL olduğuna
göre KDV’li satış fiyatını bulunuz (KDV oranı % 18’ dir.).
KDV oranı % 18 olduğuna göre
100 + 18 = 118
150,00 TL

X

__________________________

X=

150,00x118
100

= 177, 00 TL KDV’li satış fiyatı

Örnek 3: Bir ürünün satış fiyatı KDV (Katma Değer Vergisi) içinde 70,00 TL olduğuna
göre KDV’siz satış fiyatını bulunuz (KDV oranı % 8’dir.).
KDV oranı % 8 olduğuna göre
100 + 8 = 108
X
70,00 TL
__________________________
X=

100𝑥70,00
108

=

70,00
1,08

= 64,81 TL KDV’siz satış fiyatı

Örnek 4: Bir ürünün satış fiyatı KDV (Katma Değer Vergisi) hariç 45,00 TL olduğuna
göre KDV’li satış fiyatını bulunuz (KDV oranı % 8’ dir.). KDV oranı % 8 olduğuna göre
100 + 8 = 108
45,00 TL
X
__________________________
45,00𝑥108
X=
= 48, 60 TL KDV’li satış fiyatı
100
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Bir yıllığına bankaya yatırılan 700 TL yılsonunda faizi ile birlikte 819 TL
olduğuna göre % kaç faiz getirmiştir?
Soru 2: Bir şirket borcunun %25’ini ödüyor. Geriye 12.000 TL borcu kaldığına göre
borcun tamamı kaç TL’dir?
Soru 3: Bir öğrenci, 180 sayfalık resim defterinin % 70’ini kullandığına göre resim
defterinin kaç sayfası kullanılmamıştır?
Soru 4: Bir kitapçı, tanesini 20 TL’ye sattığı sözlüklerde % 15 indirim yaptığına göre
yaptığı indirim tutarı ne kadardır?
Soru 5: Bir ürün satış fiyatı üzerinden % 12 indirim yapılarak satılmıştır. İndirim
miktarı 36,00 TL olduğuna göre bu ürünün indirimden önceki satış fiyatını bulunuz.
Soru 6: Bir bakkal, dükkânında satmak için aldığı pirincin % 40’ını istediği kalitede
olmadığını görerek iade etmiştir. Geriye 18 kg pirinç kaldığına göre iadeden önceki pirinç
miktarı kaç kilogramdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yüzde: bir bütünü yüz eş parçaya ayırıp o eş parçaların kaçını aldığımızı ifade eden bir
kavramdır. Örneğin; bir bütünün yüzde 25'i demek o bütünün 100 eş parçasından 25'ini ifade
eder. Yüzdeler kesirleri yazmanın bir başka yoludur. Yüzde sözcüğü 100 eşit parçaya bölünen
bir büyüklüğün o sayı kadarlık parçası anlamına gelir. Yüzde işareti olan “%” 100 sayısının
rakamlarından oluşur. Yüzde tutarı T, esas değer A ve yüzde payı y ile gösterilirse, verilerden
ikisi bilindiğinde bilinmeyen rahatlıkla bulunur.
Bildirilen değerde yüzde tutarı da dâhilse, bu tür yüzde hesaplarına iç yüzde hesapları,
esas değerden belli bir değer indirilmişse bu tür yüzde hesaplarına dış yüzde hesapları denir.
Bir değerin veya miktarın yüzde(%) bir kısmını hesaplamak için uygulanan kurala
“yüzde kuralı” denir. Ticari işlemler yapılırken herhangi bir miktarın değeri veya ağırlığının
hesaplanması gerekebilir. Bu hesaplamalar için yüzde kuralı uygulanır ve yüzde hesapları
olarak adlandırılır. Kar, zarar, iskonto, vergi, komisyon gibi hesaplar yüzde hesapları
kullanmayı gerektirirler.
Yüzdenin Bulunması: Bir sayının yüzdesi sorulduğunda, verilen sayı yüze bölünür
sonuç oranla çarpılır. Yüzde hesaplarında üç eleman vardır.
1. Temel sayı,
2. Yüzde Oranı,
3. Yüzde Payı
Bu üç elemandan ikisi verildiğinde üçüncüsü bulunur.
Temel Sayı: Temel sayıyı bulmak için Yüzde payı Yüzde oranına bölünür.
Yüzde Oranı: Yüzde oranını bulmak için Yüzde payı temel sayıya bölünür.
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Bölüm Soruları
Soru 1:Bir sınıfta 100 kişi vardır. Sınıfın 56’sı kız olduğuna göre erkeklerin oranı yüzde kaçtır?
a) 41
b) 44
c) 40
d) 23
e) 42
Soru 2:Bir şirket sermayesinin önce % 30’unu daha sonra kalan sermayesinin % kaçını
kullanmıştır?
a) 58
b) 44
c) 51
d) 50
e) 48
Soru 3:% 10 ‘unun % 25’i olan sayı kaçtır?
a) 483
b) 484
c) 486
d) 480
e) 470
Soru 4:Bir tıra yüklenecek ürünlere genleşme payı olarak % 5 bırakılmaktadır. Konteynıra en
fazla 750 kg ürün yüklediğine göre kaç kg yükleme yapılır?
a) 712,5 kg
b) 722,5 kg
c) 732,5 kg
d) 715,5 kg
28

e) 723,5 kg
Soru 5:Bir depodan % 35 ürün çıkışı yapıldığında 130 koli kalıyor. Eğer % 50’si satılsaydı kaç
adet koli kalırdı?
a) 105
b) 110
c) 100
d) 120
e) 102
Soru 6: Ali ’ye kardeşi 30 tane fındık vermiştir. Ayşe bu fındıkların 6 tanesini arkadaşına
verdiğine göre fındıkların % kaçını arkadaşına vermiştir?
a) 27
b) 22
c) 18
d) 27
e) 20
Soru 7: Yaş sabun kuruduğu zaman % 20 fire veriyor. Kilogramı 50 tl den alınan yaş sabun
kuruduğunda kaç liraya satılmalıdır ki satıştan % 28 kar edilsin.
a)75
b)63
c)45
d)80
e)74
Soru 8: % 10 kar ile satış yapan bakkalın terazisi 80 gramlık bir ağırlığı 100 gram olarak
gösteriyor. Buna göre bakkalın kar oranı yüzde kaç olur?
a) 47,5
b) 27,5
c) 30,5
d) 35,5
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e) 37,5
Soru 9: 250 TL ye alınan bir ürün 200 TL ye satılıyor. Yapılan zarar yüzdesi kaçtır?
a) 20
b) 25
c) 15
d) 10
e) 12
Soru 10: % 10 zararla satılan bir ürüne 60 TL zam yapıldığında %10 kar ediliyor. Buna göre,
bu ürünün maliyeti kaç TL’dir?
a)250
b)280
c)230
d)300
e)320

Cevaplar
1) 44
2) 51
3) 480
4) 712,5
5) 100
6) 20
7) 80
8) 37,5
9) 20
10) 300
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2. İŞLETMELERDE MALİYET - KAR HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Maliyet ve satış fiyatı eşitliğini hazırlamak
2.2. Maliyet üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak
2.3. Satış üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak
2.3. Kümülâtif karı hesaplamak
2.3.Ortalama karı hesaplamak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Maliyet
Satış
Kâr
Zarar
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Giriş
İşletmelerde satışa konu olan mallar belli bir fiyat veya maliyetle satın alınıp başka bir
fiyatla satılırlar. Maliyet kavramı, mal veya hizmetin üreticisinden tüketicisine ulaştığı ana
kadar, üreticinin katlanmak zorunda olduğu parasal sorumluluktur. İşletmenin amacı kar elde
etmek olduğu için satış fiyatı maliyet fiyatına belli bir kar eklenerek belirlenmektedir. Herhangi
bir mal veya hizmetin değeri o ülkede geçerli olan ortak değer ölçüsü ile parasallaştırılarak
fiyata dönüştürülür. Bir malın satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki fark pozitif (olumlu) ise
kar, negatif (olumsuz) ise zarar olarak nitelendirilir.
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2.1. Temel Kavramlar
İşletmelerde satışa konu olan mallar belli bir fiyat veya maliyetle satın alınıp başka bir
fiyatla satılırlar. Maliyet kavramı, mal veya hizmetin üreticisinden tüketicisine ulaştığı ana
kadar, üreticinin katlanmak zorunda olduğu parasal sorumluluktur. İşletmenin amacı kar elde
etmek olduğu için satış fiyatı maliyet fiyatına belli bir kar eklenerek belirlenmektedir. Herhangi
bir mal veya hizmetin değeri o ülkede geçerli olan ortak değer ölçüsü ile parasallaştırılarak
fiyata dönüştürülür. Bir malın satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki fark pozitif (olumlu) ise
kar, negatif (olumsuz) ise zarar olarak nitelendirilir.
Fiyat: Bir malın biriminin veya hizmetin parasal değer ile ifadesidir.
Alış Fiyatı: Maliyet fiyatı veya Alış fiyatı; bir ürünün üretiminden son satış noktasına
gelene kadar ödenen toplam ücrettir. Satın alınan herhangi bir malın işletmeye getirilinceye
kadar geçen süre içerisinde yapılan giderlerin; gümrük vergileri, sigorta, taşıma, komisyon vb.
fatura net fiyatına eklenmesiyle bulunur.
Maliyet Fiyatı: Bir malın alış fiyatına, işletmenin ürün için yaptığı genel giderler;
hammadde, depolama, aydınlatma, ısıtma-soğutma, kira, işçilik vb. eklenerek bulunan fiyattır.
Maliyet için yapılan toplam harcamaları, malın toplam birimine oranlamakla maliyet fiyatı elde
edilir. Ticari malların maliyet fiyatları ile üretilen ürünlerin maliyet fiyatlarının ayrı ayrı
belirlenmesi gerekir.
Ticari Maliyet Fiyatı: Satın alınan bir malın, satın alındığı yerden satışın yapılacağı
yere ulaşıncaya veya satış yapılıncaya kadar yapılan harcamalardan birim başına düşen paydır.
Bir malın alış fiyatı dışındaki tüm ödemeler alış giderleridir. Malın maliyetine alış giderleri
olarak; gümrük, yükleme, boşaltma, taşıma, komisyon, sigorta vb. tüm alış giderlerinin
yansıtılması gerekir.
Üretim Maliyeti: Herhangi bir madde ve malzemenin fiziksel veya kimyasal yapısını
değiştirme amacı ile yapılması gereken harcamaların, o üretime yüklenmesi sonucunda elde
edilen maliyet tutarının, üretim miktarına bölünmesiyle elde edilen maliyettir.
Kar: İşletmelerin toplam karlılığı üzerinde edinilen malların maliyeti dışında diğer sabit
ve değişken maliyetler de etkili olduğundan satılan ürünlerden satış karı elde etmek bir
işletmenin bütün faaliyetleri sonucunda kar elde etmesi için yeterli değildir. Belirli bir ürün
açısından değerlendirildiğinde, ürünün satış fiyatıyla alış fiyatı arasındaki fark bu ürünün
ticaretinden elde edilen kardır. Bundan dolayı kar oranı tespit edilirken satılan ürünün maliyeti
dışındaki diğer maliyetlerde dikkate alınmalıdır. Maliyetinin üzerinde bir fiyatta satılan
üründen kar elde edilir.
Zarar: İşletmelerin toplam karlılığı üzerinde edinilen malların maliyeti dışında diğer
sabit ve değişken maliyetler de etkili olduğundan satılan ürünlerden kaynaklanan gerçek zarar
satış zararından daha yüksek olacaktır. Belirli bir ürün açısından değerlendirildiğinde, ürünün
satış fiyatının alış fiyatından düşük olduğu durumda iki fiyat arasındaki fark bu ürünün
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ticaretinden kaynaklanan zarardır. Bundan dolayı zorunlu kalınan durumlarda zarar oranı tespit
edilirken satılan ürünün maliyeti dışındaki diğer maliyetlerde dikkate alınmalıdır.
Satış Fiyatı: Bir ürünün satıldığı fiyata veya satılan malın biriminden alınan paradır.
Bir ürünün maliyet fiyatı ile kar veya zararın toplamıdır. Satış fiyatı, maliyet fiyatına bir miktar
kar eklenerek belirlenir. Bu hesaplamalarda kullanılacak semboller aşağıdaki gibidir.
MF: Maliyet Fiyatı
SF: Satış Fiyatı
K: Kar

2.2. Kar Hesapları
Basitçe formüle edilebilir;
Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar Oranı =

Kar Miktarı
Alış Fiyatı

Maliyetinin altında bir fiyata satılıyor ise zarar elde edilir.
Basitçe formüle edilebilir;
Zarar = Maliyet Fiyatı – Satış Fiyatı
Zarar Oranı =

Zarar Miktarı
Alış Fiyatı

2.2.1. Maliyetten Kar (iç Yüzde)
Maliyet fiyatı esas alınarak kar hesaplanır. Malın maliyeti 100 gibi temel bir sayı kabul
edilip, kar payı eklenerek satış fiyatının bulunmasıdır.
Satış fiyatı (SF) = Maliyet Fiyatı (MF) + Kar (K)
Satış fiyatı = 100 + Kar
İfadeleri sembolleştirerek formül oluşturulursa,
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SF = MF + MF

P

100

Maliyetten kar hesaplarında; maliyet fiyatı, maliyetten kar tutarı, maliyetten kar oranı
istenebilir.

Örnek: Maliyet fiyatı 2000 TL olan bir cep telefonu % 12 oranında kar elde ederek
satılıyor. Telefonu kaç TL olarak satış fiyatını ve satıştan sağlanacak karı bulunuz?
Çözüm:
I. Yol: Maliyet fiyatı- satış fiyatı ilişkisinden hareketle, önce satış fiyatı bulunur.
Maliyet fiyatı 100 olduğunda, satış fiyatı, maliyet fiyatının kar payının eklenmesiyle
bulunacaktır.
Maliyet Fiyatı (MF)

Satış Fiyatı (SF)

100 TL maliyetli cep telefonu

112 TL satılırsa

2000 TL maliyetli cep telefonu

X TL satılır

X=

2000 x 112
100

=

224.000
100

= 2240 TL

Karı bulmak için aşağıdaki orantı kurulur.
Maliyet Fiyatı (MF)

Kar (K)

100 TL maliyetli cep telefonu

12 TL kar varsa

2000 TL maliyetli cep telefonu

X TL kar vardır.

X=
Veya

2000 x 12
100

=

24.000
100

= 240 TL

Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar = 2240 – 2000
Kar = 240 TL.
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II. Yol: Maliyet fiyatı ile maliyet fiyatı üzerinden % 12 oranla kar tutarı bulunup, her
iki değer toplanarak satış fiyatı bulunur.
SF = MF + MF

𝑃

100

SF = 2000 + 2000
SF = 2000 + 240

12

100

SF = 2240 TL

Kar = 240 TL

Örnek: Maliyet fiyatı üzerinden % 20 karla 360 TL’ye satılan bir malın maliyet fiyatını
ve satıştan elde edilecek kar tutarını bulunuz?
Çözüm: Kar payı ve satış fiyatı verilmiş, maliyet fiyatı ve kar tutarı istenmektedir. Karlı
satış fiyatı 120 kabul edilirse, maliyet 120 – kar olacaktır. Satış maliyet ilişkisinden
yararlanarak orantı oluşturulabilir.
100 TL maliyetli mal

120 TL satılırsa

X TL maliyetli olur

360 TL satılan mal

X=

360 x 100
120

=

36.000
120

= 300 TL (malın maliyet fiyatı)

Satış- kar ilişkisinden yararlanarak da kar tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
120 TL satıştan

20 TL kar sağlanırsa

360 TL satıştan

X TL kar sağlanır

X=

360 x 20
120

=

7.200
120

= 60 TL (malın satışından sağlanan kar tutarı)

Örnek: Maliyet fiyatı 420 TL olan bir mal % 15 karla satılmaktadır, satılan malın
maliyet fiyatını ve satıştan elde edilecek kar tutarını bulunuz?
Çözüm: Maliyet fiyatı- satış fiyatı ilişkisinden hareketle, önce satış fiyatı bulunur.
Maliyet fiyatı 100 olduğunda, satış fiyatı, maliyet fiyatının kar payının eklenmesiyle
bulunacaktır.
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100 TL maliyetli mal

115 TL satılırsa

420 TL maliyetli mal

X TL satılır

X=

420 x 115
100

=

48.300
100

= 483 TL

Karı bulmak için aşağıdaki orantı kurulur.
Maliyet Fiyatı (MF)

Kar (K)

100 TL maliyetli mal

15 TL kar varsa

420 TL maliyetli mal

X TL kar vardır.

X=
Veya

420 x 15
100

=

6.300
100

= 63 TL

Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar = 483 – 420
Kar = 63 TL.
Örnek: Bir işletmeci 5.800 TL’ye satın aldığı makinayı 6.400 TL’ye satmıştır. İşletmeci
satmış olduğu makinadan % kaç kazanmıştır?
Çözüm: Örnekte, maliyet fiyatı ve satış fiyatı verilmiş, kar payı sorulmaktadır.
Öncelikle satış fiyatı verilmiş, kar payı sorulmaktadır. Öncelikle satış fiyatından maliyet fiyatı
çıkarılarak bulunur.
Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar = 483 – 420
Kar = 63 TL.
Kar oranını bulmak için, maliyet fiyatı-kar ilişkisinden yararlanılarak aşağıdaki orantı
kurulabilir.
5.800 TL maliyette

600 TL kar olursa

100 TL maliyette

X TL kar olur.
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X=

100 x 600
5.800

=

60.000
5.800

= 10,34 TL

(%10,34)

2.2.2. Satıştan Kar (Dış Yüzde)
Satış fiyatı esas alınarak kar hesaplanır. Malın satış fiyatı 100 gibi temel bir sayı kabul
edilip, bunun içerisindeki kar miktarının araştırılmasıdır.
Maliyet Fiyatı (MF) = Satış fiyatı (SF) - Kar (K)
Maliyet fiyatı = 100 - Kar
İfadeleri sembolleştirerek formül oluşturulursa,
MF = SF -SF

K

100

Satıştan kar hesaplarında; satış fiyatı, satıştan kar tutarı, satıştan kar oranı istenebilir.
Örnek: Satış fiyatı 75 TL olan bir üründe satış fiyatı üzerinden % 15 oranında kar elde
ederek satılmıştır. Ürünün maliyetini ve satıştan sağlanacak karı bulunuz?
Çözüm: Önce ürünün maliyeti bulunur. Satış fiyatı verildiği için, satış fiyatı 100 kabul
edilerek, satış fiyatı içerisindeki kar miktarı düşülmesiyle maliyet fiyatı bulunacaktır.
I. Yol:
Satış Fiyatı (SF)

Maliyet Fiyatı (MF)

100 TL’lik satışın

85 TL mal. olursa (100-15)

75 TL’lik satışın

X TL maliyeti olur

X=

75 x 85
100

=

6.375
100

= 63,75 TL

Kar tutarını bulmak için, satış fiyatı kar ilişkisinden yararlanılarak aşağıdaki orantı
kurulabilir.
Satış Fiyatı (SF)

Kar (K)

100 TL’lik satışın

15 TL’si kar ise

75 TL’lik satışın

X TL’si kar olur.
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X=

75 x 15
100

Veya

= 11,25 TL

Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar = 75 – 11,25
Kar = 63,75 TL.

II. Yol: Satış fiyatından, satış fiyatı üzerinden % 15 oranla hesaplanan kar çıkarılarak
maliyet fiyatı bulunur.
MF = SF + SF

𝑃

100

15
MF = 75-75 100

MF = 75- 11,25
MF = 63,75 TL
Kar = 11,25 TL

Örnek: Satış fiyatı 5.460 TL olan bir malda satış fiyatı üzerinden % 17 oranında kar
elde ederek satılmıştır. Malın maliyetini ve satıştan sağlanacak karı bulunuz?
Çözüm: Önce malın maliyeti bulunur. Satış fiyatı verildiği için, satış fiyatı 100 kabul
edilerek, satış fiyatı içerisindeki kar miktarı düşülmesiyle maliyet fiyatı bulunacaktır.

Satış Fiyatı (SF)

Maliyet Fiyatı (MF)

100 TL’lik satışın

83 TL mal olursa (100-17)

5.460 TL’lik satışın

X TL maliyeti olur

X=

5.460 x 83
100

=

453.180
100

= 4.531 TL

Kar tutarını bulmak için, satış fiyatı kar ilişkisinden yararlanılarak aşağıdaki orantı
kurulabilir.
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Satış Fiyatı (SF)

Kar (K)

100 TL’lik satışın

17 TL’si kar ise

5.460 TL’lik satışın

X TL’si kar olur.

X=

5.460 x 17
100

Veya

=

92.820
100

= 928 TL

Kar = Satış Fiyatı – Maliyet Fiyatı
Kar = 5.460 – 928
Kar = 4.532 TL

Örnek: Bir malın % 30’u, % 40 karla, kalanı ise % 10 zararla satılmaktadır. Buna göre
malın tamamı satıldığında kar yüzde kaç olur?
Çözüm: Malın tamamı 100 TL olsun.
% 30 u % 40 karla: 30.

100+ 40

Kalanı % 10 zararla: 70.

100

= 42 TL’ye

100−10
100

= 63 TL’ye satılır.

Buna göre satıştan toplam: 42 + 63 = 105 TL elde edilir.
O halde, % 5 kar elde edilmiştir.

satılır.

Örnek: Bir atölye’ de 500 TL maliyet ile üretilen ürüne % 14 kar yapılır ise kaç TL’ye
Çözüm:
Maliyet + Kar = Satış Fiyatı
Maliyet Fiyatı: 500 TL
Kar miktarı: 500 x

14

100

= 70 TL

Satış Fiyatı: 500 + 70 = 570 TL
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Örnek: Yukarıdaki sorudaki ürün % 14 zarar ile satılsa idi kaç TL’ye satılırdı?
Çözüm:
Maliyet + Zarar = Satış Fiyatı
Maliyet Fiyatı: 500 TL
Zarar miktarı: 500 x

14

100

= 70 TL

Satış Fiyatı: 500 - 70 = 430 TL

Örnek: Maliyet fiyatı üzerinden % 10 kar ile 80 TL’ye satılan Ceketin kar miktarı kaç
TL’dir?
Çözüm: Ceketin maliyeti X denir ise;
Maliyet + Kar = Satış Fiyatı
X + X.

10

100

= 80 TL

110X = 8000
X =72,72 TL olarak maliyet fiyatı bulunur.
80 – 72 = 8 TL kar miktarı bulunur.

Örnek: Yine yukarıdaki sorudaki ceket % 10 zarar ile 80 TL’ye satılır ise ceketin
maliyet fiyatı kaç TL’dir?
Çözüm:
Maliyet - Zarar = Satış Fiyatı
X - X.

10

100

= 80 TL

90X = 8000 ise
X = 88,89 TL olarak maliyet fiyatıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Bir tüccar elindeki malın %20 sini % 30 karla, % 50 sini % 20 zarar ile
satıyor. Buna göre bu tüccarın malın tamamını sattığında %11 kar edebilmesi için malın geri
kalan kısmını % kaç karla satması gerekir?
Soru 2: Maliyet fiyatı üzerinden %40 kar ile 168 liraya satılan bir ürünün maliyet ve
kar miktarını bulalım.
Soru 3: Yaş sabun kuruduğu zaman % 20 fire veriyor. Kilogramı 50 TL den alınan
yaş sabun kuruduğunda kaç liraya satılmalıdır ki satıştan % 28 kar edilsin.
Soru 4: % 10 kar ile satış yapan bakkalın terazisi 80 gramlık bir ağırlığı 100 gram
olarak gösteriyor. Buna göre bakkalın kar oranı yüzde kaç olur?
Soru 5: Bir mağaza 4 pantolon alan müşterisine 1 pantolonu hediye ediyor. Bu
mağazadan 4 pantolon alan bir kişi pantolonları % 20 kar ile satıyor. Bu kişinin gerçek karı
% kaçtır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alış fiyatı, masraf, maliyet fiyatı, satış fiyatı, kâr, zarar gibi terimleri günlük
hayatımızda sık sık duyarız. Bu kavramlar ticari hayatın da temelini teşkil etmektedir.
İşletmelerin kârlı çalışabilmesi, verimli, etkin çalışabilmesi, gelişip büyüyebilmesi doğru
maliyet hesaplamaları yapmalarına, doğru ve rekabetçi satış fiyatı belirlemesine bağlıdır. Bu
nedenle işletme sahip ve yöneticilerinin bu kavramları iyi anlamaları ve hesaplama
yöntemlerini bilmeleri gereklidir. Bu bölümde alış, maliyet, satış ve kâr kavramları
açıklanarak, yüzde, maliyet ve kâr hesaplama kavramları açıklanarak, uygulama alanları
hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1:Bir tüccar elindeki malın %10'unu %20 karla,%40'ını %30 karla %15'ini %35
zararla satıyor. Tüccar bu malın kalanını % kaç karla satmalıdır ki toplamda %37 kar etsin?
a) 85
b) 20,55
c) 40,72
d) 10
e) 80,71
Soru 2: Bir satıcı bir malı etiket fiyatının %20 eksiğine alıyor ve etiket fiyatının % 10
eksiğine satıyor. Buna göre bu satıcı bu maldan %kaç kar etmiştir?
a)25,3
b)28,2
c)12,5
d)30,3
e)32,7
Soru 3: %10 zararla satılan bir mal 10 lira daha pahalıya satılsaydı %15 kar edilecekti.
Buna göre bu malın maliyeti nedir?
a)40
b)28
c)23
d)30
e)32
Soru 4: 400 TL’ye alınan bir mal 600 TL’ye satılıyor. Bu malın satışından elde edilen
kar yüzde kaçtır?
a) 85
b) 50
c) 40
50

d) 10
e) 80
Soru 5:Bir malın satısından %20 kar eden bir tüccar, 720 liralık satış yaptığında kaç
lira kar eder?
a)120
b)208
c)213
d)301
e)324
Soru 6:Bir malın satışından %20 kar eden bir tüccar satış sonunda 100 lira kar elde
ettiğine göre tüccarın başlangıçtaki sermayesi kaç liradır?
a)400
b)284
c)237
d)500
e)320
Soru 7:%20 zararla 3200 liraya satılan bir maldan kaç lira zarar edilmektedir?
a)402
b)450
c)253
d)300
e)800
Soru 8:Bir satıcı %20 karla sattığı bir malı, satış fiyatı üzerinden %30 indirimle 420
liraya satılıyor. Malın alış fiyatı kaç liradır?
a)350
b)425
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c)500
d)750
e)450
Soru 9:Bir malın etiket fiyatı üzerinden %40 indirimle satıldığında, maliyet fiyatı
üzerinden %20 kar ediliyor. Bu malın indirimsiz satışından % kaç kar elde edilir?
a) 85
b) 27
c) 40
d) 100
e) 80
Soru 10: Bir satıcı elindeki malın %60 ını %50 kar ile, kalanını da % 40 zarar ile
satıyor. Satıcının bu maldaki kar yüzdesi kaçtır?
a) 5
b) 27
c) 14
d) 10
e) 8

Cevaplar
1) 80,71
2) 12,5
3) 40
4) 50
5) 120
6) 500
7) 800
8) 500
9) 100
10) 14
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3. İŞLETMELERDE MALİYET - KAR HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Maliyet ve satış fiyatı eşitliğini hazırlamak
3.2. Maliyet üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak
3.3. Satış üzerinden verilen orana göre hesaplama yapmak
3.3. Kümülâtif karı hesaplamak
3.3.Ortalama karı hesaplamak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Maliyet
Satış
Kâr
Zarar
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Giriş
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3.1. İşletmede Asgari Kar Yüzdesinin Hesaplanması
Ticari işletmelerin yıllık satış gelirlerinin belli bir yüzdesiyle elde ettikleri kar tutarıdır.
Bu kar ile işletmeye konulan sermayeye belli bir gelir payı sağlanmalı ve toplam giderler
karşılanmalıdır. Bunun için aşağıdaki gibi bir denklem kurulabilir.

Cx

𝑆𝐾

100

= (S x SG + TG)

SK =

Denklemdeki sembollerin anlamları;
C:

Toplam satış gelirleri (ciro)

SK:

Satışlardan sağlanan kar yüzdesi

S:

Sermaye

TG:

Toplam Giderler

SG:

Sermayeden sağlanacak net gelir yüzdesi

( 𝑆 𝑥 𝑆𝐺 𝑥 𝑇𝐺)
𝐶

x 100

Örnek: Ticari bir işletmenin sermayesinden 80.000 TL, toplam satışlarından ise
140.000 TL kazanılmaktadır. Söz konusu işletmenin toplam giderlerinin kaç TL olduğunu
hesaplayınız.
Çözüm:
Cx

𝑆𝐾

100

= Sermaye * Sermayeden sağlanacak net gelir yüzdesi + Toplam Giderler

140.000 = 80.000 + TG
TG = 140.000 - 80.000
TG = 60.000 TL
Örnek: Bir işletmenin sermayesinden 50.000 TL, toplam satışlarından ise 120.000 TL
kazanılmaktadır. Söz konusu işletmenin toplam giderlerinin kaç TL olduğunu hesaplayınız.
Çözüm:
Cx

𝑆𝐾

100

= S x SG + TG
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120.000 = 50.000 + TG
TG = 120.000 - 50.000
TG = 70.000 TL
Örnek: Bir firmanın sermayesi 48.000 TL, yıllık toplam giderleri 3.400 TL, toplam
satış gelirleri ise 50.000 TL dir. Sermayenin net % 20 kazanç getirmesi istendiğinde, satışlara
eklenmesi gereken kar yüzdesini bulunuz.
Çözüm:
SK =

48.000 𝑥 0,20 + 3.400

SK =

13.000
50.000

50.000

x 100

x 100 = 26 (%26)

Örnek: Sermayesi 75.000 TL bir firmanın, yıllık toplam giderleri 5.300 TL, toplam
satış gelirleri ise 47.000 TL dir. Sermayenin net % 18 kazanç getirmesi istendiğinde, satışlara
eklenmesi gereken kar yüzdesini bulunuz.
Çözüm:
SK =

75.000 𝑥 0,18 + 5.300

SK =

18.800
47.000

45.000

x 100

x 100 = 40 (%40)

Örnek: Sermayesi 150.000 TL bir işyerinin, yıllık toplam giderleri 12.500 TL, toplam
satış gelirleri ise 65.000 TL dir. Sermayenin net % 21 kazanç getirmesi istendiğinde, satışlara
eklenmesi gereken kar yüzdesini bulunuz.
Çözüm:
SK =

150.000 𝑥 0,21 + 12.500

SK =

44.000
50.000

50.000

x 100

x 100 = 88 (%88)
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Örnek: Bir esnafın sermayesi 28.000 TL bir işyerinin, yıllık toplam giderleri 7.000 TL,
toplam satış gelirleri ise 14.000 TL dir. Sermayenin net % 24 kazanç getirmesi istendiğinde,
satışlara eklenmesi gereken kar yüzdesini bulunuz.
Çözüm:
SK =

28.000 𝑥 0,24 + 7.000

SK =

13.720
15.000

15.000

x 100

x 100 = 91 (%91)

3.2. Ortalama Kar ve Kümülâtif Kar
Aynı dönemde, maliyetleri ve satış fiyatları farklı olan mallardan sağlanan kara ortalama
kar, belirli bir ürünün, bir dönem içerisindeki satışından elde edilen kar yüzdesine kümülâtif
kar denir. Bir ticari işletmenin aynı dönem içinde yapılan farklı satışlardan elde ettiği kar
oranları aynı olmadığından dolayı bir dönemi içindeki karını bulmak için ortalama karı bulmak
gereklidir.
Örnek: Bir firma, maliyet fiyatı 60 TL olan X malını 80 TL’ye, 120 TL olan Y malını
140 TL’ye ve 160 TL olan Z malını 180 TL’ye satmıştır. Bu malın satışından sağlanan ortalama
kar kaçtır?
Çözüm:
Toplam Satış Fiyatı = 80 + 140 + 180 = 400 TL
Toplam Maliyet Fiyatı = 60 + 120 + 160 = 340 TL
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı = 400 – 340 = 60 TL
Ortalama Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

x 100 =

60

400

x 100 =

6.000
400

= % 15’dir.

Örnek: Bir işletme, maliyet fiyatı 120 TL olan A malını 140 TL’ye, 135 TL olan B
malını 165 TL’ye ve 180 TL olan C malını 200 TL’ye satmıştır. Bu malın satışından sağlanan
ortalama kar kaçtır?
Çözüm:
Toplam Satış Fiyatı = 140 + 165 + 200 = 505 TL
Toplam Maliyet Fiyatı = 120 + 135 + 200 = 435 TL
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı = 505 – 435 = 70 TL
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Ortalama Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

x 100 =

70

505

x 100 =

7.000
505

= % 14’dir.

Örnek: Bir işletme, maliyet fiyatı 95 TL olan birinci ürünü 110 TL’ye, 105 TL olan
ikinci ürünü 130 TL’ye ve 150 TL olan üçüncü ürünü 180 TL’ye satmıştır. Bu malın satışından
sağlanan ortalama kar kaçtır?
Çözüm:
Toplam Satış Fiyatı = 110 + 130 + 180 = 420 TL
Toplam Maliyet Fiyatı = 95 + 105 + 150 = 350 TL
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı = 420 – 350 = 70 TL
Ortalama Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

x 100 =

70

420

x 100 =

7.000
420

= % 17’dir.

Örnek: Bir firmanın dönem başı mal stokunun maliyet değeri 4.200 TL ve satış fiyatı
üzerinden sağlanacak kar oranı % 30 olarak hesaplanmıştır. Dönem içerisindeki mal alışları
toplamı 12.000 TL ve satıştan sağlanacak kar oranı % 20’dir. Kümülatif oranını hesaplayınız.
Çözüm: Dönem başı mal stokunun ve dönem içi mal alışlarının satış değerleri
bulunarak problem çözülebilir.
Dönem Başı Mal Stokunun Satış Değeri;
70 TL maliyetli mal (100-30)

100 TL’ye satılırsa

4200 TL maliyetli mal

X TL’ye satılır

X=

4.200 x 100
70

=

420.000
70

= 6.000 TL

Dönem İçi Mal Alışlarının Satış Değeri;
80 TL maliyetli mal (100-20)

100 TL’ye satılırsa

12.000 TL maliyetli mal

X TL’ye satılır

X=

12.000 x 100
80

=

1.200.000
80

= 15.000 TL

Toplam Satış Fiyatı = 6.000 + 15.000 = 21.000 TL
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Toplam Maliyet Fiyatı = 4.200 + 12.000 = 16.200 TL.
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı
Toplam Kar = 21.000 – 16.200 = 4.800 TL
Kümülatif Kar =
Kümülatif Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
4.800

21.000

x 100

x 100 =

480
21

= % 22,85’dir.

Örnek: Bir işletmenin dönem başı mal stokunun maliyet değeri 5.600 TL ve satış fiyatı
üzerinden sağlanacak kar oranı % 40 olarak hesaplanmıştır. Dönem içerisindeki mal alışları
toplamı 17.000 TL ve satıştan sağlanacak kar oranı % 25’dir. Kümülatif oranını hesaplayınız.
Çözüm: Dönem başı mal stokunun ve dönem içi mal alışlarının satış değerleri
bulunarak problem çözülebilir.
Dönem Başı Mal Stokunun Satış Değeri;
60 TL maliyetli mal (100-40)

100 TL’ye satılırsa

5.600 TL maliyetli mal

X TL’ye satılır

X=

5.600 x 100
60

=

560.000
60

= 9.333 TL

Dönem İçi Mal Alışlarının Satış Değeri;
75 TL maliyetli mal (100-25)

100 TL’ye satılırsa

17.000 TL maliyetli mal

X TL’ye satılır

X=

17.000 x 100
75

=

1.700.000
75

= 22.666 TL

Toplam Satış Fiyatı = 9.333 + 22.666 = 31.999 TL
Toplam Maliyet Fiyatı = 5.600 + 17.000 = 22.600 TL.
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı
Toplam Kar = 31.999 – 22.600 = 9.399 TL
Kümülatif Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

x 100
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Kümülatif Kar =

9.399

31.999

x 100 = % 29,37’dir.

Örnek: Bir firma bilgisayar ithal etmektedir. İthal ettiği her bilgisayarın maliyeti
üzerinden %6 komisyon, komisyon ödendikten sonra kalan tutar üzerinden de % 10 vergi
ödemektedir. Vergi ve komisyon eklendikten sonra oluşan fiyatın üzerine %25 kar ekleyerek
bu bilgisayarları firmalara satmaktadır. Geçen yıl toplam üç kez ithalat yapılmıştır. Şubat
ayında 15.000 TL’lik, Mayıs ayında 12.000 TL’lik ve Ağustos ayında 9000 TL’lik ithalat
gerçekleşmiştir. Firma Mayıs ayındaki satışlardan müşterilerine % 5 indirim yapmıştır. Buna
göre;
a)
b)
c)
d)

Üç dönemde ödenen toplam komisyon tutarını,
Ödenen üç aylık toplam vergi tutarını,
Üç aylık toplam satış gelirlerini,
Üç aylık toplam gelirini bulunuz.
Çözüm:

a) Toplam ithalat = 12000 + 15000 + 9000 = 36000 TL
Üç dönemde ödenen toplam komisyon: 36000.

6

100

= 2160 TL

b) Toplam ithalat – Toplam komisyon = 36000 – 2160 = 33840 TL
Üç dönemde ödenen toplam vergi: 33840.

10

100

= 3384 TL

c) Her ayın maliyeti farklı olduğundan % 25 kar üzerinden hesaplanacak gelirler farklı
olacaktır. Bu nedenle her ay için ayrı hesap yapmak gerekir.

Şubat ayı için elde edilen gelir;
İthalat Tutarı = 15000 TL
Ödenen Komisyon = 15000.

6

100

= 900 TL

Kalan Tutar = 15000 – 900 = 14100 TL
Ödenen Vergi = 14100.

10

100

=1410 TL

Toplam Maliyet = 15000 + 900 + 1410 =17310 TL
% 25 Karlı Satış Fiyatı = 17310 + 17310.

25

100

= 17310 + 4327,5 = 21637,5 TL’dir.
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Mayıs ayı için elde edilen gelir;
İthalat Tutarı = 12000 TL
Ödenen Komisyon = 12000.

6

100

= 720 TL

Kalan Tutar = 12000 – 720 = 11280 TL
Ödenen Vergi = 11280.

10

= 1128 TL
100

Toplam Maliyet = 12000 + 7200 + 1128 = 13848 TL
% 25 Karlı Satış Fiyatı = 13848 + 13848.

25

100

= 13848 + 3462 = 17310 TL

Satış Fiyatı Üzerinden % 5 İndirimli Fiyat = 17310 – 17310.

5

100

= 16444,5 TL

Ağustos ayı için elde edilen gelir;
İthalat Tutarı = 9000 TL
Ödenen Komisyon = 9000.

6

100

= 540 TL

Kalan Tutar = 9000 – 540 = 8460 TL
Ödenen Vergi = 8460.

10

100

= 846 TL

Toplam Maliyet = 9000 + 540 + 846 =10386 TL
% 25 Karlı Satış Fiyatı = 10386 + 10386.

25

100

= 10386 + 2596,5 = 12982,5 TL’dir.

Üç aylık toplam satış geliri: 21637,5 + 16444,5 + 12982,5 = 51064,5 TL olarak bulunur.
Üç aylık toplam kar: 4327,5 + 3462 + 2596,5 = 10.386 TL’dir.
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Örnek: Bir işyerinin dönem başı mal stokunun maliyet değeri 6.200 TL ve maliyet
fiyatı üzerinden sağlanacak kar oranı % 25 olarak hesaplanmıştır. İlk altı aylık dönem
içerisindeki mal alışları toplamı 12.000 TL ve maliyetten sağlanacak kar oranı % 20’dir. İkinci
altı aylık dönem içerisindeki mal alışları toplamı 16.000 TL ve satış üzerinden sağlanan kar
oranı %25’tir. Kümülatif kar oranını hesaplayınız.
Çözüm:
Dönem Başı Mal Stokunun Satış Değeri;
SF = MF + K
SF = 6.200 + 6.200

25

100

SF = 6.200 + 1.200
SF = 7.400 TL
Birinci Altı Aylık Dönem içi Mal Alışlarının Satış Değeri;
SF = MF + K
SF = 12.000 + 12.000

20

100

SF = 12.000 + 2.400
SF = 14.400 TL
İkinci Altı Aylık Dönem içi Mal Alışlarının Satış Değeri;
SF = MF + K
SF = 16.000 + SF
SF = 16.000 +
25𝑆𝐹

SF -

100

75𝑆𝐹
100

100

25𝑆𝐹
100

= 16.000

100𝑆𝐹−25𝑆𝐹
100

25

= 16.000

= 16.000

75SF = 160.000
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SF =

160.000
75

SF =21.333 TL
Toplam Satış Fiyatı = 7.400 + 14.400 + 21.333 = 43.133 TL
Toplam Maliyet Fiyatı = 6.200 + 12.000 + 16.000 = 34.200 TL.
Toplam Kar = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı
Toplam Kar = 43.133 – 34.200 = 8.933 TL
Kümülatif Kar =
Kümülatif Kar =

𝐾𝑎𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
8.933

43.133

x 100

x 100 = % 20,71’dir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Bir mal 300 TL ye alınıp 360 TL ye satılıyor. Bu alışverişte yapılan kar
yüzdesi kaçtır?
Soru 2: 250 TL ye alınan bir ürün 200 TL ye satılıyor. Yapılan zarar yüzdesi kaçtır?
Soru 3: 150 TL ye alınan bir ürünün etiket fiyatı %30 kar eklenerek belirleniyor. Bu
ürünün etiket fiyatı kaçtır?
Soru 4: x TL ye alınan bir ürün %30 kar ile y TL ye satılıyor. x ile y arasında y =2x
- 700 bağıntısı varsa bu ürünün alış fiyatı (x) kaçtır?
Soru 5: Bir malın etiket fiyatı alış fiyatı üzerinden % 20 kar ile belirleniyor. Bu malın
etiket fiyatına % 30 zam yapılırsa toplam kar yüzde kaç olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alış, maliyet, satış ve kâr hesaplamalarında geçen kavramlar aşağıdaki gibidir:
Alış Fiyatı = Alınan mallar için ödenen bedel
Masraf = Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri
giderler
Maliyet Fiyatı = Alış Fiyatı + Masraflar,
Maliyet Fiyatı = Satış Fiyatı – Kâr
Maliyet Fiyatı = Satış Fiyatı + Zarar
Satış Fiyatı = Maliyet Fiyatı + Kâr
Satış Fiyatı = Maliyet Fiyatı – Zarar
Brüt Kâr = Satış Fiyatı - Alış Fiyatı
Net Kâr = Satış Fiyatı - Maliyet Fiyatı
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Bölüm Soruları
1) Bir tüccar elindeki malın %20 sini % 30 kar ile, % 50 sini % 20 zarar ile satıyor. Buna
göre bu tüccarın malın tamamını sattığında %11 kar edebilmesi için malın geri kalan
kısmını % kaç karla satması gerekir?
a) 25
b) 45
c) 30
d) 50
e) 60
2) x TL ye alınan bir ürün %30 kar ile y TL ye satılıyor. x ile y arasında
y = 2x 700 bağıntısı varsa bu ürünün alış fiyatı (x) kaçtır?
a) 800
b) 700
c) 650
d) 950
e) 1000
3) % 10 kar ile satış yapan bakkalın terazisi 80 gramlık bir ağırlığı 100 gram olarak
gösteriyor. Buna göre bakkalın kar oranı yüzde kaç olur?
a) 35
b) 45
c) 30
d) 37,5
e) 36,5
4)Bir mağaza 4 ayakkabı alan müşterisine 1 ayakkabı hediye ediyor. Bu mağazadan 4
ayakkabı alan bir kişi ayakkabıları % 20 kar ile satıyor. Bu kişinin gerçek karı % kaçtır?
a) 25
b) 45
c) 30
d) 50
e) 60
5)Borsadan 15 TL'ye alınan hisse senedini 21 TL'den satılır. Buna göre bu hisseden
yüzde kaç kar elde edildiği nasıl hesaplanır?
a) 25
b) 45
c) 30
d) 50
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e) 40
6) 2000 TL KDV dâhil etiket fiyatı olan bir cep telefonunun KDV hariç fiyatını nasıl
hesaplanır?
a) 1500
b) 1245,27
c) 1230,38
d) 1550,54
e) 1694,92
7)2000 TL'ye satın alınan bir cep telefonunu yüzde 12 oranında kâr elde ederek satılmak
isteniyor. Telefonu kaç liraya satılması gerektiğini nasıl hesaplanır?
a) 2240
b) 2000
c) 2010
d) 2015
e) 2018
8)Maliyeti 250 TL olan bir ürünü 20 TL kârla 270 TL'ye satılır. Bu durumda yüzde kaç
kâr edileceği nasıl hesaplanır?
a) 8
b) 4
c) 3
d) 5
e) 6
9)Borsadan alınan hisse senedini 6 TL'lik kârla 21 TL'den satılıyor. Buna göre bu
hisseden yüzde kaç kâr elde edildiği nasıl hesaplanır?
a) 25
b) 40
c) 30
d) 55
e) 60
10)Bankaya yatırılan 2.000 TL para için yılsonunda yüzde 10 faiz geliri elde edileceği
bilinmektedir. Elde edilecek faiz gelirinin miktarı nasıl hesaplanır?
a) 208
b) 254
c) 200
d) 150
e) 225
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Cevaplar
1) 50
2) 1000
3) 37,5
4) 50
5) 40
6) 1694,92
7) 2240
8) 8
9) 40
10) 200
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4. ORANLI BÖLME VE ŞİRKET HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Oran orantı ifadesini kavramak
4.2. Orantının özelliklerini tanımlamak
4.3. Oran ve orantıyı ayırt edebilecek

76

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Oran
Orantı
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Giriş
İşletme çalışanları, günlük işlemlerini yerine getirirken bir takım hesaplamalar yapmak
zorundadır. Fatura düzenlerken, müşterilerine indirim yaparken, mal ve hizmet satın alırken
pazarlık yapmak gerekmektedir. Bu işlemlerde bir bağıntı, ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkilerin
belirlenmesinde oran ve orantının uygulanması hesaplamalarda kolaylıklar sağlar.
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4.1 Oran ve Orantı Hesapları
i. Oran Kavramı
Günlük hayatta doğrudan ölçemediğimiz bazı çoklukları, değişik yollardan ölçmeye
çalışırız. Sıfırdan farklı olan aynı türden iki çokluğun birbirine bölünmesi ile elde edilen sayıya
oran denir. Oran olabilmesi için birbirine bölünen çokluklar aynı cins olmalıdır. Oranın birimi
yoktur .“Sıfır olmayan iki sayının birbirine bölümü” şeklinde de tanımlanabilir.
Örnek: Aşağıdaki oranları yazalım.
5 sayısının 7 sayısına oranı :
12 kalemin 2 kaleme oranı:

5
7

12
2

7

7 Kız bulunan 13 kişilik atölyede kızların erkeklere oranı: şeklinde yazılır.
6

a ve b’nin ikisi birden sıfır olmamak ya da en az biri sıfırdan farklı olmak koşuluyla
𝑎
𝑏

ifadesine a’nın b’ye oranı denir.

Örnek: Bir kalemlikte 5 kırmızı, 15 mavi kalem bulunmaktadır. Bu kalemlikte bulunan
kırmızı kalemlerin mavi kalemlere oranı nedir?
Oran =

𝐾𝚤𝑟𝑚𝚤𝑧𝚤 𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
𝑀𝑎𝑣𝑖𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

=

5

15

=

1
3

Oranın pay ve paydası aynı sayı ile sadeleştirilir veya aynı sayı ile genişletilir.
5

25

5:5

1

oranı 5 ile sadeleştirilirse 25:5 = 5 şeklinde de yazılabilir.

Örnek: 30 kilo elmanın 50 kilo elmaya oranı nedir?
Çözüm:

30𝑘𝑔
50𝑘𝑔

=

3
5

Örnek: 3 kilo elmanın 7 litre benzine oranı nedir?
3𝑘𝑔

Çözüm: 7𝑙𝑡 birimleri farklı olduğu için bu bir oran olmaz.
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ii. Orantı Kavramı
İki veya daha fazla oranın eşitliğine Orantı denir. Yani
𝑎

= ye orantı denir.

𝑎

=

𝑏

𝑏

𝑐

𝑑

𝑐

𝑒

𝑏

𝑐

= = k,
𝑑

𝑏

oranı ile

𝑐

𝑑

nin eşitliği olan

ise ( k ya orantı sabiti denir.) Çoklukların birbirine bölünmesiyle elde

= =k

𝑑

𝑎

𝑎

𝑓

edilen sayıya ise orantı sabiti denilmektedir. Orantı Sabiti k harfi ile gösterilir.
ÖRNEK: Aşağıda bir araba yıkama servisine ait veriler grafikle verilmiştir. İnceleyelim.
Kazanılan paranın yıkanan araba sayısına oranları:
30 60 90 120 150
2

,

4

,

6

,

8

,

'dur.

10

Bu oranlar birbirine eşit olduğu için orantı
oluştururlar.
30
2

=

60

=

4

90

=

6

120
8

=

150
10

NOT: Orantılı çokluklara ait grafikler orijinden geçer.
4.2. Orantının Özelikleri
Orantının ondan fazla özelliği vardır. Ancak takip eden konularda orantının bazı
özelliklerinden yararlanılacağı için birkaç özelliği verilmiştir.
 Bir orantıda içler çarpımı, dışlar çarpımına eşit olmalıdır.
𝑎
𝑏

=

𝑐

ise

=

4

𝑑

a:d = b:c dir.

Bir orantıda içlerin çarpımı dışların çarpımına eşit olmalıdır, burada a ile d ye dışlar, b ile c
ye içler denir.
Örnek:

2
3

2 x 6 = 3 x 4 = 12

6

 Orantıda üç değişken biliniyorsa, 4. değişken bu özellikten yararlanılarak bulunur.
Örnek:

2
3

=

7

𝑥

2.x =7.3

3.x =21

x=7
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 Bir orantıda iç terimler yer değiştirirse orantı değişmez.
𝑎
𝑏

𝑐

=

𝑎

ise

𝑑

3

Örnek :

6

𝑐

=

=

𝑏

a.d = c.b

𝑑

5

3

,

10

5

=

olur.

6

10

 Bir orantıda, dış terimler yer değiştirirse orantı değişmez.
𝑎
𝑏

𝑐

=

Örnek:

𝑑
𝑏

ise

𝑑

3
6

=

5

,

=

𝑐

𝑎

10

d.a = b.c
10
6

=

olur.

5
3

 Bir orantıda oranlar genişletilebilir veya sadeleştirilebilir.(m ve n≠ 0 olmalı)
Örnek:

𝑎

Veya

𝑚/𝑎

𝑏

𝑐

= = k ise

𝑚/𝑏

𝑑

=

𝑛/𝑐

𝑛/𝑑

𝑎.𝑚
𝑏.𝑚

=

= k’ dır.

𝑐.𝑛

𝑑.𝑛

=k

 Bir orantıda payların toplamı veya farkı paya, paydaların toplamı veya farkı paydaya
yazılırsa oran yine değişmez.



Örnek:

𝑎

= = k ise

Örnek:

1

=

𝑎
𝑏

𝑐

= =
𝑑

𝑏

2

𝑒

𝑐

𝑑

4
8

,

𝑎+𝑐

𝑏+𝑑

2
1

=

=k

8

𝑎−𝑐

𝑏−𝑑

=k

4

orantısı a:c:e = b:d:f şeklinde de yazılabilir.

𝑓

 Üçlü orantıda payların çarpımının paydalarının oranı orantı sabitinin küpüne eşittir.
𝑎
𝑏

𝑐

= =
𝑑

𝑒

𝑓

= k3 orantısında, paylar ve paydalar kendi aralarında çarpılırsa

olduğu görülür.
Örnek:
Çözüm:

𝑎
𝑏

𝑎.𝑐.𝑒

𝑑

𝑏.𝑑.𝑓

Örnek:

𝑐

𝑒

= = = 5 ise
𝑓

𝑎 𝑐 𝑒

𝑎.𝑐.𝑒

𝑏.𝑑.𝑓

𝑎.𝑐.𝑒

𝑏.𝑑.𝑓

= k3

oranının değeri kaçtır?

= . . = 5.5.5 = 53 = 125
𝑏 𝑑 𝑓

4/6 kesrinin pay ve paydasının 2 ile çarpımını bulunuz.

Çözüm:
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4∗2
6∗2

𝟖

=

𝟏𝟐

Örnek: Aşağıdaki orantıda x yerine ne gelmelidir?
Çözüm:
3

=

5

15
𝑥

3 * x = 15 * 5
3x = 75
x=

75
3

x = 25

Örnek:

3/6 kesri, 2/5 kesrine bölünüz.

Çözüm:
3
6

:

2
5

=

3
6

Örnek:

*

2

=

𝟏𝟓
𝟏𝟐

4

=

10

𝑥

ve

𝑦

6

Çözüm:

5

𝑋

elde edilir.

ise X kaçtır?

4 * X = 10*6
4X = 60
X= 60/2
X = 30
Örnek:

4
6

=

6

14

=

5

10

ise x + y = ?
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Çözüm:
4
6

=

𝑥

𝑦

6

14

=

5

10

6x = 24

10y = 70

X=4

y=7

x+y=?

4 + 7 = 11

Örnek: Düzinesi 1,50 TL olan bardaktan 60 adet alınırsa kaç TL ödenir?
Çözüm:
12

1,50

=

40
𝑥

12 * x = 1,50 * 40
12x = 60
x=

60

12

x=5

Örnek: Bir müşteri 4 metresi 16 TL olan kumaştan 0,5 adet alırsa kaç TL öder?
Çözüm:
4

=

16

0,5
𝑥

4 * x = 0,5 * 16
4x = 8
x=

8
4

x=2

Örnek: Kenarları 2, 4, 6 sayılarıyla orantılı ve çevresi 24 cm olan üçgen bir malzemenin
en kısa kenarı kaç cm’dir?
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Çözüm: Kenarları a, b, c olsun.
𝑎
2

=

a = 2k,

𝑏

4

=

𝑐

6

= k olur.

b = 4k,

c = 6k olur.

Çevresi = a + b + c dir.
2k + 4k +6k = 24
12k = 24
k=

24

k =2’dir.

12

a = 2.k

2*2 = 4

b = 4.k

4*2 = 8

c = 6.k

6*2 = 12

en kısa kenarı 4 cm’dir.

Örnek: a, b, c sembolleri 5, 8, 9 sayılarıyla orantılı değerlere sahiptirler.
2a - b + 3c = 58 ise; a + b + c toplamı nedir?
Çözüm: Verilerdeki 58 bir (k) sabitidir. a, b ve c’yi k cinsinden ifade edersek;
a = 5k,

b = 8k,

c = 9k olur.

2a – b + 3c = 58 ise
2*(5k) – 8k + 3*(9k) = 58
10k – 8k + 27k = 58
2k + 27k= 58
29𝑘
29

=

k =2’dir.

58
29

k = 2 olur.

a = 5.k

5*2 = 10

b = 8.k

8*2 = 16

z = 9.k

9*2 = 18 dır.

k = 2 ise;
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a + b + c = 10 + 16 + 18 = 44 olur.

Örnek: x, y, z iş makinaları çalıştıklarında 2, 4, 5 sayılarıyla orantılı üretim yapıyorlar.
4x - 2y + z = 60 birim iş ise; x + y + z toplamı kaç birim iş eder?
Çözüm: Verilerdeki 60 (k) sabitidir. x, y ve z’yi k cinsinden ifade edersek;
x = 2k,

y = 4k,

z = 5k olur.

4x – 2y + z = 60 ise
4*(2k) – 2*(4k) + 5k = 60
8k – 8k + 5k = 60
5k = 60
k

=

60
5

k = 12 olur.

k = 12 ise;

x = 2.k

2*12 = 24

y = 4.k

4*12 = 48

z = 5.k

5*12 = 60 dır.

x + y + z = 24 + 48 + 60 = 132 olur.

Örnek: Deniz, Elif ve Aynur’un boyları 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır. 5D - 3E + 2A =
39 ise; D + E – A = sonucu nedir?
Çözüm: Verilerdeki 39 (k) sabitidir. D, E ve A’yı k cinsinden ifade edersek;
D = 3k,

E = 4k,

A = 5k olur.

5D - 3E + 2A = 39 ise
5*(3k) – 3*(4k) + 2(5k) = 39
15k – 12k + 10k = 39
13k = 39
k

=

39

13

k = 3 olur.

k = 3 ise;
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D = 3.k

3*3 = 9

E = 4.k

4*3 = 12

A = 5.k

5*3 = 15 olur.

D + E - A = 9 + 12 - 15 = 6 olur.

Örnek: 165 dönümlük bir arazi 5 saatte sürülüyorsa, 3 saatte kaç dönüm arazi
sürülebilir?
Çözüm:
165 dönümlük arazi

5 saatte

X dönümlük arazi

3 saatte

3 * 165 = 5x

x = 99 dönüm arazi sürülebilir.

Örnek: Bir kişi 5 günlük çalışması sonucu 250 TL kazanmaktadır. Eğer kişi 3 gün
çalışırsa eline geçecek para ne kadar olur?
Çözüm:
5 gün

250 TL

3 gün

x TL

x = 3 * 250 / 5

x = 150 TL.

Örnek: 95 metrelik bir daire 5 saatte boyanıyorsa 3 saatte kaç metrelik alan boyanabilir?
Çözüm:
95 metrelik alan

5 saatte

X metrelik alan

3 saatte

3 * 95 = 5x

x = 57 metrelik alan boyanabilir.

Soru: Bir otomobil bir depo benzin ile 450 km yol alıyorsa, 1.250 kilometrelik yolu kaç
litre benzinle alır?(Bir depo benzin 60 litre)
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Çözüm:
60 litre

450 km

X litre

1.250 km

450 * x = 60 *1.250

x = 167 litre benzinle.

Örnek: 4 km mesafelik yolu 2 saatte yürüyen bir kişi, 8 km mesafelik yolu kaç saatte
yürüyebilir?
Çözüm:
4 km

2 saatte

8 km

x saatte

8 * 2 = 4x

x = 4 saatte

Soru: 25 kg sütten 4 kg tereyağı elde ediliyor. Buna göre, 10 kg tereyağı elde etmek
için kaç kg süt gereklidir?
Çözüm:
4 kg tereyağı için

25 kg süt gerekirse

10 kg tereyağı için

x kg süt gerekir

4x = 10 * 25

x = 250/4

x = 62,5 kg.
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Uygulamalar

90

Uygulama Soruları

1) Bir işçi parça başına 80 TL, 70 TL ve 93 TL almıştır. Buna göre parça başı
ortalamasını bulalım.
2) Bir ildeki hava sıcaklığı bir hafta boyunca her gün ölçülmüştür ve 21, 20, 17, 22, 24,
25, 25 °C verileri elde edilmiştir. Bu ildeki bu haftanın sıcaklık ortalamasını bulalım.
3) 10 tane sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılardan 7, 9 ve 10 olan üçü
çıkarılsa, geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Oran: Aynı cinsten iki kıymetin birinin diğerine bölünmesinden elde edilen sonuca
𝑎
denir. Örneğin, a sayısının b sayısına oranı demek, a sayısının b sayısına bölünmesi ( )
𝑏

2

2

demektir. 2 sayısının 3 sayısına oranı demek ( ) demektir. ( 3 ) kesrinde 2 sayısına pay, 3
3

sayısına da payda denir. Bir oranda a ve b sayılarının sıfırdan farklı olması gerekir.
𝑎

Orantı: İki oranın eşitliğine orantı denir. 𝑏 oranı

denir. Örneğin;

10
20

oranı ile

5

10

oranı bir orantı teşkil eder.

10
20

𝑐

𝑑

=

𝑎

𝑐

oranına eşitse, 𝑏 = 𝑑 ye orantı

5

10

,

𝑎
𝑏

=

𝑐

𝑑

orantısında a ve d

sayılarına yan terimler – içler, b ve c sayılarına orta terimler – dışlar denir.
1
2

=

3
6

1

olduğu için 2 oranı ile

3
6

oranı orantılıdır.

Yukarıdaki orantı şu şekilde de yazılabilir: 1:2 = 3:6
Bu yazımda içte kalan sayılara içler, dışarıda kalan sayılara dışlar denir. Yani 2 ve 3 içler, 1
ve 6 dışlar olarak adlandırılır. Orantıda içlerin çarpımı ile dışların çarpımı birbirine eşittir.
1
2

=

3
6

orantısında 1.6=2.3 olduğu görülür.

Bir orantının özellikleri aşağıdaki gibidir:
 Her orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir.
 İkişer ikişer çarpımları birbirine eşit olan dört sayıdan bir orantı kurmak mümkün olur.
 Her orantıda, birinci oranın paydasını, aynı oranın payına katar veya çıkarırsak yine
bir orantı elde edilir.
 Bir orantıda içler ve dışlar, sıralarına göre değiştirilebilirler.
 Her orantıda, birinci terimlerle ikinci terimler toplamları ve farkları yine orantı teşkil
eder.
 Her orantıda, paylar toplamının kendi farklarına oranı, paydalar toplamının kendi
farklarına oranına eşittir.
 Her orantıda, her dört terimin aynı dereceden kuvveti veya kökü alınırsa, orantı yine
mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1) Bir boyacı 3 saatte 5 daireyi boyarsa aynı koşullarda 21 saatte kaç daireyi boyar.
a) 25
b) 55
c) 35
d) 75
e) 65
2) 500 TL yaşları 7, 8 ve 10 olan üç kardeşe yaşları ile orantılı olarak paylaştırılacaktır.
En büyük kardeş kaç lira alır?
a) 250
b) 170
c) 125
d) 200
e) 135
3) Aynı kapasitedeki 6 işçi günde 10 saat çalışarak 3 günde 30 m2 halı dokursa, aynı
kapasitedeki 5 işçi günde 6 saat çalışarak 20 m2 halıyı kaç günde dokurlar?
a) 7
b) 4
c) 8
d) 9
e) 6
4) 4 traktörün 20 günde sürdüğü tarlayı, 8 traktör kaç günde sürer?

a) 12
b) 11
c) 10
d) 13
e) 14
5) 10 tane sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılardan 7, 9 ve 10 olan üçü
çıkarılsa, geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?
a) 14,25
b) 11,52
c) 18,45
d) 15,50
e) 17,71
6) Merve'nin boyu 1.70 m, Ali'nin boyu 180 cm ise Merve'nin boyunun Ali'nin boyuna
oranı kaçtır?
a) 14/12
b)15/36
c) 17/18
d) 13/14
e) 15/12
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7) Bir elektrikçi tesisat yapımında 140 metre iletken kullanmıştır. Bu iletkenin tamamı
560 metre olduğuna göre kullanılan iletkenin, iletkenin tamamına oranı nedir?
a) 1/4
b) 1/5
c) 1/6
d) 1/7
e) 1/2
8) 6m2 halıyı 12 günde dokuyan bir kişi 2 m2 halıyı kaç günde dokur?
a) 5
b) 8
c) 4
d) 6
e) 7
9) 10 işçi 8 günde 24 parça iş çıkarıyor. Aynı kapasitede 16 işçi 10 günde kaç parça iş
çıkarır?
a) 26
b) 32
c) 45
d) 48
e) 36
10) 10 km yolu 2 saatte yürüyen bir kişi 30 km yolu kaç saatte yürür?
a) 50
b) 40
c) 32
d) 25
e) 48

Cevaplar
1) 35
2) 200
3) 4
4) 10
5) 17,71
6) 17/18
7) 1/4
8) 4
9) 48
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10) 6
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5. ORANLI BÖLME VE ŞİRKET HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Doğru orantıyı tanımlamak ve uygulamak
5.2. Ters orantıyı tanımlamak ve uygulamak
5.3. Bileşik üçlü kaidesini tanımlamak ve uygulamak

97

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Doğru Orantı
Ters Orantı
Bileşik Orantı
Şirket Hesapları
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Giriş
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5.1. İŞLETMELERDE ORANLI BÖLME HESAPLARI
5.1.1. Oranlı Bölme Kavramı
Ticari işlemlerde şirketlerin kar veya zararın ortaklara dağıtımında, iflas durumunda
kalan varlıkların alacaklılara paylaştırılmasında oranlı bölme hesabı yapılır. Bu tür hesaplar
yapılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. x, y ve z şahıslarının bir araya gelerek
oluşturdukları bir şirkette, her ortağın sermayesi ortaklık boyunca aynı süre kalacaksa elde
edilen kar veya zarar her ortağın koyduğu sermaye ile oranlı olarak bölünür. Eğer ortakların
sermayeleri ortaklıkta farklı sürelerde kalmışsa ortaklık sonucu elde edilen kar veya zararın
hesabında ortaklık paylarının ortak oldukları süre ile çarpımı dikkate alınır. Oranlı bölme; bir
bütünü, bir değeri, bilinen sayılarla orantılı olarak birçok parçaya ayırmak demektir.
 Doğru Oranlı Bölme
 Ters Oranlı Bölme
 Bileşik Oranlı Bölme
olmak üzere üçe ayrılır.

5.1.2. Doğru Oranlı Bölme İşlemleri
Orantıda bulunan çokluklardan biri artarken, diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri
azalırken, diğeri de aynı oranda azalıyor ise bu çokluklar arasında doğru Orantı vardır. Orantı
ile yapılan işlemlerde aynı cins çokluklar alt alta gelecek şekilde yazılarak orantı kurulabilir.
Doğru orantıda oranların çapraz çarpımları birbirine eşit olur.
k sayısını a, b, c, sayıları ile oranlı olarak bölmek istendiğinde, k sayısının bölümlerine
x, y, z denirse,
𝑥

𝑦

= =

𝑎

𝑏

𝑧
𝑐

yazılabilir. Burada orantı özellikleri kullanılarak
𝑥

eşitliği elde edilebilir.
Burada pay

𝑦

𝑎

𝑏

𝑎

𝑦

𝑧

= = =
𝑏

𝑐

şeklinde ifade edilebilir.
𝑎

=

𝑘

𝑎 +𝑏 + 𝑐

𝑐

𝑥+𝑏+𝑦

𝑎 +𝑏 + 𝑐

x + y + z = k olduğuna göre,
𝑥

𝑥

𝑧

= = =

veya

𝑘

𝑎 +𝑏 + 𝑐

x=

𝑘𝑎

𝑎 +𝑏 + 𝑐
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𝑦

=

𝑧

=

𝑏

𝑐

𝑘

veya

y=

𝑘

veya

z=

𝑎 +𝑏 + 𝑐
𝑎 +𝑏 + 𝑐

𝑘𝑏

𝑎 +𝑏 + 𝑐
𝑘𝑐

𝑎 +𝑏 + 𝑐

Örnek: 3.200 TL’ nı 3 kişi arasında 7, 9, 15, sayılarına göre oranlı olarak bölüştürünüz?
Çözüm:
k = 3.200 TL.

x=

a=7

y=

b=9

z=

c = 15

3.200 𝑥 7

= 723 TL

3.200 𝑥 9

= 929 TL

3.200 𝑥 15

= 1.548 TL

7 +9 + 15
7 +9 + 15

7 +9 + 15

Toplam = 3.200 TL

Örnek: Bir işletmeci yılsonundaki karından 162.000 TL’yi 3 kişi arasında 2, 4, 6
sayılarına göre oranlı olarak pay ederek bankadaki hesaplarına yatıracaktır. Her kişinin
hesabına kaç TL yatırmalıdır?
Çözüm:
k = 162.000 TL.

x=

162.000 𝑥 2

= 27.000 TL

a=2

y=

162.000 𝑥 4

= 54.000 TL

b=4

z=

162.000 𝑥 6

= 81.000 TL

c=6

2+4+6
2+4+6

2+4+6

Toplam = 162.000 TL

Örnek: Bir tüccar yılsonundaki karından 202.500 TL’yi 4, 6,8 yaşlarındaki çocuklarına
yaşları ile oranlı olarak pay ederek bankadaki hesaplarına yatıracaktır. Her çocuğun hesabına
kaç TL yatırmalıdır?
Çözüm:
k = 202.500 TL.

x=

202.500 𝑥 4
4 +6 + 8

= 45.000 TL
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a=4

y=

202.500 𝑥 6

= 67.500 TL

b=6

z=

202.500 𝑥 8

= 90.000 TL

4 +6 + 8

4 +6 + 8

c=8

Toplam = 202.500 TL

Örnek: Bir işletmeci yılsonundaki karından 350.000 TL’yi 3 kişi arasında 6,8,10
sayılarına göre oranlı olarak pay ederek bankadaki hesaplarına yatıracaktır. Her kişinin
hesabına kaç TL yatırmalıdır?
Çözüm:
k = 350.000 TL.

x=

350.000 𝑥 6

= 87.500 TL

a=6

y=

350.000 𝑥 8

= 116.667 TL

b=8

z=

350.000 𝑥 10

6 + 8 + 10

c = 10

6 + 8 + 10

6 + 8 + 10

= 145.833 TL

Toplam = 350.000 TL

Örnek: 3 saatte 130 km yol giden bir yük kamyonu7 saatte kaç km yol gider?
Çözüm: 3 saatte 130 km yol giden yük kamyonu 7 saatte daha fazla yol alır. Bu durumda hem
saatte hem de yolda artış vardır. Bu nedenle orantımız doğru orantıdır.
Saat

Yol (km)

3

130

A
rtış

A

7

x

rtış

Çapraz çarpım eşit
olmalı

3.x = 7.130
3.x = 910
3.𝑥
3

=

910
3

x = 303 km
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Örnek: Bir satıcı 200TL’ ye sattığı malda 30 TL kâr ediyor ise aynı malı indirim
yaparak 180 TL’ ye sattığında kaç lira kâr eder?
Çözüm:200 TL’ye sattığı malda 30TL kâr ediyorsa, 180 TL’ye sattığı malda daha az
kâr edeceğine göre bu problemde doğru orantı vardır. Çünkü oranlardan biri azalırken, diğeri
de azalmaktadır.
200 TL’ ye satarsa

30 TL kâr eder.

180TL’ ye satarsa

X TL kâr eder.

X=

180 𝑥 30
20

= 27 TL kâr eder.

Örnek: Bir işçi 30 parçalık malı 6 günde işliyorsa, 60 parçalık işi kaç günde yapar?
Çözüm: 30 parçalık malı 6 günde işlerse, 60 parçalık işi daha fazla günde yapacağına
göre bu problemde doğru orantı vardır. Çünkü oranlardan biri azalırken, diğeri de azalmaktadır.
30 parçayı

6 günde yaparsa

60 parçayı

X günde yapar.
X=

60 ∗ 6
30

=

360
30

= 12 günde yapar.

Örnek: Bir makine 5 saatte 350 kutu üretiyorsa 75 saatte kaç kutu üretir?
Çözüm:
5 saat

350 kutu üretiliyorsa

75 saat

X kutu üretilir.
X=

75∗350
5

= 5.250 kutu

5.1.3. Ters Oranlı Bölme İşlemleri
Orantıda bulunan çokluklardan biri artarken, diğeri aynı oranda azalıyorsa veya biri
azalırken, diğeri aynı oranda artıyor ise bu çokluklar arasında Ters Orantı vardır. Ters
orantıda problem çözerken paralel oklar çizilerek, oklar yönünde (karşılıklı çarpımlar eşitlenir)
çarpma işlemi yapılır.
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ÖRNEK: 2 işçinin 6 saatte yaptığı bir işi3 işçi kaç saatte yapar?
Çözüm: 2 işçi 6 saatte işi yapar ise, 3 işçi daha kısa sürede yapar. İşçi sayısı artarken zaman
azaldığı
için
ters
orantı
vardır.
İşçi

Zaman (saat)

2

6

A
rtar

A

3

zalır

x
Karşılıklı çarpımlar
eşitlenmeli

3.x = 2.6
3x = 12
x=4
Örnek: Bir evin badanasını dört kişi 3 günde bitirirse aynı evin badanasını iki kişi kaç
günde bitirir?
Çözüm: Bir evin badanasını dört kişi 3 günde bitirirse aynı evin badanasını iki kişi daha
fazla günde bitireceğine göre bu problemde ters orantı vardır. Çünkü oranlardan biri azalırken
diğeri artmaktadır.
4 kişi

3 günde bitirirse

2 kişi

X günde bitirir.
X=

4𝑥3
2

= 6 günde bitirir.

Örnek: 3 işçi bir kamyon kömürü 6 saatte depoya taşımaktadır. 5 işçi aynı kömürü kaç
saatte depoya taşıyabilir?
Çözüm:
3 işçi

6 saatte taşıyorsa

5 işçi

X saatte taşır
3*6 = 5*X

ise

X=

3∗6
5

=

18
5

= 3,6 saat
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Örnek: Aynı hızla çalışan 5 işçi bir işi 9 günde bitirebilmektedir. Bu işin 3 günde
bitirilebilmesi için kaç kişiye ihtiyaç vardır?
Çözüm:
5 işçi

9 günde bitiriyorsa

x işçi

3 günde bitirir

5 * 9 = 3 * X ise

X=

5∗9
3

=

45
3

= 15 işçi

5.1.4. Bileşik Oranlı Bölme İşlemleri
Bir orantıda, eşit değerde ikiden fazla oran varsa bu orantıya birleşik orantı denir.
Birleşik orantıda sadece doğru orantı veya sadece ters orantı olabileceği gibi aynı orantı içinde
hem ters hem de doğru orantıda olabilir.
Örnek 1: Bir işçi günde 7 saat çalışarak 4 günde 8 adet ayakkabı imal edebildiğine göre
aynı işçi günde 8 saat çalışarak 7 günde kaç adet ayakkabı imal edebilir.
Çözüm:
Birinci iş

Birinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı
=

İkinci iş

İkinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı

Formülünü uygularsak orantıyı kolaylıkla kurabiliriz.
7 saat çalışarak

4 günde

8 adet ayakkabı

8 saat çalışarak

7 günde

X adet ayakkabı

8

𝑥

=

7𝑥4

7𝑥8

X(7x4) = 8 x 7 x 8
X = 16 adet ayakkabı

8𝑥7𝑥8
X = 7𝑥4

Örnek 2: Yol yapımında çalışan 4 işçi, günde 5 saat çalışarak 4 günde 50 m2 parke taşı
döşediğine göre 5 işçi günde 6 saat çalışarak 2 günde kaç m2 parke taşı döşer?
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Çözüm:
Birinci iş

Birinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı
=

İkinci iş

İkinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı

Formülünü uygularsak orantıyı kolaylıkla kurabiliriz.

4 işçi

5 saat çalışarak

4 günde

50 m2 taş döşerse

5 işçi

6 saat çalışarak

2 günde

x m2 taş döşer

50
𝑥

=

4𝑥5𝑥4
5𝑥6𝑥2

X(4 x 5 x 4) = 50 x 5 x 6 x 2
X =

50𝑥5𝑥6𝑥2
4𝑥5𝑥4

x = 37,5 m2

Örnek 3: Bir bankadaki 800,00 TL 5 ayda 20,00 TL faiz getirdiğine göre kaç TL 3 ayda
15,00 TL faiz getirir?
Çözüm:
Birinci iş

Birinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı
=

İkinci iş

İkinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı

800,00 TL

5 ayda

20,00 TL faiz getirirse

X TL

3 ayda

15,00 TL faiz getirir.

20
15

=

800𝑥5
𝑋𝑥3

X (3 x 20) = 15 x 800 x 5
X=

15𝑥800𝑥5
3𝑥20

X = 1000 TL
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Örnek 4: Bir bankadaki 1.200,00 TL 1 yılda 50,00 TL faiz getirdiğine göre 700,00 TL
90 günde kaç TL faiz getirir (Ticari işlemlerde 1 yıl 360 gün olarak hesaplanır.)?
Çözüm:
Birinci iş

Birinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı
=

İkinci iş

İkinci iş ile ilgili diğer sayısal değerlerin çarpımı

1.200,00 TL

360 günde

50,00 TL faiz getirirse

700,00 TL

90 günde

X TL faiz getirir.

50
𝑋

=

1200𝑥360
700𝑥90

X (1200x 360) = 50x 700x 90
50𝑥700𝑥90
X = 1200,00𝑥360

X = 7,29 TL

Örnek: 5 işçi günde 8 saat çalışarak 100 metre kanal kazabilmektedir. 5 işçi günde 10
saat çalışarak kaç metre kanal kazabilir?
Çözüm:
5 işçi

8 saat

100 metre kazıyorsa

5 işçi

10 saat

x metre kazar

100

5∗8

=

𝑥

5 ∗ 10

100
40

=

𝑥

50

40 * x = 100 * 50

x = 125 metre

Örnek: 3 bilgisayar 950 öğrencinin sınav kâğıdını 2 saatte okumaktadır. 7 bilgisayar
5.000 öğrencinin sınav kâğıdını kaç saatte okur?
Çözüm:
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3 bilgisayar

2 saat

950 kâğıt okuyorsa

7 bilgisayar

x saat

5.000 kâğıt okur

950

3∗2

=

5.000
7∗𝑥

950
6

=

5.000
7∗𝑥

6.650 * x = 6 * 5.000 x = 4,5 saat

5.2. ŞİRKET ORTAKLARININ KAR PAYLARININ HESAPLANMASI
Bir işletmede belirli oranda sermaye koyan ortaklar yine şirketin dönem sonunda elde
edeceği kar veya zararı sözleşme de yazılı olarak belirtilen şekilde paylaşırlar. Her bir ortağın
payı koydukları sermaye oranında belirlenir. Şirket sözleşmesinde bu dağıtımın nasıl yapılacağı
belirlenmemiş ise ortaklar eşit oranda kar veya zarara katılırlar. Bir şirkette farklı zamanlarda
yeni ortaklar dâhil olabilir. Bu durumda ortaklar şirketin kar ve zararından sermayesini işlettiği
sürelerde payını alır. Yani ortakların sermayelerini işlettiği zaman dilimine göre yeni
sermayeleri hesaplanır.
Örnek: A, B ve C ortakları sırasıyla 200.000,00; 300.000.00; 400.000.00 TL sermaye
koyarak bir şirket kuruyorlar. Dönem sonunda bu ortaklıktan 360.000,00 TL kar elde ediliyor.
Buna göre her bir ortağın payına düşen karı bulunuz?
Çözüm:

X=

= 80.000 TL

360.000 𝑥 300.000

= 120.000 TL

360.000 𝑥 400.000

= 160.000 TL

200.000 + 300.000 + 400.000

Y=

Z=

360.000 𝑥 200.000

200.000 + 300.000 + 400.000
200.000 + 300.000 + 400.000

Örnek: X, Y ve Z ortakları sırasıyla 100.000, 200.000, 300.000. TL sermaye koyarak
bir şirket kuruyorlar. Dönem sonunda bu ortaklıktan 260.000 TL kar elde ediliyor. Buna göre
her bir ortağın payına düşen karı bulunuz?
Çözüm:

X =
Y =

260.000 ∗ 100.000

= 43.333 TL

260.000 ∗ 200.000

= 86.667 TL

100.000 + 200.000 + 300.000
100.000 + 200.000 + 300.000
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260.000 ∗ 300.000

Z =

100.000 + 200.000 + 300.000

= 130.000 TL

Örnek: X kişisi şirketi 250.000 TL sermaye ile kurmuştur. Şirket kurulduktan sonra 3
ay sonra Y kişisi 70.000 TL sermaye ile Z kişisi 8 ay sonra 320.000 TL sermaye ile ortaklığa
dâhil oluyor. Dönem sonunda elde edilen 160.000 TL kardan her bir ortak ne kadar kar alır?
Çözüm:
Ortaklar

Sermaye

X
Y
Z

250.000
70.000
160.000

x
x
x

Süre

Oranlı Bölünecek Sayı

12 ay =
3 ay =
8 ay =

3.000.000
210.000
1.280.000
4.490.000

Kar = 160.000 TL.
X=
Y=
Z=

160.000 𝑥 3.000.000
= 106.904 TL
4.490.000
160.000 𝑥 210.000
4.490.000

= 7.483 TL

160.000 𝑥 1.280.000
= 45.613 TL
4.490.0000

Örnek: A kişisi X şirketini 120.000 TL sermaye ile kurmuştur. Şirket kurulduktan sonra
6 ay sonra B kişisi 60.000 TL sermaye ile C kişisi 9 ay sonra 180.000 TL sermaye ile ortaklığa
dâhil oluyor. Dönem sonunda elde edilen 140.000 TL kardan her bir ortak ne kadar kar alır?
Çözüm:
Süre

Oranlı Bölünecek Sayı

x

12 ay =

1.440.000

60.000

x

6 ay

=

360.000

160.000

x

9 ay

=

1.440.000

Ortaklar

Sermaye

A

120.000

B
C

3.240.000
Kar = 140.000 TL.
A =

140.000 𝑥 1.440.000
3.240.000

= 62.222 TL
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B=

140.000 𝑥 360.000

C =

3.240.000

= 15.556 TL

140.000 𝑥 1.440.000
3.240.0000

= 62.222 TL

Örnekte ortakların kar payı hesaplanmasında aritmetik ortalamada kullanılabilir. Aritmetik
ortalamanın hesaplanması; Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne
aritmetik ortalama denir. Bir veri grubuna aritmetik ortalama değeriyle aynı bir verinin
eklenmesi veya çıkartılması aritmetik ortalamayı etkilemez, aritmetik ortalama değerinden
farklı bir verinin eklenmesi veya çıkartılması aritmetik ortalamayı etkiler.
Aritmetik Ortalama =

𝑇ü𝑚 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
𝑉𝑒𝑟𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝐴𝑑𝑒𝑑𝑖)

Aritmetik ortalama günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Basit bir yoldan yaparsak;
Örnek: Bir tamirci yaptığı tamir işinde bir günde birinci işte 60 TL, ikinci işten 80 TL
almıştır.
Çözüm:
Buna göre:
A) Bu iki tamir işinin ortalamasını bulalım.
Ortalama =

60+80
2

= 70 TL

B) Üçüncü tamir işinden 70 TL alırsa üç tamir işinin ortalaması değişir mi?
Ortalama =

60+80+70
3

= 70 TL

Üçüncü tamir işinden70 TL aldığında ortalama değişmemiştir. Çünkü ilk iki tamir işinin
ortalaması da 70 TL'dir.
C) Üçüncü tamir işinden 85 TL alırsa üç tamir işinin ortalaması nasıl değişir?
Ortalama =

60+80+85
3

= 75 TL

Üçüncü işten 85 TL aldığında ortalaması yükselmiştir. Çünkü ilk iki işin ortalaması da
70 TL'dir ve üçüncü işten bu ortalamanın üzerinde bir ücret almıştır.
D) Üçüncü işten 55 TL alırsa üç tamir işinin ortalaması nasıl değişir?
Ortalama =

60+80+55
3

= 65 TL olarak değişir.
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Üçüncü tamir işinden 55 TL aldığı için ortalaması düşmüştür. Çünkü ilk iki işin
ortalaması da 70'tir ve üçüncü işinde bu ortalamanın altında bir ücret almıştır.
Örnek: Bir tüccar bir işi sırasıyla A, B ve C elemanlarına 80 TL, 70TL ve 90 TL
yaptırmıştır. Buna göre yaptırdığı üç iş için harcamasının ortalamasını bulalım.
Çözüm:
Basit yoldan yapılabilir;
Önce veriler toplanır: 80 + 70 + 90 = 240TL
Daha sonra 3 tane iş olduğu için harcamaların toplamış sayısına bölünür ve
Aritmetik ortalama =

240
3

= 80 bulunur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) 600 lirayı 6, 10 ve 14 yaşlarındaki üç kardeş yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşırsa
her birinin alacağı miktarı bulunuz?
2) Üç işçi belli sürelerde çalışarak ortak bir iş yapmışlardır. Yapılan iş karşılığında 6800
TL para almışlardır. Birinci işçi 8 gün, ikinci işçi 12 gün, üçüncü işçi ise 14 gün
çalışmışlardır. Her birinin alacağı payı hesaplayınız?
3) Üç ortak sırasıyla 500, 700 ve 900 lira sermaye koyarak bir şirket kuruyorlar. Şirket
dönem sonunda 200 lira kar ediyor, her bir ortağın payını bulunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ticari işlemlerde şirketlerin kar veya zararın ortaklara dağıtımında, iflas durumunda
kalan varlıkların alacaklılara paylaştırılmasında oranlı bölme hesabı yapılır. Bu tür hesaplar
yapılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. x, y ve z şahıslarının bir araya gelerek
oluşturdukları bir şirkette, her ortağın sermayesi ortaklık boyunca aynı süre kalacaksa elde
edilen kar veya zarar her ortağın koyduğu sermaye ile oranlı olarak bölünür. Eğer ortakların
sermayeleri ortaklıkta farklı sürelerde kalmışsa ortaklık sonucu elde edilen kar veya zararın
hesabında ortaklık paylarının ortak oldukları süre ile çarpımı dikkate alınır. Oranlı bölme; bir
bütünü, bir değeri, bilinen sayılarla orantılı olarak birçok parçaya ayırmak demektir.
Bu bölümde oranlı bölme ve şirket hesapları hakkında bilgi verilmektedir.. Oranlı bölme
kendi içinde doğru oranlı bölme ve ters oranlı bölme olarak ikiye ayrılır. Konunun amacı ortak
yapılan bir işten elde edilen kazancın hangi değişkenlere göre nasıl dağıtılacağıdır. Kazanç
paylaşımlarında asıl olan doğru oranlı bölme olduğu unutulmamalıdır.
Doğru Orantı: Bir orantıda iki çokluktan birinin azalırken diğeri de azalıyorsa veya
biri artarken diğeri de artıyorsa bu iki çokluk doğru orantılı çokluktur.
Ters Orantı: Bir orantıda iki çokluktan biri azaldıkça diğeri artıyorsa veya biri artarken
diğeri azalıyorsa; böyle orantılara ters orantı denir.
Bileşik Orantı: Bir orantıda ikiden fazla çokluk var ise böyle orantılara birleşik orantı
denir.
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Bölüm Soruları
1) Bir öğrenci 300 sayfalık kitabı 6 günde okuyorsa, 600 sayfalık kitabı kaç günde okur?
a) 14
b) 15
c) 17
d) 12
e) 18
2) Bir araba 40 km hızla gittiği zaman belirli bir mesafeyi 5 saatte alıyorsa, hızını 80
km’ ye çıkardığında aynı mesafeyi kaç saatte alır?
a) 4,5
b) 6,5
c) 2,5
d) 8,5
e) 7,5
3) Bir satıcı 200,00 TL’ ye sattığı malda 30 TL kâr ediyor ise aynı malı indirim yaparak
180 TL’ ye sattığında kaç lira kâr eder?
a) 35
b) 42
c) 54
d) 46
e) 27
4) Bir evin boyasını dört kişi 3 günde bitirirse aynı evin boyasını iki kişi kaç günde
bitirir?
a) 6
b) 5
c) 6
d) 8
e) 7
5) Bir işçi günde 7 saat çalışarak 4 günde 8 adet çanta imal edebildiğine göre aynı işçi
günde 8 saat çalışarak 7 günde kaç adet çanta imal edebilir.
a) 20
b) 16
c) 25
d) 48
e) 50
6) Yol yapımında çalışan 4 işçi, günde 5 saat çalışarak 4 günde 50 m2 parke taşı
döşediğine göre, 5 işçi günde 6 saat çalışarak 2 günde kaç m2 parke taşı döşer.
a) 25
b) 34
c) 50
d) 45
e) 37,5
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7) Bir bankadaki 800,00 TL 5 ayda 20,00 TL faiz getirdiğine göre kaç TL 3 ayda 15,00
TL faiz getirir?
a) 750
b) 1500
c) 1000
d) 2000
e) 950
8) Bir bankadaki 1.200TL 1 yılda 50 TL faiz getirdiğine göre 700 TL 90 günde kaç TL
faiz getirir?(Ticari işlemlerde 1 yıl 360 gün olarak hesaplanır,)
a) 8,15
b) 7,29
c) 5,20
d) 6,80
e) 4,12
9) 800 TL maliyetindeki mal, maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmıştır. Zarar
tutarını orantı yoluyla nasıl hesaplanır.
a) 50
b) 60
c) 70
d) 80
e) 90
10) Maliyet üzerinden % 25 kârla 562.50 TL’ye satılan malın maliyet fiyatını
hesaplayalım.
a) 450
b) 350
c) 300
d) 400
e) 250

Cevaplar
1)12
2) 2,5
3) 27
4) 6
5)16
6) 37,5
7) 1000
8) 7,29
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9) 80
10) 450
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6. KARIŞIM, BİLEŞİM VE ALAŞIM HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Karışım
6.2. Bileşim
6.3. Alaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Karışım
Bileşim
Alaşım
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Giriş
Karışım bir malın değişik kalite ve fiyatlı olan çeşitlerinden belli miktarlarda alarak
yeni kalitede bir mal meydana getirilmesidir. Karışımları oluşturan farklı maddeler çoğunlukla
fiziksel olarak birbirinden ayrılırlar. Karışım; katı-katı, sıvı-sıvı veya sıvı -katı şeklinde iki veya
daha fazla birbirine benzer aynı tür ya da farklı maddenin yapay olarak veya doğal olarak,
bilinçli veya tesadüfî oranlarda fiziksel olarak bir araya gelmeleri sonucu oluşan kütledir.
Karışıma katılan maddelerin her biri kendilerine has özelliklerini genellikle korurlar. Karışımı
oluşturan maddelerin birim fiyatlarından yola çıkarak karışımın maliyetini hesaplamak, satış
fiyatını oluşturmak ve kar-zarar hesapları yapmak zorunda kalabiliriz.
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6.1. KARIŞIM, BİLEŞİM VE ALAŞIM HESAPLARI
6.1.1. Karışım Hesapları
Karışım konusu ile ilgili matematiksel olarak karşımıza çıkacak işlemlerde; karışım
oluşturmak için hangi maddeden ne kadar miktarda, ne kadar oranda ve hangi yüzdelerde(%)
konulacak. Karışımı oluşturan maddelerin miktarlarını ve birim maliyetlerinden yola çıkarak
oluşturulan karışımın maliyetini ve satış fiyatını hesaplamak ve mevcut karışımın maliyet veya
satış fiyatından yola çıkarak karışımı oluşturan maddelerin miktar ya da birim fiyatlarını bulma
ve mevcut karışımdaki maddelerin miktarını, oranlarını, yüzdelerini değiştirme(hangi
maddeden ne kadar eklenmeli veya çıkarılmalı) gibi; karışımın ortalama fiyatı hesaplanırken;
karışıma giren her bir maddenin birim fiyatı ile miktarı çarpılarak toplam fiyat elde edilir. Elde
edilen toplam karışım fiyatı, karışımdaki maddelerin toplam miktarına bölünerek ortalama
birim fiyatı bulunur. Örneğin;
x1 kg
x2 kg
x3 kg
……
Xn kg

y1 kg fiyatından
y2 kg fiyatından
y3 kg fiyatından
…..
yn kg fiyatından

n tane madde karıştırılırsa karışımın ortalama fiyatını formüle edildiğinde;
Ortalama Fiyat =

𝑥1 .𝑦1 + 𝑥2 .𝑦2 + 𝑥3 .𝑦3 + … + 𝑥𝑛 .𝑦𝑛

Ortalama Fiyat =

∑ 𝑥𝑛 .𝑦𝑛

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + … + 𝑥𝑛

∑ 𝑥𝑛

şeklinde yazılabilir.

Daha da basitçe formüle edersek;
Ortalama Fiyat =

Toplam Tutar

Toplam Miktar

dır.

Örnek: Değişik fiyatlı aynı tür üç malı karıştırarak satılmak isteniyor. Bu mallardan
birincisi 45 TL olanından 6 kg, ikincisi 65 TL olanından 4 kg ve üçüncüsü de 80 TL olanından
2 kg’dır. Karışımın ortalama fiyatı nedir?
Çözüm:
Ortalama Fiyat =

(6.45)+(4.65)+(2.80)
(6 + 4 +2)

=

270+ 260 +160
12

= 57,5 TL
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Ortalama fiyat karıştırılan tüm mal cinslerinin birim değerlerinin aritmetik
ortalamasıdır. Karışım hesapları günlük yaşantımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır; örneğin
kuruyemişçilerde karışık bir kuruyemişin fiyatı bu yöntemle hesaplanmaktadır.

Örnek: Bir tüccar elinde olan değişik fiyatlı aynı tür üç malı karıştırarak satmak istiyor.
Bu mallardan birincisi 5 TL’den 75 kg ikincisi 6 TL’den 90 kg ve üçüncüsü de 8 TL’den 120
kg’dır. Karışımın ortalama fiyatı nedir?
Çözüm:
Fiyat
4 TL

Miktar
45 kg

Tutar
180 TL

7 TL

75 kg

525 TL

8 TL

100 kg

800 TL

220 kg

1.505 TL

Ortalama Fiyat =

Toplam Tutar

Toplam Miktar

=

1.505
220

= 6,8 TL’ dır.

Örnek: Bir tüccar elinde olan değişik fiyatlı aynı tür üç malı karıştırarak satmak istiyor.
Bu mallardan birincisi 10 TL’den 26 kg ikincisi 12 TL’den 100 kg ve üçüncüsü de 14 TL’den
140 kg’dır. Karışımın ortalama fiyatı nedir?
Çözüm:
Fiyat
10 TL

Miktar
26 kg

Tutar
260 TL

12 TL

100 kg

1.200 TL

14 TL

140 kg

1.960 TL

266 kg

3.420 TL

Ortalama Fiyat =

Toplam Tutar

Toplam Miktar

=

3.420
266

= 12,8 TL’ dır.

Örnek: Litresi 5 TL olan 50 litre sütle litresi 7 TL olan 70 litre süt ve 10 litre su
karıştırılmaktadır. Karışımın litre fiyatı ne olur?
Çözüm:
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Fiyat
5 TL

Miktar
50 litre

Tutar
250 TL

7 TL

70 litre

490 TL

20 litre
140 litre
Ortalama Fiyat =

740
140

740 TL

= 5,2 TL’dır.

Örnek: Bir kuruyemişçi kilosu 20 TL olan cevizi 45 kg ve kilosu 25 TL olan 60 kg
cevizi karıştırarak satmaktadır. Karışımın kilo fiyatı ne olur?
Çözüm:
Fiyat
20 TL

Miktar
45 kg

Tutar
900 TL

25 TL

60 kg

1.500 TL

105 kg

2.400 TL

Ortalama Fiyat =

2.400
105

= 22,8TL’dır.

Örnek: %30 u tuz olan 200 kg’lık bir tuzlu su karışımının %37’si alınıp, karışıma kalan
miktar kadar su ilave edilirse karışımdaki maddelerin miktar ve oranları ne olur?
Çözüm:
200 * 0,37 = 74 litre
200 - 74 =126 litre kalan
126 * 0,7 = 88,2 litre su var
126 + 126 = 252 litre toplam karışım
126 + 88,2 = 214 litre
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Yeni oranlar; 214/252 = % 85’i su % 15’i tuzdur.

Örnek: % 45 i şeker olan 150 kg’lık bir şekerli su karışımının % 53’ü alınıp, karışıma
kalan miktar kadar su ilave edilirse karışımdaki maddelerin miktar ve oranları ne olur?
Çözüm:
150 * 0,45 = 67,5 litre
150 – 67,5 =82,5 litre kalan
82,5 * 0,8 = 66 litre su var
82,5 + 82,5 = 165 litre toplam karışım
82,5 + 66 = 148,5 litre
Yeni oranlar; 148,5/165 = %90’ı su % 10’u şekerdir.

Örnek: % 40 ı su olan 120 litre tuz - su karışımının karışımından kaç litre su
buharlaştırılırsa karışımdaki su oranı % 10 olur?
Çözüm:
120 litrelik karışımın % 40’ı su ise,
120.
40

100
1

10

40

100

=

=

= 48 litre su vardır.

48 − X

120 −X

48 − X

120 −X

ise
olur.

480 – 10X = 120 – X
360 = 9X
X = 40 litredir.
Örnek: Şeker oranı % 60 olan 30 gram şeker çözeltisi ile şeker oranı % 20 olan 70 gram
şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre, yeni elde edilen şeker çözeltisinin şeker oranı yüzde
kaçtır?
Çözüm:
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% 60

% 20

X

30 gram

70 gram

(30 + 70) gram

30 * 60 + 70 * 20 = 100 * X
18 + 14 = X
X = 32 bulunur.

Örnek: Şeker oranı % 15 olan 200 gramlık meyve suyu ile şeker oranı % 10 olan 300
gramlık meyve suyu karıştırılıyor. Yeni oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
Çözüm:
1.karışım: 200 gram % 15 şeker ise,

200 * 0,15 = 30 gram şeker vardır.

2.karışım: 300 gram % 10 şeker ise,

300 * 0,10 = 30 gram şeker vardır.

Toplam 500 gr karışımda; 60gr(30 + 30) şeker,
60

100

= %12 şeker olur.

Örnek: Manavda % 20’si çürük olan 100 kg’lık portakal stoku vardır. 80 kg sağlam
portakal ilave edildiğinde; karışımdaki sağlam ve çürük portakal oranı kaç olur?
Çözüm:
% 80’i sağlam 100 * 0,80 = 80 kg sağlam portakal
% 20’si çürük 100 * 0,20 = 20 kg çürük portakal

Sağlam

Çürük

80 kg var

20 kg var

80 kg ilave
160 kg (sağlam olur) + 20 kg = 180 kg (toplam)
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160
180

= % 89 (sağlam) % 11 (çürük)

Örnek: 180 litrelik su – süt karışımının içinde % 25 kadar su bulunmaktadır. Karışımın
20 litresi başka bir kaba alınıp, yerine 40 litre saf süt ilave edilmiştir. Son karışımdaki su / süt
oran ve miktarlarını hesaplayınız.
Çözüm:
180 – 20 = 160 kalan karışım
160 litre = 160 * 0,25 = 40 litre su
40 litre =
Toplam 200 litre =

….

+ (160 – 40) = 120 litre süt var
= 40 litre süt ilave

+
40 litre su

160 litre süt

+

Yeni oranlar; 40 / 160 = % 20 su ise % 80 süt tür.

Örnek: % 27 si su olan 75 litre alkollü su karışımına 135 litre alkol ilave edilmiştir. Son
karışımdaki alkol / su oran ve miktarlarını hesaplayınız.
Çözüm:
75 litre = 75 * 0,27 = 20,25 litre su + (75 – 20,25) = 54,75 litre alkol
135 litre alkol

….

Toplam 210 litre =

20,25 litre su +

+

= 135 litre alkol
189,75 litre alkol

Yeni oranlar; 189,75 / 210 = % 90 alkol ise % 10 su olur.

Örnek: Şeker oranı %30 olan 50 gramlık bir karışımdaki şeker miktarı 50.
gramdır.

30

100

= 15

Örnek: Tuzlu su karışımında tuz oranı %15 ise su oranı % (100-15) = % 85 dır.
Örnekleri farklı yollardan da çözebiliriz.
Örnek: Bir kapta 140 gram tuzlu suyun %15 sı tuz olduğuna göre, bu karışımda kaç
gram su vardır?
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Çözüm: Tuzlu suyun %15 i tuz ise % (100-15) = %85 i sudur.
Buna göre, su miktarı 140.

85

100

= 119 gramdır.

Örnek: Bir kapta 45 gram şeker ile 75 gram un karıştırılarak homojen bir karışım elde
edilmiş olduğuna göre, bu karışımdaki şeker oranı yüzde kaçtır?
Çözüm: Karışım miktarı toplam 45 + 75 = 120 gramdır.
120 gram karışımda 45 gram şeker
olduğuna göre, şeker oranı

45

120

3
= 8 = %37,5 olur.

Örnek: Bir kapta 140 nişasta ile 60 gram şeker ile bir karışım elde edilmiş olduğuna
göre, bu karışımın 20 gramında kaç gram şeker bulunur?
Çözüm: Karışım miktarı toplam 140 + 60 = 200 gramdır.
Karışımdaki şeker yüzdesi

60

200

30
= 100 = %30 tır.

Buna göre, 20 gram karışımda 20.

30

100

= 6 gram şeker bulunur.

Örnek: Bir kapta %20 si şeker olan bir şekerli su karışımındaki su miktarı şeker
miktarından 60 gram fazla olduğuna göre, bu karışım kaç gramdır?
Çözüm: Karışım % 20 si şeker ise % 80 i sudur
Karışım x gram olsun. Şeker miktarı x .
Su miktarı x 4x
5

Buna göre,

=

x

=

x

+ 60

5

5

3x
5

4x
5

gram olur.

20

100

=

x

5

tir.

= 60

X = 100

Buna göre, karışım 100 gramdır.

132

Örnek: Bir kapta tuz oranı %20 olan 30 gr çözelti ile tuz oranı % 15 olan 40 gr
çözeltinin karışımındaki tuz miktarı kaç gramdır?
Çözüm: Tuz oranı %20 olan 30 gr çözeltideki tuz miktarı 30.
Tuz oranı %15 olan 40 gr çözeltideki tuz miktarı 40.

15

100

20

100

= 6 gr dır.

= 6 gr dır.

Buna göre, karışımdaki tuz miktarı 6 + 6 = 12 gr olur.

6.1.2. Bileşim Hesapları
Bileşim ise fiyatları belli olan mallardan istenilen fiyatla bir karışım elde etmek
amacıyla her bir maldan alınması gereken miktarları bulmak için yapılan hesaplara denir.
Bileşim fiyatı ise ortalama fiyattır. Fiyatları belli olan mallardan istenilen fiyatta bir karışım
elde edebilmek için her bir maldan alınması gereken miktarları bulmak için yapılan işlemlere
denir. Örneğin fiyatı a olan A malından ve fiyatı b olan B malından m miktarda ve c fiyatlı bir
karışım elde edebilmek için a ve b malından karıştırılması gereken miktarlar ne kadardır gibi.
Burada c ortalama fiyattır, bu nedenle a < c < b veya b < c < a bunun anlamı, ortalama
fiyat karışım yapılan cinslerin fiyatları arasında olmasıdır.

Örnek: Litresi 9 TL ve 6 TL olan iki cins sıvının karıştırılıp ortalama fiyatı 8 TL olan
bir sıvı elde edinmek isteniyor. Birinci sıvıdan140 litre alınacağına göre ikinci sıvının miktarı
ne olması gerekir?

Çözüm:
9

2

120 litre

1

60 litre

8
6
sağlamasını yaparsak;
9x120 + 6x60
180
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1.080 + 360
180

=8

Örnek: Litresi 7 TL ve 4 TL olan iki cins sıvının karıştırılıp ortalama fiyatı 6 TL olan
bir sıvı elde edinmek isteniyor. Birinci sıvıdan 140 litre alınacağına göre ikinci sıvının miktarı
ne olması gerekir?
Çözüm:
7

2

140 litre

1

80 litre

6
4
sağlamasını yaparsak;
7 x 140 + 4 x 80
220

980 + 320
220

=6

Örnek: Fiyatları 23, 25 ve 27 TL olan üç cins sıvı karıştırılarak ortalama 26 TL olan
240 litrelik yeni bir karışım elde edilmek istenmektedir. Buna göre karışım olabilmesi için
sıvıların her birinden ne kadar eklenerek karıştırılmalıdır?
Çözüm:
23
25

1 x 48 = 48
26

27

1 x 48 = 48
3 x 48 = 144

3+1+1=5
240 / 5 = 48
sağlamasını yaparsak;
48x23 + 48x25 + 144x27
240
1.104 + 1.200 + 3.888
240

= 25,8 ~ 26
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Örnek: Fiyatları 33, 35 ve 37 TL olan üç cins sıvı karıştırılarak ortalama 36 TL olan
340 litrelik yeni bir karışım elde edilmek istenmektedir. Buna göre karışım olabilmesi için
sıvıların her birinden ne kadar eklenerek karıştırılmalıdır?
Çözüm:
33

1 x 68 = 68

35

36

37

1 x 68 = 68
3 x 68 = 204

3+1+1=5
340 / 5 = 68
sağlamasını yaparsak;
68x33 + 68x35 + 204x37
340
2.244 + 2.380 + 7.548
340

= 36

Örnek: Fiyatları 45, 48, 51 ve 52 olan dört cins madde karıştırılarak 350 kg’lık yeni bir
karışım elde ediliyor. Ortalama fiyatının 50 lira olabilmesi için bir maldan ne kadar
eklenmelidir?

Çözüm:
45

1 x 35 = 35

48

2 x 35 = 70
50

( 35+70+175+70 ) = 350

51

5 x 35 = 175

52

2 x 35 = 70
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( 1 + 2 + 5 + 2 )= 10
350 / 10 = 35

45x35 + 48x70 + 51x175 + 52x70
350
1.575 + 3.360 + 8.925 + 3.640
350

= 50

Örnek: Fiyatları 35, 38, 41 ve 42 olan dört cins madde karıştırılarak 250 kg’lık yeni bir
karışım elde ediliyor. Ortalama fiyatının 40 lira olabilmesi için bir maldan ne kadar
eklenmelidir?

Çözüm:
35

1 x 25 = 25

38

2 x 25 = 50
40

( 25 + 50 + 125 + 50 )= 250

41

5 x 25 = 125

42

2 x 25 = 50
( 1 + 2 + 5 + 2 )= 10
250 / 10 = 25

35x25 + 38x50 + 41x125 + 42x50
250
875 + 1.900 + 5.125 + 2.100
250

= 40
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Örnek: Bir eczacının elinde litresi 30, 34, 27 ve 25 olan dört cins sıvı madde
bulunmaktadır. Bunlardan litresi 28 TL olan 360 litrelik bir karışım yapmak istiyor. Ortalama
kaç litre eklenmelidir?
Çözüm:
30

1 x 30 = 30

34

3 x 30 = 90
28

( 30 + 90 + 60 + 180 )= 360

27

2 x 30 = 60

25

6 x 30 = 180
( 1 + 3 + 2 + 6 )= 12
360 / 12 = 30
30x30 + 34x90 + 27x60 + 25x180
360
900 + 3.060 + 1.620 + 4.500
360

= 28
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Bir satıcı elinde bulunan değişik fiyatlı aynı cins üç malı karıştırıp satmak istiyor.Bu
mallardan birincisi 5 liradan 75kg ikincisi 6 liradan 90 kg ve üçüncüsü de 8 liradan
120kg'dır. Karışımın ortalama fiyatı ne olur?
2) Kilogramı 15 lira olan 80kg fıstık ile 120kg fındık karıştırılarak ortalama fiyatı 13,2 lira
olan bir karışım elde ediliyor. Buna göre fındığın kilogramı kaç liradır.
3) Bir satıcı değişik zamanlarda aldığı aynı cins iki mamulü karıştırarak 150 kilogramlık bir
karışım elde ediyor ve bu karışımın kilogramını 9 liradan satmak istiyor. İlk aldığı
mamulün kilogramı 8,5 lira ikincisinin ise 11 TL'dir.Buna göre bu mamullerin miktarları
kaç kilogramdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karışımları oluşturan farklı maddeler çoğunlukla fiziksel olarak birbirinden ayrılırlar.
Karışım; katı-katı, sıvı-sıvı veya sıvı -katı şeklinde iki veya daha fazla birbirine benzer aynı tür
ya da farklı maddenin yapay olarak veya doğal olarak, bilinçli veya tesadüfî oranlarda fiziksel
olarak bir araya gelmeleri sonucu oluşan kütledir. Karışımı oluşturan maddelerin birim
fiyatlarından yola çıkarak karışımın maliyetini hesaplamak, satış fiyatını oluşturmak ve karzarar hesapları yapmak zorunda kalabiliriz. Karışıma katılan maddelerin her biri kendilerine
has özelliklerini genellikle korurlar.
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Bölüm Soruları
1) Şeker oranı yüzde 12 olan 10 litre çözelti ile şeker oranı yüzde 20 olan 6 litre
çözelti karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
a) 25
b) 30
c) 32
d) 35
e) 36
2) Tuz oranı %20 olan 50 lt tuzlu su ile, tuz oranı %30 olan x litre tuzlu su
karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın tuz oranı %26 olduğuna göre x kaçtır?
a) 70
b) 65
c) 75
d) 35
e) 50
3) A kabında ağırlıkça % 40 tuz içeren 4 kilogram, B kabında ağırlıkça % 20 tuz
içeren 2 kilogram tuzlu su bulunmaktadır. A kabındaki tuzlu suyun yarısı B kabına
alınarak karıştırılıyor ve sonra da B kabındaki karışımın yarısı A kabına alınarak
karıştırılıyor. Buna göre, son durumda A kabındaki karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
a) 35
b) 40
c) 45
d) 52
e) 20
4) %30 u tuz olan tuzlu su karışımının su oranı yüzde kaçtır?
a) 65
b) 56
c) 58
d) 35
e) 70
5) 15 gr su, 8 gr tuz, 2 gr şeker karıştırılıyor. Elde edilen karşımın şeker oranı yüzde
kaçtır?
a) 13
b) 12
c) 8
d) 10
e) 5
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6) A kabında %30’luk, B kabında %20’lik eşit hacimde aynı tür çözeltiler vardır.
Önce A daki çözeltinin yarısı B’ye sonradan B de ki çözelti A’ ya aktarılıyor. Buna
göre, son durumda A kabındaki çözelti yüzde kaç olur?
a) 38
b) 35
c) 27
d) 25
e) 21
7) %40’ı sirke olan bir karışımın 3/5’i dökülüp yerine dökülen miktar kadar su ilave
ediliyor. Buna göre, elde edilen karışımın sirke oranı yüzde kaçtır?
a) 11
b) 12
c) 16
d) 15
e) 17
8) Büyük bir kapta tuz oranı %40 olan 40 lt tuzlu su ile tuz oranı %50 olan 60 lt tuzlu
su karışımı elde edilmektedir. Elde edilen karışımın tuz oranı kaçtır?
a) 27
b) 46
c) 52
d) 35
e) 37
9) Bir kapta %60’ı şeker olan 40gr şeker - süt karışımına 20 gr şekerve40 gr süt
eklendiğinde şekerli süt karışımı elde edilmektedir. Elde edilen yeni karışımın yüzde
kaçı şeker olur?
a) 32
b) 44
c) 46
d) 48
e) 45
10) Bir sürahinin 2/5’i süt ile dolu iken ağırlığı a kg, yarısı süt ile dolu iken ağırlığı b
kg gelmektedir. Buna göre, boş sürahinin ağırlığı kaç kg dır?
a) 3b -46
b) 6a – 4b
c) 2a – 3b
d) 3a -26
e) 5a – 4b
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Cevaplar
1) 30
2) 75
3) 35
4) 70
5) 8
6) 25
7) 16
8) 46
9) 44
10) 5a – 4b
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7. KARIŞIM; BİLEŞİM VE ALAŞIM HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Alaşım
7.2. Bileşim
7.3.Karışım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Ayar
Karat
Alaşım
Külçe
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Giriş
Geçmişten günümüze kadar alaşımlar para ve değerli eşya yapımında kullanılmıştır.
Alaşım elde etmedeki amaç genellikle maliyetleri düşürmek içindir. Bununla birlikte daha
sağlam, kaliteli ve kullanışlı maddeler elde etmek alaşım oluşturmada önemli nedenlerdir.
Birden fazla veya iki ayrı madenden belirli miktar ya da oranlarda karıştırarak bir alaşım elde
etme hesaplarında; bakır ile demir, altın ile bakır, bakır ile çinko, demir ile karbon… vb.
maddeler birbirleri ile çeşitli oranlarda karıştırılarak alaşım işlemlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır.
Bir alaşımda üç önemli kavram vardır:
Alaşım;
A = ayar
S = saf maden miktarı
T = Toplam ağırlık
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7.1. ALAŞIM HESAPLARI
Metallerin kendi özelliklerini kaybederek yeni bir özellik kazanarak oluşturdukları
karışımlara alaşım denir. Alaşımlar karıştırıldıkları kıymetli maddelerin oranları ile ifade
edilirler. Alaşımların oluşturduğu karışım maddesine külçe denir. Toplam külçenin oran
toplamı 1(% 100) dür.
Örnek: % 35 bakır, % 65 altından oluşan bir külçenin toplam oranı kaçtır.
% 35 + % 65 = % 100
0,35 + 0,65 = 1 dir.
Örnek: % 25’i bakır olan 1200 kg bakır – demir külçesinde kaç kg bakır vardır.
Külçenin toplam oranı % 100 dür. % 25 bakır ise;
100 – 25 = % 75 i demirdir.
1200 x

75

100

= 900 kg demir vardır.

Birden fazla metalin ergime yolu ile bir araya getirilerek birleştirilmelerinden elde
edilen karışıma alaşım denir. Kıymetli madenler saf hallerinde kullanılamazlar. Çünkü saf olan
metallerin işlenmesi zor olmaktadır. Maddelerin ergime yolu ile birleşmelerinden bir metale bir
veya birden fazla metal veya ametal katılarak ısıl, mekanik işlemlerle elde edilen metalik
ürünler alaşımı oluşturmaktadır. En çok bilinen alaşım maddeleri altın, gümüş, nikel, krom,
çinko, demir ve çeliktir. Çok geniş bir uygulama alanı olan alaşımın hazırlanması, altın, gümüş,
platin, tunç vb. değerli madenler, bakır, nikel ve alüminyum ile karıştırılarak elde edilen
alaşımlar, demir, nikel, krom vb. alaşımları dişçilikte protez yapımında da kullanılmaktadır.
Geçmişten günümüze kadar alaşımlar para ve değerli eşya yapımında kullanılmıştır.
Alaşım elde etmedeki amaç genellikle maliyetleri düşürmek içindir. Bununla birlikte daha
sağlam, kaliteli ve kullanışlı maddeler elde etmek alaşım oluşturmada önemli nedenlerdir.
Birden fazla veya iki ayrı madenden belirli miktar ya da oranlarda karıştırarak bir alaşım elde
etme hesaplarında; bakır ile demir, altın ile bakır, bakır ile çinko, demir ile karbon… vb.
maddeler birbirleri ile çeşitli oranlarda karıştırılarak alaşım işlemlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır.
Bir alaşımda üç önemli kavramları sembolle gösterilebilir.
Alaşım;
A = ayar
S = saf maden miktarı
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T = Toplam ağırlık
Ayar: Bir alaşımda, bulunan alaşımın ağırlığı ve mevcut olan değerli saf madenin
ağırlığı arasındaki orana ayar denir. Buna göre bir alaşımın ayarı;
Ayar =

Alaşımın Saf Maden Miktarı
Alaşımın Ağırlığı

A=

formülü ile ifade edilebilir.

S

T

S

formülünde S = T olamaz. Çünkü S = T olduğunda A = 1 olur ki buda külçenin
T
sadece saf madenden oluştuğunu göstermektedir. Ayar söz konusu olabilmesi için belli bir
orana göre karıştırılmış değerli ve değersiz maddelerden her ikisinin de külçede bulunması
S
gereklidir. A = formülünde S = 0 olamaz. Çünkü S = 0 olduğunda külçede değerli maden
T
bulunmuyor demektir. Bu duruma göre ayar söz konusu olamaz. Ayar iki şekilde ifade
edilebilir.
A=

Karat Ayar: Çoğunlukla değerli maden altın olduğunda kullanılan ayardır.
Uygulamada saf altın denildiğinde 24 ayar altın anlaşılmaktadır. Yani karat ayarında temel ölçü
24’tür. Örneğin; en çok kullanılan ayar ifadeleri 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayardır.18 ayar
altın denildiği zaman 18/24 anlaşılır. Buna göre 24 gramlık bir külçede 18 gram saf altın var
demektir. Gümüş için ise; saf gümüş 1.000 ayar ve 860 ayardır. Gümüş ve altın alaşımlarıyla
ilgili problemlerin çözümlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar;
Altın alaşımlarında;

24 ayar 24/24 % 100 saf altındır.
22 ayar 22/24 saf altın + 2/24 bakır,
18 ayar 18/24 saf altın + 6/24 bakır,
14 ayar 14/24 saf altın + 10/24 bakır demektir.

Gümüş alaşımlarında ise;

1.000 ayar 1.000/1.000 saf gümüş,
860 ayar 860/1.000 saf gümüş + 140/1000 bakır demektir.

Ondalık Ayar: Ondalık kesirli gösterimde ayarlar temel ölçü 1000 olarak alınır.
Örneğin; 820 ayar denildiği zaman, 820/1.000 = 0,820 şeklinde yazılır ve 1.000 gramlık bir
külçe içerisinde 820 gram saf maden ve 180 gram ise yabancı maden bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Örnek: 18/24 ayarlı 200 gr ağırlığındaki bir külçenin içerisindeki yabancı maden
miktarını ve saf maden miktarını bulunuz?
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Çözüm:
I.Yol:
Ayar =
çekilince;

Alaşımın Saf Maden Ağırlığı

A=

Alaşımın Ağırlığı

S=AxT=

18
24

S

T

formülünden saf maden ağırlığı (S)

x 200 = 150 gr

Yabancı Maden Ağırlığı ( Y ) = Toplam Külçe Ağırlığı ( T ) – Saf Maden Ağırlığı ( S )
Y = 200 – 150 = 50 gr

II.Yol: Orantı yolu ile aynı problem çözülebilir.

24 gramda

18 gram saf maden varsa

200 gramda

X gram saf maden vardır.

X=

200 x 18
24

Y=T–S

=

3.600
24

= 150 gram

Y = 200 – 150 = 50 gr

Örnek: 0,860 ayarlı 300 gr ağırlığındaki bir külçenin içerisindeki yabancı maden
miktarını ve saf maden miktarını bulunuz?
Çözüm: Orantı yolu ile aynı problem çözüldüğünde;

1.000 gramda

860 gram saf maden varsa

300 gramda

X gram saf maden vardır.

X=

300 x 860
1.000

=

258.000
1.000

= 258 gram
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Yabancı Maden Ağırlığı = 300 – 258 = 42 gr yabancı maden bulunmaktadır.
Örnek: 0,750 olan ondalık ayar kaç karattır?
Çözüm: Ondalık ayarın karat ayarına çevrilmesi için ondalık ayar 24 ile çarpılır ve
1.000’e bölünebilir.
750 x 24
1.000

= 18

Örnek: 18 karat ayar altının ondalık ayarı kaçtır?
Çözüm: Karat ayarın ondalık ayara çevrilmesi için pay paydaya bölünebilir.
18
24

= 0,75

Örnek: İçinde saf maden miktarı 125 gram ve ağırlığı 270 gram olan bir alaşımın ayarı
nedir?
Çözüm:

A=

S



T

A=

125

270

= 0,4

Örnek: 0,700 ayarında ve saf maden miktarı 280 gram olan bir alaşımın ağırlığı nedir?
Çözüm: Alaşımın ağırlığını bulmak için A =
T=

T=

S

A

formülü elde edilir.

280
0,7

S

T

formülünde ( T ) yalnız bırakılırsa;

= 400 gram

7.1.1. Ortalama Ayarın Hesaplanması:
Ortalama ayarın hesaplanması, farklı özelliklere sahip iki veya daha fazla külçenin
karıştırılması sonucunda yeni bir külçe meydana gelmektedir. Başlangıçta yeni külçenin ayarı
iki yeni külçenin ayarlarından farklı olacaktır. Ortalama değer yöntemi ile yeni külçe ayarı
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bulmak için; külçe ağırlıkları T ve saf maden ağırlıkları da S ile gösterilerek, n adet külçe
karıştırılırsa yeni külçenin ayarı formül yardımı ile bulunabilir.

Ortalama Ayar =

𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 +⋯+ 𝑆𝑛

𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 +⋯+ 𝑇𝑛

Ortalama Ayar =

∑ 𝑆𝑛

şeklinde de yazılabilir.

∑ 𝑇𝑛

Örnek: Toplam ağırlığı 120 gr olan ve içerisindeki saf madde miktarı 80 gr olan bir
külçe ile toplam ağırlığı 350 gr olan ve içerisindeki saf madde miktarı 150 gr olan bir külçe
eritilirse, yeni oluşacak külçenin ayarı ne olur?
Çözüm:
Ortalama Ayar =

80 + 150

120 + 350

=

230
470

= 0,489

Örnek: 0,755 ayarında ve 500 gr ağırlığında bir külçe ile 0,705 ayarında 300 gr
ağırlığında olan iki külçe karıştırılırsa, yeni oluşacak külçenin ayarı ne olur?
Çözüm: İşlem yapılabilmesi için alaşımların saf maden miktarlarının bulunması
gerekmektedir.
1.külçe;
S

A1 = 0,755

T=

S1 = 500

T=

T1 = ?

T1 = 662,25

A

500

0,755
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2.külçe;
S

A2 = 0,705

T=

S2 = 300

T=

T2 = ?

T2 = 425,53

A=

𝑆1 + 𝑆2

𝑇1 + 𝑇2

=

A

300

0,705

500 + 300

662,25 + 425,53

=

800

1.087,78

= 0,735

Örnek: 0,825 ayarında ve 400 gr ağırlığında bir külçe ile 0,805 ayarında 200 gr
ağırlığında olan iki külçe karıştırılırsa, yeni oluşacak külçenin ayarı ne olur?
Çözüm: İşlem yapılabilmesi için alaşımların saf maden miktarlarının bulunması
gerekmektedir.
1.külçe;
S

A1 = 0,825

T=

S1 = 400

T=

T1 = ?

T1 = 484,84

A

400

0,825

2.külçe;
S

A2 = 0,805

T=

S2 = 200

T=

T2 = ?

T2 = 248,44
A=

𝑆1 + 𝑆2

𝑇1 + 𝑇2

=

A

200

0,805

400 + 200

484,84 + 248,44

=

600

733,28

= 0,818
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7.1.2. Külçe Ayarını Yükseltmek:
Ayar yükseltmek için bir külçenin içerisindeki saf madde miktarının oransal değerinin
yükseltilmesidir. Ayarı yükseltmek iki farklı şekilde yapılabilir; külçeye saf madde eklemek
veya külçeden yabancı maddeyi çıkarmak gerekir.
Külçeye eklenecek saf madde miktarı x ile gösterilirse;
Ayar =
A=

Saf Maden Ağırlığı

A=

Toplam Ağırlık

S+x

T+x

şeklinde yazılıp, x’ in değeri

S

T

formülü

AT + Ax = S + x
AT – S = x(1 – A)
x=

AT − S
1−A

şeklinde bulunur.

Örnek: 0,620 ayarında 300 gr ağırlığında bir külçenin ayarını 0,855 ayarına yükseltmek
için ne kadar saf maden eklemek gereklidir?
Çözüm: Burada öncelikle ilk külçenin içindeki saf olan değerli maden miktarı
bulunmalı.
A = 0,855
T = 300
S = 0,620 x 300 = 186
x=?

x=

AT − S

x=

0,855 x 300 − 186

1−A

1 – 0,855

x = 486,20 gr

Örnek: 0,816 ayarında ve 400 gram ağırlığında bir külçenin ayarı 0,650’ye düşürülmek
isteniyor, kaç gram değerli maden çıkartılmalı?
Çözüm:
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A = 0,650
T = 400
S = 0,816 * 400 = 326,4
X =?
x=

S − AT
1− A

x=

326,4 – 0,650 x 400
1− 0,650

x =265,6 gr

Örnek: 14/24 ayarlı 300 gr ağırlığında bir külçenin ayarını 18/24 ayarına çıkarmak için
kaç gram saf altın eklemek gereklidir?
Çözüm: Saf altının ağırlığını x ile gösterilirse aşağıdaki denklem kurulabilir.
x=

AT − S

x=

( ) x 300 –( ) x 300

x=

(18)x 300−(14)x 300

x=

5.400 – 4.200

1−A
18
24

14
24
18
(1 – )
24

2

2

x = 600 gram bulunur.

Külçeden çıkarılacak yabancı madde miktarı x ile gösterilirse;
Ayar =
A=

S

Saf Maden Ağırlığı
Toplam Ağırlık

T −x

şeklinde yazılıp, x’ in değeri

A=

S

T

formülü

AT – Ax = S
X =

AT− S
A

şeklinde bulunur.
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Örnek: 0,725 ayarında 500 gr ağırlığında bir külçenin ayarını 0,875’e yükseltmek için
külçeden ne kadar yabancı maden çıkarılmalıdır?
Çözüm:
A = 0,875
T = 500
S = 0,725 x 500 = 362,5
x=?

x=

AT − S

x=

0,875 x 500 − 362,5

A

0,875

x = 85,7 gr

Örnek: 0,825 ayarında 450 gr ağırlığında bir külçenin ayarını 0,925’e yükseltmek için
külçeden ne kadar yabancı maden çıkarılmalıdır?
Çözüm:
A = 0,925
T = 450
S = 0,825 x 450 = 371,2
x=?

x=

AT − S

x=

0,925 x 450 − 371,2

A

x = 48,7 gr

0,925

7.1.3. Külçe Ayarını Düşürmek:
Ayar düşürmek için bir külçenin içerisindeki saf maden miktarının oransal değerinin
azaltılması veya külçenin ağırlığının artırılması işlemine külçe ayarının düşürülmesi demektir.
Külçenin ağırlığının artması içinde yabancı madeni artırmakla mümkündür. Ayarı düşürmek
iki farklı şekilde yapılabilir; külçeden saf maddeyi çıkarmak veya külçeye yabancı madde
eklemek gerekir.
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Külçeden çıkarılacak saf madde miktarı x ile gösterilirse; külçeden saf madenin
çıkarılması hem S’den hem de toplam ağırlıktan yani T’den saf madenin çıkarılması demektir.
Ayar =
A=

Saf Maden Ağırlığı

A=

Toplam Ağırlık

S−x

T−x

şeklinde yazılıp, x’ in değeri

S

T

formülü

AT – Ax = S – x
S – AT = x(1 – A)
x=

S − AT
1− A

şeklinde bulunur.

Örnek: 0,825 ayarında 400 gr ağırlığındaki bir külçenin ayarını 0,675’e düşürmek için
külçeden ne kadar değerli saf maden çıkarılmalıdır?

Çözüm:
A = 0,675
T = 400
S =0,825 x 400 = 330
X=?

x=

S − AT

x=

330 – 0,675 x 400

1− A

1− 0,675

x = 184,6 gr

1. Külçeye eklenecek yabancı madde miktarı x ile gösterilirse;
Ayar =
A=

S

Saf Maden Ağırlığı
Toplam Ağırlık

T+x

şeklinde yazılıp, x’ in değeri

A=

S

T

formülü
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AT + Ax = S
S - AT = Ax
x=

S − AT
A

şeklinde bulunur.

Örnek: 0,975 ayarında 350 gr ağırlığındaki bir külçenin ayarını 0,725’e düşürmek için
külçeye ne kadar yabancı maden eklemek gerekir?
Çözüm:
A = 0,725
T = 350
S = 0,975 x 350 = 341,25
X=?

x=

S – AT

x=

341,25 – 0,725 x 350

A

0,725

x = 120,68 gr

Örnek: 14 ayar ve 144 gram ağırlığındaki bir alaşımın içinde saf maden ve değersiz
maden miktarını bulunuz?
Çözüm:
S=A*T
S = 14 / 24 * 144
S = 84 gr değerli maden
144 – 84 = 80 gram değersiz maden
Örnek: 0,900 ayarında ve 450 gram ağırlığında bir külçenin ayarını 0,750’ye düşürmek
için ne kadar değersiz maden eklenmelidir?
Çözüm:
A = 0,750
T = 450
S = 0,900 x 450 = 405
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X=?

x=

S – AT

x=

405 – 0,750 x 450

A

x = 90 gr.

0,750

Örnek: 0,660 ayarında ve 400 gram ağırlığında bir külçenin ayarı 0,750’ye çıkarılmak
isteniyor, kaç gram değerli maden eklenmeli?
Çözüm:
S=A*T
S = 0,660 * 400
S = 264 gr.
X = AT – S / (1 – A)
X = 0,750 * 400 – 264 / (1 – 0,750)
X = 30 gr.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) 0,520 ayarında 40 gram ağırlığında bir külçenin ayarını 0,755 çıkarmak için ne
kadar saf maden eklemek gerekir?
2) Saf altın 24 ayardır. 22 ayarlık 12 gram altın ile 16 ayarlık bir miktar altın
karıştırılarak eritiliyor. Son durumda elde edilen altın 20 ayar olduğuna göre, 16
ayarlık altından kaç gram eritilmiştir?
3) 25 gramlık 22 ayar altın alaşımı değerli eşyanın içinde kaç gram saf altın, kaç gram
bakır vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birden fazla veya iki ayrı madenden belirli miktar ya da oranlarda karıştırarak bir alaşım
elde etme hesaplarında; bakır ile demir, altın ile bakır, bakır ile çinko, demir ile karbon… vb.
maddeler birbirleri ile çeşitli oranlarda karıştırılarak alaşım işlemlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar alaşımlar para ve değerli eşya yapımında
kullanılmıştır. Alaşım elde etmedeki amaç genellikle maliyetleri düşürmek içindir. Bununla
birlikte daha sağlam, kaliteli ve kullanışlı maddeler elde etmek alaşım oluşturmada önemli
nedenlerdir.
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Bölüm Soruları
1) 200 gram 18 ayar altın alaşımının ayarını 22 ayara yükseltmek için alaşıma kaç
gram daha saf altın ilave etmek gerekir?
a) 550
b) 500
c) 450
d) 420
e) 430
2) 300 gram 22 ayar altın alaşımını 16 ayara indirmek için kaç gram daha bakır
ilave etmek gerekir?
a) 100
b) 112,5
c) 110,5
d) 115,2
e) 117,3
3) 500 gram 18 ayar altın alaşımını 14 ayara indirmek için kaç gram daha bakır
ilave etmek gerekir?
a) 142,85
b) 140
c) 145
d) 125
e) 130
4) 400 gram 16 ayar altın alaşımını 18 ayara yükseltmek için kullanacağımız 22
ayarlık başka bir altın alaşımının tamamı kaç gram olması gerekir?
a) 140
b) 125
c) 152
d) 145,6
e) 150
5) 500 gram 14 ayar altın alaşımını 18 ayara yükseltmek için kullanılacak 16 ayar
başka bir altın alaşımının kaç gram olması gereklidir? (yaklaşık olarak)
a) 350
b) 450
c) 500
d) 550
e) 400
6) 288 gram 14 ayar altın alaşımını 16 ayara çıkarmak için alaşıma kaç gram daha
saf altın ilave etmek gerekir?
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a) 250
b) 230
c) 240
d) 200
e) 220
7) 360 gram 14 ayar altın alaşımını 18 ayara çıkarmak için kullanılacak 18 ayarlık
başka bir altın alaşımının tamamı kaç gram olur?
a) 380
b) 300
c) 360
d) 320
e) 340
8) 220 gram 14 ayar altın alaşımını 18 ayara yükseltmek için alaşıma kaç gram
daha saf altın olması gereklidir?
a) 25
b) 35
c) 40
d) 50
e) 56
9) 14 ayar 420 gram altın alaşımını 22 ayara yükseltmek için ne kadar saf altın
ilave etmek gerekir?
a) 1400
b) 1650
c) 1675
d) 1500
e) 1350
10) 294 gram 16 ayar altın alaşımını 14 ayara indirmek için alaşıma kaç gram daha
bakır ilave edilir?
a) 20
b) 27
c) 35
d) 40
e) 43

Cevaplar
1) 550
2) 112,5
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3) 142,85
4) 145,6
5) 500
6) 240
7) 360
8) 56
9) 1675
10) 43
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8. FAİZ HESAPLARI

168

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Faizler
8.2. Basit Faiz
8.3. Bileşik Faiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Faiz
Basit Faiz
Peşin Faiz
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Giriş
Paranın zaman değerine ilişkin hesaplamalar genellikle yatırıma yönlendirilebilir
fonların borç olarak verilmesi veya fon gereksiniminin karşılanması için borç alınması süreciyle
izah edilir. Bunun sebebi bu sürecin diğer süreçlere göre nispeten daha basit olması ve paranın
zaman değerine ilişkin konunun ele alınmasını kolaylaştırmasıdır.
Paranın zaman değeri; araya zamanın girmesi bugünkü parayı, diğerine göre değerli
kılmaktadır. Çünkü parayı sunan açısından o günkü kullanım hakkından vazgeçmenin bir
getirisi olmalıdır. Değilse bu hakkını ertelemesi beklenemez. Parayı talep eden açısından da;
sonraki zamanda tüketebileceği parayı bugünden tüketebilme hakkını elde etmenin bir bedeli
olmalıdır. İşte bu bedel, paranın zaman değerinden doğmakta ve “faiz” olarak
adlandırılmaktadır. Enflasyonist ekonomilerde faiz oranları daha yüksek olmak durumundadır.
Eğer piyasa faiz oranı enflasyon oranına eşit ise, paranın bugünkü kullanım hakkından
vazgeçilmesinin bir bedeli olmayacaktır.
Enflasyon dışında likidite, ödenmeme, vade riski gibi riskler de faiz oranlarını etkiler.
Bugüne göre gelecekte daha yüksek risk vardır. Risk arttıkça uygulanacak faizin de artması
gerekir. Araya giren zamanın uzaması, belirsizliği ve riski arttıran en önemli etken olmaktadır.
Uzun vadeli borç vermede ya da uzun vadeli yatırım yapmada beklenen faizin ya da getiri
oranın daha yüksek olmasının temel nedeni vadeyle artan risktir.
Enflasyon olsun ya da olmasın paranın zaman değeri vardır. Yani enflasyon sıfır bile
olsa, zaman tercihini yansıtan bir bedelin olması gerekir.
Paranın zaman değeri, yatırılan paranın zaman boyunca faiz kazanması gerçeğinden
ortaya çıkmıştır. Faiz, ekonomik bir kavramdır. Alınan ya da verilen para arasında bir zaman
aralığı varsa, paranın zaman değeri söz konusu olur. Parayı kullanan kişi kullanılan bu para İçin
bir kira öder. İşte bu kira faizdir.
Borç olarak verilen fonlar karşılığında talep edilen gelir ve fon ihtiyacını karşılamak
için alınan borç karşılığında katlanılmak durumunda olunan bedel “faiz” olarak bilinir. Bu
nedenle paranın zaman değerine ilişkin hesaplamalar aynı zamanda faiz hesaplamaları olarak
da bilinir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, paranın zaman değeri sadece faiz ile sınırlı değildir.
Daha öncede belirtildiği gibi faiz borç olarak verilen fonlar karşılığında talep edilen
gelir ve fon ihtiyacını karşılamak için alınan borç karşılığında katlanılmak durumunda olunan
bedeldir. Borç verenler bir “faiz geliri” elde ederlerken borç alanlar da “faiz gideri” ne
katlanırlar. Yıllık faiz gelirinin borç olarak verilen fon tutarına veya yıllık faiz giderinin borç
olarak alınan fon tutarına oranı “faiz oranı” olarak bilinir.
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8.1. TANIM VE KAVRAMLAR
Basit faiz genellikle kısa zaman aralıkları için geçerlidir. Bankaya yatırılan kısa vadeli
mevduat, açık hesaplar, mevduat sertifikalarının getirileri basit faize göre hesaplanmaktadır.
Ayrıca, 13-26 haftalık vadeye sahip hazine bonoları hesaplamaları basit faize göre (iskonto)
yapılmaktadır. Eğer vade gün cinsinden ve faiz oranı yıl cinsinden verilmişse, bu durumda günü
yıla çevirmek gerekmektedir. Gün sayısının 360 sayısına bölünmesi normal, 365 sayısına
bölünmesi tam faiz hesaplaması olarak adlandırılmaktadır.
Kısa vadeli işlemlerde uygulanan faiz hesaplama yöntemine basit faiz denir. Basit faiz
yönteminin özelliği belli tutardaki paranın zaman içinde kazanacağı değerinin hesaplanabilmesi
işlemidir. Yöntemde esas olan kullanılan veya kullandırılan anaparanın devreler itibarı ile sabit
kalması işlemidir. Sermayenin (anapara), belirlenen faiz oranı ile her devre için faiz
hesaplanmasıdır. Uygulamada her devre için hesaplanan faiz sermayeye eklenmeden işleme
devam edilir. Her devre için hesaplanan sermayeye bağlı olarak sabit esaslı olarak hesaplanma
işlemi yapılmaktadır. Basit faiz hesaplama yöntemine göre her devre için faiz tutarı
hesaplanması devre sonlarında gerçekleşmekte veya sermaye sahibine ödenmektedir. Örnek
verildiğinde; bugün 100 TL ‘lik bir parasal büyüklüğe sahip ve bunu yıllık % 10 faiz oranı
üzerinden değerlendirme imkânı olan bir yatırımcının basit faiz yöntemiyle çeşitli dönemler
için elde edeceği faiz gelirlerini göstermektedir.
Tablo.1.1.Basit Faiz Yöntemiyle Faiz Hesabı
Zaman

Ana Para (TL)

Yıllık Faiz (TL)

Ana Para (TL) + Faiz (TL)

1

100

10

110

2

100

10

120

3

100

10

130

4

100

10

140

5

100

10

150

Bugün sahip olunan parasal bir büyüklüğün belirli bir faiz oranı üzerinden elde edilen
faiz ile birlikte belirli bir dönem sonundaki toplamı basit faiz yöntemiyle aşağıdaki gibi
hesaplanır:
Faiz hesaplarının unsurları;
Anapara: Başlangıç sermayesi, sermayenin şimdiki değeri, faize verilen para miktarı,
kapital,
Süre: Sermayenin gün, ay veya yıl olarak faizde kaldığı süre, vade, zaman, faizlendirme
devre sayısı,
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Faiz Tutarı: Sermayenin belli bir faiz oranıyla, belli bir vadede getirdiği gelir tutarına,
Faiz Oranı: Her 100 TL’ye karşılık gelen faiz miktarı, yüzdesi ve yüzde oranı.
Faiz unsurları semboller ile gösterilebilir.
F: Faiz tutarı
a: Anapara
n: süre
t: faiz oranı
Basit faiz hesaplaması orantı yoluyla yapılabileceği gibi orantı sonucu elde edilen
standart formüllerle de hesaplanabilir. Problemlerimizi standartlaştırılmış formüller kullanarak
çözümlemeler yapılacaktır. Sürenin günlük, aylık ve yıllık olmasına göre faiz hesabı denklemi
farklılaşmaktadır. Faiz oranları genellikle yıllık olarak ifade edilir. Faiz oranı herhangi bir devre
için belirtilmemişse daima yıllık olarak anlaşılmalıdır. Yıldan daha kısa devreler için faiz
oranından bahsedilecekse, bu devreye ait faiz oranının, özellikle belirtilmiş olması gerekir.
Örneğin; 3 aylık faiz oranı % 25, aylık faiz oranı %5 gibi. Sürenin yıllık olması durumunda
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Faiz Tutarı =

A𝐧𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐱 𝐒ü𝐫𝐞 𝐱 𝐅𝐚𝐢𝐳 𝐎𝐫𝐚𝐧ı

F=

a.n.t

100

100

Ticari faiz hesabı esas alınarak hesaplandığında yukarıdaki eşitliğin paydası sürenin gün
olması durumunda 36.000, sürenin ay olması durumunda ise 1.200 alınmaktadır. Formülde faiz
oranı verildiği gibi alınmaktadır. Yani, yıllık faiz oranı %35 ise t = 35 şeklinde alınır, diğer
değişkenler veri iken bilinmeyen değişken içler-dışlar çarpımı yapılmak suretiyle bulunabilir.
Faiz hesaplamalarında kullanılan formüller aşağıdaki şekilde elde edilebilir.
Günlük Faiz

Aylık Faiz

a.n.t

F=

a=

36.000.F

n=

t=

F=

Yıllık Faiz

İstenen

a.n.t

F=

a.n.t

Faiz Tutarı (F)

a=

1.200.F

a=

100.F

Ana Para (a)

36.000.F

n=

1.200.F

n=

100.F

süre (n)

36.000.F

t=

1.200.F

t=

100.F

Faiz Oranı (t)

36.000
n.t

a.t

a.n

1.200
n.t

a.t

a.n

100
n.t

a.t

a.n
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Örnek: 3.600 TL 6 ayda %18 faiz oranından kaç TL faiz getirir.
Çözüm: süresi ay olduğu için formül,
F=

F=

a.n.t

1.200

olacaktır

3600.6.18
1.200

F = 324 TL olarak bulunur.

Örnek: Bir tüccar 5.000 TL parasını yıllık %30 faiz oranıyla 3 ay vadeli olarak X
bankasına yatırmıştır. Vade sonunda kaç TL faiz geliri alacaktır.
Çözüm: Süre aylık verildiği için orantı kullanarak faiz tutarı;
I.Yol:
100 TL

12ayda

30 TL faiz getirirse

5.000 TL

3 ayda

X TL faiz getirir

Ters Orantı

Doğru Orantı

100.12.X = 5.000.3.30
X=

5.000.3.30

X=

450.000

100.12

1.200

X = 375 TL olarak bulunur.
II.Yol: formülde,
F=

a.n.t

1.200

F=

5.000.3.30

F=

450.000

1.200

1.200

F = 375 TL olarak bulunur.
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Örnek: Bir bankadan %22 faiz oranından 8 ay vadeli kredi alınmış ve 1.240 TL faiz
ödenmiştir. Buna göre çekilen para kaç TL’ dır.
Çözüm:
1440 =

a.22.8
1.200

1.240 x 1.200 = 176a
1.488.000 = 176a

⟹

a = 8.455

Örnek: Bir bankaya 3 aylığına yatırılan 45.000 TL vade sonunda 8.000 TL faiz
getirmiştir. Buna göre bankanın uyguladığı faiz oranı % kaçtır.
Çözüm:
8.000 =

45.000.3.n
1.200

8.000 x 1.200 = 45.000 x 3 x n
9.600.000 = 135.000 x n
N = 71



faiz oranı %71

8.2. BASİT FAİZ ÇEŞİTLERİ
8.2.1. Basit İç (Difere) Faiz:
Basit faiz tutarı bütün süre içinde ilk miktar üzerinden hesaplanır. Basit faizde faiz
tutarının sürenin başında veya sonunda alınması bakımından ikiye ayrılır. Borç olarak verilen
anaparanın faizinin dönem sonunda ödenmesine iç faiz denilmektedir. Anaparanın faiziyle
birlikte ödenmesi baliğ olarak isimlendirilmektedir. Basit faiz hesaplama formülü dikkate
alındığında anapara (a) ve faiz tutarı (F) olduğuna göre sermayenin baliği de (B) ile ifade
edilirse iç faiz formülü;
Baliğ = Anapara + Faiz
B= a+F
Faiz tutarının açık ifadesi, yukarıdaki formülde yerine yazılır ise;
B=a+

a.n.t
100
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Yukarıdaki formülde baliğ bulunmuştur. Diğerleri ise veri olmak kaydıyla formüldeki
herhangi bir bilinmeyeni bulmak için içler- dışlar çarpımı yapılarak eşitlik yeniden
düzenlenebilir ve bilinmeyen değişkenler bulunabilir. Baliğ formülü sürenin yıllık olarak
verilmesi durumunda kullanılabilir. Sürenin günlük ve aylık durumunda olması durumunda ise
100 sayısı yerine sırası ile 36.000 ve 1.200 rakamları yazılabilir. Yukarıdaki baliğ formülünde
ise sürenin yıllık olarak verilmesi durumunda kullanılmaktadır.
Baliğ, belirli bir paranın belirli bir vadede, belli bir faiz oranından elde ettiği faiz miktarı
ile kendisinin toplamıdır.
F = a.n.t basit formülümüzdü. O halde baliğ’i şu şekilde ifade edebiliriz.
A=F+a
A = a.n.t + a
A = a.(1 + n.t) Baliğ hesaplarında kullanacağımız en pratik formüle ulaştık
Örnek: Bir tüccar tarafından bankaya 3 yıl vadeli 10.500 TL para yatırılmıştır. Banka
%20 faiz oranı uyguladığına göre vade sonunda toplam kaç TL’ye ulaşır.
Çözüm: Vade yıl olduğu için formül,
F=

a.n.t

F =

10.500.3.20

olacaktır

100

100

F = 6.300

B = Anapara + Faiz tutarı idi. Buradan,
B = 10.500 + 6.300
B = 16.800 TL olur.
Örnek: Bir tüccar tarafından bankaya yıllık %70 faiz oranı üzerinden 6 aylığına para
yatırılıyor. Vade sonunda toplam 87.750TL olarak çekiliyor. Buna göre yatırılan para kaç
TL’dir?
Çözüm: Yatırılan para anaparadır. 87.750 TL ise baliğdir.
B = a + F idi.
Buradan F yerine faiz formülü yazılabilir. Bu durumda formül
B=a+

a.n.t

1.200
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verilenleri formülde yerine konulursa,
87.750 = a +

87.750 =

87.750 =

a

a.70.6
1.200

1.200

+

payda eşitlenirse
a.70.6
1.200

1200a + 420a
1.200

içler dışlar çarpımı yapılırsa

87.750.1200 = 1.620a
A = 65.000 TL

Örnek: Bir tüccar tarafından yıllık %45 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir
miktar para kaç ay sonra kendisinin 3 katı kadar faiz getirir?
3a'dır

Çözüm: Kendisinin üç katı kadar faiz dendiğine göre burada kendisi a üç kat faiz ise

3a =

3a =

a.n.t

1.200

a.45.t
1.200

45a.t = 1200.3a
45a.t = 3.600a
T=

3.600a
45a

t = 80 ay

Örnek: Bir esnaf parasını %23 faiz oranı yerine % 28 faiz oranı üzerinden faize yatırmış
olsaydı 6 ayda 245 lira daha fazla alacaktı. Buna göre yatırılan paranın tutarı nedir?
Çözüm: Burada iki banka iki faiz oranı düşünülürse;
a.23.6

+ 245 =

a.28.6

138a

+ 245 =

168a

1.200

1.200

1.200

1.200
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245 =

245 =

168a

-

30a

içler dışlar çarpımı yapılırsa

1.200
1.200

138a

1.200

245.1200 = 30a
294.000 = 30a
a = 9.800 TL (formülde yerine koyup sağlamasını yapılabilir)

Örnek: 4500 TL’nin % 35 faiz oranı üzerinden 3 ayda getireceği faiz başka bir bankaya
7 aylığına yatırılan aynı miktar para tarafından getiriliyor ise ikinci bankanın uyguladığı faiz
oranı % kaçtır?
4.500.35.3
1.200

=

4.500.7.n

arada eşitlik ve paydalar(eşit olduğu için 1.200’ler) atılabilir

1.200

4.500.35.3 = 4.500.7.n olur
472.500 = 31.500n
n = 15  %15 faiz oranı

Örnek: Bir bankadan % 27,5 faiz oranından 6 aylığına kredi çekilmiş ve vade sonunda
toplam 12.775 TL geri ödenmiştir. Buna göre çekilen kredi kaç TL'dir?
B=a+

a.n.t

1.200

12.775 = a +

12.775 =

12.775 =

a

a.27,5.6
1.200

1.200

+

a.27,5.6
1.200

1200a +165a
1.200

12.775.1.200 = 1.365a
15.330.000 = 1.365a
a = 11.230,77 TL.
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Basit Faizde Anaparanın Hesaplanması
Basit faiz işlemlerinde diğer veriler biliniyorken, anapara bilinmiyorsa, anapara şu
şekilde belirlenir: Basit faiz hesaplamalarında kullandığımız ilk formülde (a)’yı çekersek eşitlik
şu hale gelir.
F = a.n.t
a = F / n.t
Baliği hesaplamakta kullandığımız formülden hareketle (a ) şu şekilde bulunur.
B = a.(1 + n.t)
a = B / (1 + n.t)
Örnek: Yıllık %6 faiz oranından 3 aylığına bankaya yatırılan bir miktar para süre
sonunda 187,5 TL faiz getiri sağlamıştır. Buna göre bankaya yatırılan para ne kadardır?
Çözüm:
F = 187,5 TL
n = %6
t = 3/12
a =?
a = F / n.t
a = 187,5 /0,06. 3/12
a = 12.500 TL

Örnek: Bir işadamı 45 günlüğüne kullandığı kredi için bankaya 550 TL faiz ödemiştir.
Faiz oranı % 20 ise işadamının bankadan kullandığı kredi kaç TL’dir?
Çözüm:
F = 550 TL
n = % 20
t = 45/360
a =?
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a = F / n.t
a = 550 / 0,20. 45/360
a = 22.000 TL

Örnek: Bankaya basit faizle yatırılan bir miktar para 6 ayın sonunda 4.747,5 TL’ye
ulaşmıştır. Bu işlemde uygulanan faiz oranı %11 ise bankaya yatırılan parayı hesaplayınız.
Çözüm:
F = 5.000 TL
n = %11
t = 6/12
a =?
a = B / (1 + n.t)
a = 4.747,5 / (1 + 0,11. 6/12)
a = 4.500 TL

Basit Faizde Faiz Oranının Hesaplanması
Basit faiz işlemlerinde diğer veriler biliniyorken, faiz oranı bilinmiyorsa, faiz oranı basit
faiz tutarının hesaplandığı eşitlikten faydalanılarak bulunabilir: Basit faiz hesaplamalarında
kullandığımız ilk formülde (n)’i çekersek eşitlik şu hale gelir.
F = a.n.t
n = F / a.t
Baliği hesaplamakta kullandığımız formülden hareketle de (n) şu şekilde bulunur.
B = a.(1 + n.t)
n =B/a–1/t
Örnek: Ahmet, 2.500 TL ’ı ile 2 aylık mevduat hesabı açtırmış, 50 TL faiz getirisi elde
etmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranını hesaplayınız.
Çözüm:
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F = 50 TL
a = 2.500 TL
t = 2/12
n =?
n = F / a.t
n = 50 / 2.500. 2/12
n = 0,12
Örnek: Bir tüccar, bankadan kullandığı 50.000 TL krediye karşılık 6 ay sonra faiziyle
birlikte 55.500 TL ödemiştir. Uygulanan faiz oranı % kaçtır?
Çözüm:
F = 55.500 TL
a = 50.000 TL
t = 6/12
n =?
n =B/a–1/t
n = 55.500 / 50.000 – 1/ 6/12
n = 0,22

Basit Faizde Sürenin Hesaplanması
Basit faiz işlemlerinde diğer veriler biliniyorken, süre bilinmiyorsa, süre basit faiz
tutarının hesaplandığı eşitlikten faydalanılarak bulunabilir. Basit faiz hesaplamalarında
kullandığımız ilk formülde (t)’i çekersek eşitlik şu hale gelir:
F = a.n.t
t = F /a.n
Baliği hesaplamakta kullandığımız formülden hareketle de (n) şu şekilde bulunur.
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B = a.(1 + n.t)
t = B / a – 1 /n
Örnek: X kişisi, % 6 faizle bankaya 9.000 TL yatırmış, 108 TL faiz geliri elde etmiştir.
Para bankaya kaç günlüğüne yatırılmıştır?
Çözüm:
F = 108 TL
a = 9.000 TL
n=%6
t =?
t = F / a.n
t = 108 / 9.000. 0,06
t = 0,20 yıl
çıkan sonuç 365 ile çarpılırsa, gün sayısı bulunur. 0,20 x 365 = 73 gün.
Örnek: Emre Ak , % 9 faiz uygulayan bir bankaya yatırdığı 4.000 TL’den, 270 TL faiz
gelirini kaç ayda elde eder?
Çözüm:
F = 270 TL
a = 4.000 TL
n=%9
t =?
t = F / a.n
t = 270 / 4.000. 0,09
t = 0,75 yıl
çıkan sonuç yıl olarak çıkmaktadır. Ay olarak bilinmek isterse 12 ile çarpılması gerekir.
Bu durumda 0,75 yıl, 9 ay ( 0,75 x 12) olarak belirlenir.
Örnek: Hangi miktarda sermaye, 3 ay 18 gün vadede, %14 faiz oranından, kendisinin
825 TL eksiği kadar faiz getirir?
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Çözüm: 3 ay 18 gün (30*3 + 18 =108)
F = a.n.t
a – 825 =

a.108.14
36.000

a – 825 = 1a – 0,042 a
825 = 0,958 a
a=

825

0,964

ise;

a = 856

Örnek: 3.450 TL’nin %18 faiz oranından 142 günlük faiz getirisi ile 200 günlük faiz
getirisi arasındaki fark kaç TL’dir?
Çözüm:
F=

F=

a.n.t

36.000

3450.142.18
36.000

F = 245
F=

F=

TL

a.n.t

36.000

3450.200.18
36.000

F = 345

TL

345 – 245 = 100 TL fark vardır.

Örnek: Yıllık % 60 faiz oranı ile bankaya 1 yıl vadeli olarak yatırılan bir miktar para
vade sonunda 5.000 TL’nin 2/5’i kadar faiz getirdiğine göre bankaya yatırılan anapara ne
kadardır?
Çözüm:
5000.2 / 5 = 2.000 TL
F = a.n.t

idi.
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a=

2.000

1 .0,6

olur.

a = 3.333 TL dir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Bir bankadan 6 ay vadeli 500 TL kredi kullanılmıştır. Alınan bu kredi için
50TL faiz ödendiğine göre bu işlemde bankanın uyguladığı faiz oranı ne olmaktadır?
Soru 2: Bir bankaya 6 ay vadeyle 250 TL para yatırılmış olsun. Bankanın uyguladığı
faiz oranı % 10 olduğuna göre 6 ay sonra bankadan alınacak faiz tutarı ne olacaktır?
Soru 3: 500TL % 20 faiz veren bir bankaya ne kadar süreyle yatırılsın ki 50 TL faiz
alınabilsin?
Soru 4: Bir işletme bir bankadan 250 TL kredi alıyor. Faiz oranı % 7 ve krediyi
kullanım süresi 10 ay olduğuna göre, işletmenin vade sonunda bankaya ödeyeceği toplam
para miktarı ne olacaktır?
Soru 5: Bir kişi bir bankada 145 gün vadeyle 80 TL’lik mevduat hesabı açtırmıştır.
Mevduat faiz oranı % 8 olduğuna göre kişinin vade sonunda bankadan alacağı toplam para
miktarı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Faiz oranlarının düzeyi, ülkelerin uluslararası ilişkilerini ve ödemeler dengesini de
etkiler. Bir ülkede faiz oranlarının düşük tutulmaya çalışılması, paranın faiz oranları daha
yüksek olan ülkelere kaçmasına neden olabilecektir. Çünkü sermayenin uluslararası
hareketinde faiz oranlarının önemi büyüktür. Sermayenin uluslararası akışı, ülkelerin ekonomik
büyümesini ve fiyat yapısını etkiler. Kişi ve kurumlar kadar ülkeler açısından da öneminin
büyük olduğu faizin maliyetini bilmek, daha rasyonel kararların alınmasında önemlidir. Paranın
maliyeti bilinmeden, alternatif yatırım fırsatlarının karşılaştırılması ve alternatif kredi
olanaklarının değerlendirilmesi olanaksızdır. Özellikle konu, ülkemiz gibi sermayenin kıt
olduğu gelişmekte olan ülkeler için daha da önemlidir.
Her gün milyonlarca kişi ya da kurum borç almakta ya da borç vermektedir. Bu işlemler
sırasında ise bazıları faiz almakta bazıları ise faiz vermektedir. Finansal işlemlerin çoğunda
bileşik faiz kullanılmasına rağmen kısa vadeli finansal işlemlerde basit faiz kullanılmaktadır.
Belirli miktar paranın belirli bir süre kullanılmasına karşılık alınan bedele faiz denir.
Faiz hesaplarında bir yıllık süre 365 gün olarak kabul edilir ise buna gerçek faiz, 360 gün olarak
kabul edilirse buna ticari faiz denir. Belirli bir süre sonunda anapara ve faiz miktarı toplamına
baliğ denir.
Faiz hesapları paranın yatırıldığı veya alındığı sürenin sonuna kadar sabit kalıp
kalmamasına göre basit ve bileşik faiz olmak üzere ikiye ayrılır.
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Bölüm Soruları
1)6.400 TL 5 ayda 800 TL faiz getirdiğine göre bankanın yıllık faiz oranı % kaçtır?
a) 35
b) 40
c) 25
d) 30
e) 20
2)Yıllık enflasyonun %10 olduğu bir dönemde %32 faizle bankaya yatırılan bir miktar
para dönem sonunda gerçek değerinden %kaç kazanç sağlamıştır?
a) 12
b) 14
c) 20
d) 30
e) 40
3)Bir esnaf, elindeki parayı yıllık % 40 faiz veren bir bankaya 2 yıllığına yatırıyor. Eğer
esnaf, aynı süre için %30 faiz veren bir bankaya para yatırsaydı 300 TL daha az faiz alacaktı.
Buna göre esnafın elindeki para kaç TL’dir?
a) 1500
b) 1350
c) 1250
d) 1300
e) 1400
4)1.000 TL’nin bir kısmı % 20 den, geri kalanı da %30 dan basit faize yatırılıyor. 2
yılsonunda her ikisinden toplam 450 TL faiz alındığına göre %20 den faize verilen para kaç
TL’ dır?
a) 550
b) 600
c) 700
d) 750
e) 720
5)Yıllık %20 faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 72 gün sonra faizi ile birlikte
2080 TL olduğuna göre bankaya yatırılan para kaç TL’ dır?
a) 1800
b) 1500
c) 1600
d) 1900
e) 2000
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6) Bir müşteri 60 TL % 10 basit faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre, 3 yıl
sonra bankada biriken toplam para kaç TL dir?
a) 18
b) 15
c) 16
d) 78
e) 20
7)Bir müşteri 360 TL yıllık %20 basit faizle bankaya yatırılıyor. Buna göre, anaparanın
kaç aylık faiz geliri 90 TL dir?
a) 18
b) 15
c) 16
d) 78
e) 20

8) Bir yatırımcı 10 Ocak 2016 tarihi ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasında bankasına 350
TL yatırmıştır. Bankanın mevduat için uyguladığı faiz oranı % 7 olduğuna göre vade tarihinde
alınması gereken faizi, tam zaman ve gerçek faiz yöntemine göre hesaplayınız.
a) 6,02
b) 5,02
c) 1,06
d) 2,01
e) 6,04
9) 5.000 TL’’nin yıllık %10 faiz oranı üzerinden 3 ayda getireceği faiz, başka bir
bankaya 6 aylığına yatırılan aynı miktar para tarafından getiriliyor ise ikinci bankanın
uyguladığı yıllık faiz oranı % kaçtır?
a) 7
b) 5
c) 6
d) 8
e) 10
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10)Bir tüccar, bir bankadan 3 ay sonra geri ödemek şartıyla kredi talebinde bulunmuştur.
Banka yıllık %23 faiz oranı üzerinden, faiz tutarını peşin kestikten sonra tüccara 7.069 TL
ödemiştir. Buna göre bankanın kesmiş olduğu faiz tutarını hesaplayınız?

a) 431
b) 150
c) 160
d) 780
e) 250

Cevaplar
1) 30
2) 20
3) 1500
4) 750
5) 2000
6) 78
7) 15
8) 6,04
9) 5
10) 431
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9. FAİZ HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Faiz
9.2.Basit faiz
9.3. Peşin Faiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Faiz
Basit Faiz
Peşin Faiz
Antisipe faiz
Difere faiz

197

Giriş
Faiz oranlarının düzeyi, ülkelerin uluslararası ilişkilerini ve ödemeler dengesini de
etkiler. Bir ülkede faiz oranlarının düşük tutulmaya çalışılması, paranın faiz oranları daha
yüksek olan ülkelere kaçmasına neden olabilecektir. Çünkü sermayenin uluslararası
hareketinde faiz oranlarının önemi büyüktür. Sermayenin uluslararası akışı, ülkelerin ekonomik
büyümesini ve fiyat yapısını etkiler. Kişi ve kurumlar kadar ülkeler açısından da öneminin
büyük olduğu faizin maliyetini bilmek, daha rasyonel kararların alınmasında önemlidir. Paranın
maliyeti bilinmeden, alternatif yatırım fırsatlarının karşılaştırılması ve alternatif kredi
olanaklarının değerlendirilmesi olanaksızdır. Özellikle konu, ülkemiz gibi sermayenin kıt
olduğu gelişmekte olan ülkeler için daha da önemlidir.

198

9.1 BASİT DIŞ (ANTİSİPE) FAİZ
Para alışverişlerinde faiz, paranın o günkü değeri üzerinden değil de vadeli değeri
üzerinden hesaplanırsa “dış faiz” ya da “peşin faiz” hesaplanmış olur. Bu durumda uygulanan
faizle gerçekte yüklenilen faiz farklıdır. Gerçekte yüklenilen faiz uygulanan faizden yüksek
olmaktadır. Doğru olanı, faizin daima kullanılan para üzerinden hesaplanmasıdır. Peşin faiz
uygulaması, kredi kurumlarının genellikle kredi faizlerini düşük göstermek amacıyla
başvurdukları bir yöntemdir.
Faiz Tutarının Hesaplanması
Anapara üzerinden faiz peşin olarak kesildikten sonra kalan sermayeye a2 denilirse, a2
şu şekilde hesaplanır:
a2 = a – F
F = a.n.t
a2 = a – a.n.t
a2 = a. (1 - n.t)
Faizin kullanıma sunulan para üzerinden hesaplanmasına “gerçek faiz” ya da “iç faiz”
denilmektedir. Gerçek ya da iç faiz yönteminde uygulanan faizle, gerçekten yüklenilen faiz
birbirine eşittir.
Örnek: 200 TL’ ye yıllık %60 faiz oranı ile 3 aylık bir süre için peşin faiz uygulandıktan
sonra kalan tutarı ve gerçekleşen faiz oranını aşağıdaki gibi hesaplamak mümkündür.
Çözüm:
a = 200 TL
n = 0,60 (yıllık)

a2 = 200.(1 – 0,60 *0,25)

t = 3/12 = 0,25 yıl

a2 = 170 TL
F = a - a2 = 200 – 170
F = 30 TL

n = F / a2 . t
n = 30 / 170 * 0,25 gerçekleşen

n = 0,705 olur.
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Örnek: 320 TL’ ye yıllık % 55 faiz oranı ile 6 aylık bir süre için peşin faiz
uygulandıktan sonra kalan tutarı ve gerçekleşen faiz oranını aşağıdaki gibi hesaplamak
mümkündür.
Çözüm:
a = 320 TL
n = 0,55 (yıllık)

a2 = 320.(1 – 0,55 *0,5)

t = 6/12 = 0,5 yıl

a2 = 232 TL
F = a - a2 = 320 – 232
F = 88 TL

n = F / a2 . t
n = 88 / 232 * 0,5 gerçekleşen

n = 0,758 olur.

Örnek: Bir tüccar 3.000 TL’lik sermayesinin önce %20 sini % 7,5 faiz oranından, 3 ay
vade ile faize yatırıyor. Daha sonra kalan parasını 2 ay 18 gün vade ile % 16 faiz oranından
değerlendiriyor. Tüccarın toplam faiz kazancı kaç TL olur?
Çözüm: 3.000 TL’nin yüzde 20’si 600 TL kalanı 2.400 TL olur.
F = a.n.t
F1 = 600 * 3 * 7,5 /1200
F1 = 11,25 TL
F2 = 2.400 * 78 * 16 / 36.000
F2 = 83,2 TL

F1 - F2 = 94,45 TL olur.

Örnek: ABC Bankası 3 ay sonra ödenmek üzere istenen 500.000 TL’lik kredinin faizini
peşin olarak tahsil ettikten sonra 492.500 TL olarak ödemede bulunmuştur. Bankanın
uygulamış olduğu faiz oranını ve kredinin gerçek faiz oranını hesaplayınız.
Çözüm:
a= 500.000 TL
a2 = 492.500 TL
200

t = 3/12
n=?
F = a – a2
F = 500.000 – 492.500 = 7.500 TL
F = a.n.t
7.500 = 500.000.n. 3 / 12
n = 0,30
Yüklenilen Gerçek faiz = F / a2.t
Yüklenilen Gerçek faiz = 7.500 / 92.500. 3/ 12
Yüklenilen Gerçek faiz = 0,3243

Sermayenin Bugünkü Değerinin Hesaplanması
Peşin faiz formülü a2 = a. (1 - n.t) başlangıç sermayesi (a)’nın bulunması istenirse
eşitliğin her iki tarafını (1 – n.t)’ne bölmek gerekir.
a = a2 / (1 – n.t)
formülü elde edilir.

Örnek: Bir tüccar yıllık % 60 faiz oranı ile ve 120 gün süre için borç aldığı paranın
faizini peşin ödedikten sonra elinde 250 TL kalmıştır. Tüccarın aldığı kredi tutarı,
Çözüm:
a2 = 250 TL
n = 0,60 (yıllık)
t = 120/360 =1/3 yıl

a = a2 / (1 – n.t)
a = 250 / (1 – 0,60*1/3)
a = 312,5 TL’dir.
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Örnek: Bir işletmeci yıllık % 65 faiz oranı ile ve 120 gün süre için borç aldığı paranın
faizini peşin ödedikten sonra elinde 350 TL kalmıştır. İşletmecinin aldığı kredi tutarı,
Çözüm:
a2 = 350 TL
n = 0,65 (yıllık)
t = 120/360 =1/3 yıl

a = a2 / (1 – n.t)
a = 350 / (1 – 0,65*1/3)
a = 446,4 TL’dir.

Devre sayısının Hesaplanması
Devre sayısı (t)’nin hesaplanması için a2 = a. (1 - n.t) formülünde, eşitliğin her iki tarafı
(a)’ya bölünür.
a2 / a = (1 – n.t)
t = (1 - a2 / a) / n
formülü elde edilir.

Örnek: Yıllık % 50 faiz oranı ile 250 TL kredi alan bir kişiye faizi peşin kesildikten
sonra 210 TL ödenmiştir. Kredinin kullanıldığı süre;
Çözüm:
a2 = 250 TL
a = 210 TL
n = 0,50

t = (1 - a2 / a) / n

t=?

t = (1 - 250 / 210) / 0,50
t = 0,380 devre veya (0,380*12 = 4,5 ay’ dır.)

Örnek: Yıllık % 40 faiz oranı ile 120 TL kredi alan bir kişiye faizi peşin kesildikten
sonra 100 TL ödenmiştir. Kredinin kullanıldığı süre;
Çözüm:
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a2 = 100 TL
a = 120 TL
n = 0,40

t = (1 - a2 / a) / n

t=?

t = (1 - 100 / 120) / 0,40
t = 0,416 devre veya (0,416*12 = 5 ay’ dır)

Devre Faiz Oranının Hesaplanması
Devre faiz oranı (n)’yi hesaplanması için a2 = a. (1 - n.t) formülünde, eşitliğin her iki
tarafı (a)’ya bölünür.
a2 / a = (1 – n.t)
Burada da (n) yalnız bırakılırsa aşağıdaki formül elde edilir.
n = (1 - a2 / a) / t

Örnek: Üç ay süreli 150 TL’lık kredi almak isteyen bir kişiye faizi peşin olarak
kesildikten sonra 142,5 TL ödenmiştir. Uygulanan faiz oranı;
Çözüm:
a = 150 TL
a2 = 142,5 TL
t = 3/12 = 0,25 devre

n = (1 - a2 / a) / t

n=?

n = (1 – 142,5 / 150) / 0,25
n = 0,2 = % 20

Örnek: Beş ay süreli 260 TL’lık kredi almak isteyen bir kişiye faizi peşin olarak
kesildikten sonra 235 TL ödenmiştir. Uygulanan faiz oranı;
Çözüm:
a = 260 TL
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a2 = 235 TL
t = 4/12 = 0,33 devre

n = (1 - a2 / a) / t

n=?

n = (1 – 235 / 260) / 0,33
n = 0,29 = % 29

Örnek: Bir yatırımcı, parasının % 20’sini, %18 faiz oranından, geri kalan parasını da,
%16 faiz oranından, 1 yıl için bankaya yatırıyor. Yılsonunda toplam 32,8 lira faiz kazandığına
göre; yatırımcının faize yatırdığı parasının tamamı ne kadardır?
Çözüm:
Parasının % 20 si için;
F1 = a.n.t
F1 = a . 0,2 . 1 . 0,18
F1 = a.0,036 olur.

F1 + F2 = 0,036a + 0,128a

Parasının % 80 si için;

32,8 = 0,164a olur.

F2 = a.n.t

a = 32,8 / 0,164

F2 = a . 0,8 . 1 . 0,16

a = 200 TL

ise;

F2 = a.0,128 olur.

Örnek: % 6 faiz oranından, 240 günde, 480 TL faiz getiren anapara kaç TL’dir?
Çözüm:
a = F / a.t

ise

a = 480 / (240/360).0,06
a = 480 / 0,04
= 12.000 TL’dir.
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Örnek: 7.000 TL tasarruf, yıllık %22’5 faiz oranından bankaya yatırılırsa 1.050 TL
faizi kaç ayda kazandırır?
Çözüm:
1.050 = 7.000.n.22,5 / 1.200
n = 1.050 / 131 olur.
n = 8 aydır.

Örnek: 820 TL’nin %12’den 82 TL faiz getirebilmesi için kaç ay süre ile faizde kalması
gerekir?
Çözüm:
F = a.n.t
82 = 820.n.12 / 1.200
82 = 8,2
n = 10 ay

9.2. FAİZ TUTARININ TİCARİ VE GERÇEK SENEYE GÖRE HESAPLANMASI
İki tarih arasındaki gün sayısına göre basit faiz işlemleri; bazı finansal işlemlerde iki
tarih arasındaki gün sayısının belirlenerek, hesaplamaların yapılması gerekebilir. İki tarih
arasındaki gün sayısı belirlenirken, her ayın 30 gün, bir yılın ise 360 gün olarak alınmasına
yaklaşık zaman yöntemi, her ayın tam gün sayısının ve yılın 365 gün olarak alınmasına tam
zaman yöntemi denir. Uygulamada daha çok tam zaman yöntemi kullanılmaktadır. Bankalar,
mevduat hesabı açarken hesabın açıldığı ve kapandığı günü hesaplamaya dâhil etmez. Ancak
kredi kullandırırken, kredi kullandırıldığı günü ve kredinin geri ödendiği günü de
hesaplamalara dâhil ederler. Faiz hesaplamalarında formül yöntemi kullanılıyorsa, formüldeki
36.000 yerine 36.500 rakamı yazılırsa gerçek yıl sistemi uygulanmış olacaktır.
Ticari yıl ve gerçek yıl arasındaki faiz farkı aşağıdaki şekilde açıklanabilir.
Ticari Yıla göre Faiz Tutarı (Fty) =
Gerçek Yıla göre Faiz Tutarı (Fgy) =

a.n.t

36.000
a.n.t

36.500
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a.n.t

Fark = (Fty - Fgy)

36.500

36.500 . 36.000

500 (a.n.t)

Fark =

36.500 . 36.000
500

Fark =

Fark =

a.n.t

36.500 (a.n.t) − 36.000 (a.n.t)

Fark =

Fark =

36.000

-

36.000

1

.

a.n.t

36.500

a.n.t

. 36.500
72
1

72

. Fgy

veya

Fark =

veya

Fark =

1

a.n.t

. 36.000
72
1

72

. Fty

Örnek: Bir tüccar 3.200 TL parasını 270 gün vadeli, yıllık % 24’ten bir bankaya faize
yatırıyor. Tüccarın elde edeceği faiz tutarını ticari yıl ve gerçek yıla göre hesaplayıp farkını
bulunuz.
Çözüm:
Ticari Yıla göre Faiz Tutarı (Fty) =
Fty =

3.200.270.24
36.000

= 576 TL

Gerçek Yıla göre Faiz Tutarı (Fgy) =
Fgy =

3.200.270.24
36.000

= 568 TL

a.n.t

36.000

a.n.t

36.500

Fark = (Fty - Fgy) ≅ 576 -568
Fark = 8 TL

Örnek: Bir işletmeci 4.200 TL parasını 250 gün vadeli, yıllık % 22’ten bir bankaya
faize yatırıyor. İşletmecinin elde edeceği faiz tutarını ticari yıl ve gerçek yıla göre hesaplayıp
farkını bulunuz.
Çözüm:
Ticari Yıla göre Faiz Tutarı (Fty) =

a.n.t

36.000
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Fty =

4.200.250.22
36.000

=

23.100.000
36.000

= 641 TL

Gerçek Yıla göre Faiz Tutarı (Fgy) =
Fgy =

4.200.250.22

=

36.500

23.100.000

a.n.t

36.500

= 632 TL

36.500

Fark = (Fty - Fgy) ≅ 641 - 632
Fark = 9 TL

Örnek: Bir kişi 7.550 TL parasını 175 gün vadeli, yıllık % 23’ten bir bankaya faize
yatırıyor. Kişinin elde edeceği faiz tutarını ticari yıl ve gerçek yıla göre hesaplayıp farkını
bulunuz.
Çözüm:
a.n.t

Ticari Yıla göre Faiz Tutarı (Fty) =
Fty =

7550.175.23
36.000

30.388.750

=

36.000

36.000

= 844 TL

Gerçek Yıla göre Faiz Tutarı (Fgy) =
Fgy =

7550.175.23
36.500

=

30.388.750
36.500

a.n.t

36.500

= 832 TL

Fark = (Fty - Fgy) ≅ 844 - 832
Fark = 12 TL

Örnek: Bir kişi 15.000 TL parasını 172 gün vadeli, yıllık % 21 ’ten bir bankaya faize
yatırıyor. Kişinin elde edeceği faiz tutarını ticari yıl ve gerçek yıla göre hesaplayıp farkını
bulunuz.
Çözüm:
Ticari Yıla göre Faiz Tutarı (Fty) =
Fty =

15.000.172.21
36.000

=

54.180.000
36.000

Gerçek Yıla göre Faiz Tutarı (Fgy) =

a.n.t

36.000

= 1.505 TL
a.n.t

36.500
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Fgy =

15.000.172.21
36.500

=

54.180.000
36.500

= 1.484 TL

Fark = (Fty - Fgy) ≅ 1.505 – 1.484
Fark = 21 TL
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: 8 ay sonra alınacak 130 TL’nin, faiz oranı % 5 ise bugünkü değeri nedir?
Soru 2: Bugün bir makina peşin olarak 500 TL’ye ya da 8 ay vadeli olarak 590 TL’ye
alınabilecektir. Faiz oranı % 48 ise alıcı için hangi alternatif daha uygun olacaktır?
Soru 3: 5.000 TL 2 aylığına %14 faiz oranıyla bir bankaya yatırılmıştır. Dönem
sonunda elde edilecek faiz gelirini hesaplayalım.
Soru 4: 3.000 TL’ye peşin satılan bir mal 3 ay vadeli satılacaktır. Aylık %2 vade farkı
uygulanıyorsa, malın 3 ay sonraki değerini bulunuz.
Soru 5: 1000 TL yüzde 3 faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor.3 yıl sonra bankadan
paranın hepsi çekiliyor. Ne kadar para çekilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alınan ya da verilen paranın dönem içerisinde sadece bir kez faizlendirmeye tabi
tutulduğu yöntemdir. Başka bir deyişle basit faiz, belli bir miktardaki anaparaya belli bir
dönemde sabit bir faiz uygulanmasıdır. Basit faizde faize faiz uygulanmaz. Sadece anapara
faizlendirilir. Basit faiz genellikle kısa vadeli işlemlerde kullanılır. En çok kullanıldığı konular;
mevduat faizlerinin hesaplanması, kredi faizlerinin belirlenmesi, menkul kıymet fiyatlarının
bugünkü değerinin hesaplanması konularıdır.
Basit faiz yöntemine göre faiz tutarı;
F = a.n.t formülü ile
Anapara ve faizi kapsayan baliğ;
B = a. (1 + n. t) formülü ile hesaplanır.
Formüllerde (a); anaparayı, (t); faiz oranını, (n); süreyi, F; faiz tutarını, B; anapara +
faiz tutarını ifade eder.
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Bölüm Soruları
1) 18 Mart 2017 tarihinde 7.000 TL mevduat hesabı açılmış, hesap 5 Ağustos 2017
tarihinde kapatılmıştır. Faiz oranı %10 ise para hesapta kaç gün kalmış ve kaç TL faiz
getirmiştir?
a) 266,58
b) 223,25
c) 226,35
d) 235,23
e) 264,38
2) Bir işadamı, bankadan 18 Mayıs 2017 tarihinde 45.000 TL kredi kullanmış, krediyi
10 Eylül 2017 tarihinde kapatmıştır. Banka %25 faiz uyguladığına göre işadamı vade sonunda
bankaya kaç TL geri ödemede bulunmalıdır?
a) 45.525
b) 46.200
c) 48.625
d) 47.350
e) 45.900
3) Tüccar bir bankadan 7 ay sonra geri ödemek üzere kredi talebinde bulunuyor. Banka
yıllık % 35 faiz oranı üzerinden faiz tutarını kestikten sonra 7000 TL ödeme yapıyor. Buna
göre kesilen faiz tutarı ne kadardır?
a) 1.500
b) 1.795,81
c) 1.567,21
d) 1.354,45
e) 1.790,80
4) Bir bankadan 6 ay vadeli 50.000 TL kredi talebinde bulunulmuştur. Banka faiz
tutarını peşin kestikten sonra 35.000 lira ödeme yapmıştır. Buna göre bankanın uyguladığı faiz
oranı % kaçtır?
a) 45
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b) 55
c) 50
d) 60
e) 65
5) Ali Pak, parasının ¼ ünü yıllık %12 faiz oranı üzerinden 6 aylığına, geri kalanını da
yıllık %14 faiz oranı üzerinden yine 6 aylığına farklı bankalara yatıracak olursa 6 ayın sonunda
aldığı toplam faiz 675 TL oluyor. Buna göre Emre Bey’in iki bankaya yatırdığı toplam para ne
kadardır?
a) 8.000
b) 6.500
c) 12.000
d) 11.000
e) 10.000
6) 30.000 TL kredi talebinde bulunmuştur. Banka, Kemal Bey’e yıllık %30 faiz oranı
üzerinden hesaplanan faiz tutarını düştükten sonra 27.000 TL ödeme yapmıştır. Buna göre
bankadan alınan kredinin vadesi kaç aydır?
a) 3
b) 4
c) 6
d) 5
e) 7
7) Bir tüccar, bir bankadan 3 ay sonra geri ödemek şartıyla kredi talebinde bulunmuştur.
Banka yıllık %23 faiz oranı üzerinden, faiz tutarını peşin kestikten sonra tüccara 7.069 TL
ödemiştir. Buna göre bankanın kesmiş olduğu faiz tutarını hesaplayınız?
a) 450
b) 250
c) 350
d) 431
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e) 430
8) Elif Hanım, bir bankadan 80 gün sonra ödemek üzere, %25 faizle 30.000 TL kredi
kullanmıştır. Elif Hanım, vade tarihinde bankaya kaç TL geri ödemede bulunacaktır?
a) 31.667
b) 30.665
c) 38.625
d) 35.250
e) 32.000
9) Sahip olduğunuz 500 TL %4,5 veren bir bankaya yatırdığınızı varsayalım. Kardeşiniz
ise 400 TL %6 veren bir bankaya yatırmıştır. Hanginizin parası daha kısa sürede 600 TL’ye
ulaşır.
a) 7,58
b) 7,25
c) 8,33
d) 8,30
e) 9,20
10) Peşin fiyatı 2.500 TL olan bir çamaşır makinesi, aylık %1,5 vade farkıyla 6 ay sonra
ödenmek üzere satın alınmıştır. 6 ay sonra çamaşır makinesi için ne kadar ödeme yapılacaktır?
a) 2.525
b) 2.425
c) 2.625
d) 2.725
e) 2.350

Cevaplar
1) 266, 58
2) 48.625
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3) 1.795,81
4) 60
5) 10.000
6) 4
7) 431
8) 31.667
9) 8,33
10) 2.725
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10. BİLEŞİK FAİZ HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Faizler
10.2.Bileşik Faiz
10.3. Nominal Faiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Faiz
Bileşik Faiz
Reel Faiz
Nominal Faiz
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Giriş
Bundan önceki bölümde ticari ve finans matematiği hesaplamalarının özünü oluşturan
basit faiz konusu açıklanmıştı. Bu bölümde konuya yeni bir boyut getirilmekte ve işlemlerin
birden daha fazla devre için yapılması durumunda önceki devrelerin etkisinin de dikkate
alındığı yaklaşım olarak bileşik faiz konuları açıklanmaktadır. Başlangıç sermayesi bir devreye
kadar bağlı kaldığında ya da baliğ bir devre iskonto edildiğinde basit faiz yaklaşımı söz konusu
iken, devre sayısı birden fazla olduğunda bileşik faiz yaklaşımı söz konusu olacaktır. Bu şekilde
hesaplanan faize bileşik faiz denir. Söz gelimi; para iki devre için faize yatırıldığında ilk devre
kazanılan faiz, eğer hesaptan çekilmezse, ikinci devre başında anaparaya eklenmekte ve ikinci
devre faizi bu yeni para üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla eğer faiz hesaplamaları birden
fazla devre için yapılıyorsa, doğru sonuca ulaşılması için önceki devrelerin etkileri göz önüne
alınarak hareket edilmelidir. Önceleri daha çok uzun vadeli finansal işlemlerde bileşik faiz
hesaplamaları kullanılırken günümüzde kısa süreli işlemlerde de sıkça kullanıldığı
görülmektedir. Bu nedenle bileşik faiz hesaplamalarının anlaşılması önem taşımaktadır.
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10.1. TANIM VE KAVRAMLAR
Basit faiz hesaplamasında faiz tutarı, faize ilk olarak yatırılan anapara üzerinden
hesaplanmaktaydı. Bileşik faiz hesabı uzun vadeli yatırımlarda uygulanan bir hesap yöntemidir.
Bu hesaplamada sermayenin sabitliği ortadan kalkar. Yani her dönem sonunda hesaplanan faiz
ilk başta yatırılan anaparaya eklenerek bir sonraki döneme anapara olarak yatırılır. Yani basit
faizde sadece anaparaya faiz işletilirken bileşik faizde faize faiz işletilmektedir.
Bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca başlangıç sermayesi üzerinden
hesaplanmaz. Aynı zamanda kazanılan faiz, çekilmediği sürece, anaparaya ilave edilerek faizin
de faizi hesaplanır. Basit faizle bileşik faiz arasındaki temel farklılık, basit faizde üzerinden
faiz hesaplanan sermaye her devre değişmezken bileşik faizde değişmesidir. Bileşik faizde
üzerinden faiz hesaplanan sermaye her devre, bir önceki devrenin faizi kadar artmaktadır.
Genellikle kısa vadeli finansal işlemlerde basit faiz ve basit iskonto kullanılırken, uzun
vadelilerde bileşik faiz ve bileşik iskonto kullanılır. O halde; her devre değişen sermayeler
üzerinden hesaplanan faize “bileşik faiz”, uygulanan yönteme de “bileşik faiz yöntemi” denir.
Bileşik faizin hesaplanmasının temelde basit faiz mantığından bir farklılığı yoktur. Bileşik
faizde de pratikte her devre basit faiz hesaplaması gibi faiz hesaplanmakta, ancak farklı olarak
her devre anapara değişmekte, dolayısıyla her devre gittikçe büyüyen sermayeler üzerinden faiz
hesaplaması yapılmaktadır. Bu ise devre sayısı arttıkça toplam değerin büyük boyutlara
ulaşmasına neden olmaktadır.
Örneğin,
1.000 TL % 10 faizle, 3 yıl için basit faizle yatırılmış olsa her yıl 100 TL faiz
getireceğinden 3.yılsonundaki faizi 300 TL, baliğ de 1.300 TL olur. Eğer her yıl elde edilen
faiz sermayeye katılacak olursa, yani bileşik faiz uygulaması yapılırsa, vade sonunda paranın
ulaştığı tutar 1.331 TL olacaktır.
İlk Yatırılan Sermaye

1.000

%10’dan İlk Yılın Faizi

100

İkinci Yılın Başındaki Sermaye

1.100

% 10’dan İkinci Yılın Faizi

110

Üçüncü Yılın Başındaki Sermaye

1.210

% 10’dan Üçüncü Yılın Faizi

121

Üçüncü Yılın Sonundaki Sermaye

1.331

Görüldüğü gibi 1.000 TL, 3 yılsonunda 1.331 TL ’ye ulaşmaktadır. 3 yıl için hesaplanan
toplam faiz ise 331 TL (1.331-1.000) olmaktadır. Oysa basit faizde toplam faiz 300 TL idi.
Aradaki farklılık, faizin kazandırdığı faizden kaynaklanmaktadır.
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Aşağıdaki tablolar bileşik faizin uzun vadede nasıl çarpıcı bir farklılık ortaya koyduğunu
göstermektedir. Tablolar 100 TL başlangıç sermayesinin %10 faizle yıllar boyunca basit ve
bileşik faizde aldığı değerleri göstermektedir. Görüleceği üzere süre uzadıkça aradaki fark da
geometrik olarak artmaktadır.
Tablo.1.1.Basit Faiz Yöntemiyle Faiz Hesabı
Basit Faiz
Dönem

Ana Para Tutarı

Faiz Tutarı

( Ana Para + Faiz) Tutarı

1

100

10

110

2

100

10

120

3

100

10

130

4

100

10

140

5

100

10

150

6

100

10

160

Tablo.1.2. Bileşik Faiz Yöntemiyle Faiz Hesabı
Bileşik Faiz
Dönem

Ana Para Tutarı

Faiz Tutarı

( Ana Para + Faiz) Tutarı

1

100,00

10,00

110,00

2

110,00

11,00

121,00

3

121,00

12,10

133,10

4

133,10

13,31

146,41

5

146,41

14,64

161,05

6

161, 05

16,11

177,16

Bileşik faizde anapara, vade boyunca sabit değildir. Anapara her devre bir önceki
devrenin faizi kadar artmaktadır. Bu nedenle bileşik faizde faizin de faizi hesaplanmaktadır.
Bileşik faiz hesaplamaları devre sayısı az olduğunda, her devrenin faizi hesaplanıp
anaparaya ilave edilerek yapılabilir. Ancak, bileşik faizde devreler genellikle yıldan kısa olduğu
için devre sayısı 30, 40, 100 gibi çok sayıda olabilmektedir. Bu durumda yukarıda anlatıldığı
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şekilde bir hesaplama zaman kaybına neden olmaktadır. Bileşik faizin kolaylıkla hesaplanacağı
formüllerin kullanılması gerekecektir.
Bileşik faizle ilgili hesaplamalarda kullanılan formüller ve semboller aşağıda
verilmektedir:
a = Anapara
t = Devre faiz oranı
n = Devre sayısı
B = Nihai sermaye, Baliğ, ,
F = Faiz tutarı
10.2. BİLEŞİK FAİZ ÇEŞİTLERİ
10.2.1. Bileşik İç (Difere) Faiz
Borç olarak verilen anaparanın faizinin dönemin sonunda ödenmesine iç faiz
denilmektedir. Sermayenin birikimli değeri nihai sermaye bankaya yatırılan –veya borç alınantutarın belirli devreler sonunda faizi ile birlikte ulaşacağı miktardır.
Bileşik İç Faizde Gelecekteki Değerin ( Baliğ) Bulunması
1 TL, % t devre faiz oranı üzerinden n devre sonunda anapara üzerine eklenerek
hesaplanacaktır. Baliğ Bı ile gösterilirse;
Bı = a (1 + t)n
Formüldeki (1 +t)n matematiksel ifadesi bileşik faizde gelecekteki değer faktörü ya da
bileşik faiz faktörü olarak adlandırılır.
Örnek: 7.500TL, yıllık % 6 faizle bileşik faize yatırılmışsa ikinci yılsonundaki değeri
ne olur?
Çözüm:
a = 7.500
t = %6
n=2
Bı = ?
Bı = a (1 + t)n
Bı = 7.500 (1 + 0,06)2
Bı = 8.427 TL
Ticari ve Finans Matematiğinde problemlerin çözümünde logaritmadan ya da hazır
cetvellerden faydalanılabilir. Hazır cetvelleri her zaman bulmak zordur. Bu nedenle çözümlerin
üs alabilen hesap makineleriyle yapılması daha kolay olur.
Bileşik faizle ilgili olarak yukarıda verilen örnekte faiz hesaplama devresi yıl olarak
alınmıştır. Bileşik faizde faizlendirme devresi yıldan daha kısa olabilmektedir. Faiz devresi
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yıldan küçük ise yıllık olarak verilen faiz oranının faiz devresiyle uyumlu hale getirilmesi
gerekir. Yani yıllık faiz oranının, bir yıldaki devre sayısına bölümü ile devre faiz oranı bulunur.
Faiz hesaplamalarında, devre uzunluğu ile faiz oranının uyumlu olması şarttır. Örneğin yılda
bir defa değil, iki defa (altı ayda bir) faizlendirme yapılıyorsa, yıllık faiz oranı ikiye bölünerek
devre faiz oranı bulunur ve işlemde bu faiz oranı kullanılır.
Devre faiz oranının bulunması şu şekilde formüle edilebilir:
Devre faiz oranı = Yıllık nominal faiz oranı / yıldaki devre sayısı (faizlendirme sıklığı)
İşlemdeki devre sayısının belirlenmesinde de benzer mantık yürütülür. Yılda bir defa
hesaplama yapılıyor ve para 3 yıl için yatırılıyorsa devre sayısı da 3 olarak alınır. Ancak yılda
iki defa (altı ayda bir) faizlendirme yapılıyorsa, devre sayısı, yıl sayısı ile yıldaki devre sayısının
çarpımı ile bulunur. Örneğin; süre 3 yıl ve yılda 2 defa faizlendirme yapılıyorsa devre sayısı 6
(3x2) olacaktır.
Devre sayısı = Yıl cinsinden süre x yıldaki devre sayısı (faizlendirme sıklığı)
Ticari matematik problemlerinde faiz oranının yıldan farklı bir devreye ait faiz oranı
olduğu özellikle belirtilmemişse (örneğin aylık, haftalık faiz oranı gibi.), verilen faiz oranının
yıllık nominal faiz oranı olduğu kabul edilir.
Örnek: Bir bankaya %12 faiz oranıyla 4 yıllığına yatırılan 15.000TL,
a) Faizlendirmenin yılda bir defa yapılması durumunda,
b) Faizlendirmenin yılda iki defa (altı ayda bir) yapılması durumunda kaç TL ’ye ulaşır?
Çözüm:
a)
a = 15.000TL
t = %12
n = 4
B=?
B = a (1 + t)n
B = 15.000. (1 + 0,12)4
B = 23.603

b)
a = 15.000TL
t = %6 (%12 /2) (yıldaki devre sayısı 2 olduğundan yıllık faiz oranı 2’ye bölünmektedir)
n = 8 (4.2) (yıldaki devre sayısı 2 olduğundan yıl sayısı 2 ile çarpılmaktadır)
B = ?
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B = a (1 + t)n
B = 15.000. (1 + 0,06)8
B = 23.908 TL
Görüldüğü gibi, yıllık nominal faiz oranı ve süre aynı olduğu halde, yıldaki faizlendirme
sıklığı artınca paranın ulaştığı değer de artmaktadır. Yılda bir yerine iki defa faizlendirme
yapılınca paranın ulaştığı değer 306TL (23.908-23.603) artmıştır. Bu durum, nominal faiz aynı
olsa da yıldaki faizlendirme sıklığı arttıkça efektif faiz oranının daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
Bileşik İç Faizde Bugünkü Değerin (Anapara) Bulunması
Yukarıda elde edilen formülde a yalnız bırakılarak, eşitliğin her iki tarafı (1 + t) n
değerine bölündüğünde bugünkü değer hesaplanabilir.
Bı = a (1 + t)n
a = Bı/ (1 + t)n
Formüldeki 1 / (1 + t)n ifadesi bugünkü değer faktörü denir. Uygulamalarda bu tür
hesaplamalara yardımcı olmak amacı ile özel tablolar geliştirilmiştir. Bileşik faiz oranları ve
çeşitli devreler sonunda elde edilecek 1 TL’nin bugünkü değerini verir. Bileşik faiz problemleri
bu tablolar yardımı ile daha kolay çözülebilir. Tablo, devre sayısını gösteren n sütunuyla, faiz
oranlarını gösteren t sütunlarından oluşmaktadır. 1 / (1 + t)n ifadesinin değeri tablodan alınır.
Daha sonra anaparanın gelecekteki değeriyle (baliğ) çarpılmak suretiyle bugünkü değer
(anapara) bulunur. Bu değer fonksiyonel hesap makinesi yardımıyla da elde edilebilir.
TL’dir.

Örnek: Yıllık %20 faiz oranı üzerinden 8 yılda 43.00 TL olan sermaye başlangıçta kaç
Çözüm: Fonksiyonlu hesap makinesi yardımıyla çözümlenebilir.
a = Bı / (1 + t)n
a = 43.000 / (1 + 0,2)8
a = 43.000 / (1,2)8
a = 43.000 / (4,29981)
a ≅ 10.000 TL

Bileşik İç Faizde Faiz Tutarının Bulunması
Bı = a (1 + t)n formülünde Bı değeri faiz tutarı ile anaparanın toplamına eşittir. Formülde
değerler yerine yazılarak faiz tutarı çekilirse formül aşağıdaki gibi olur.
Baliğ = Anapara + Faiz
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Bı= a + F
Bı= a.(1 +r)n 
a + F = a.(1 +r)n – a 
F= a.(1 + r) n – a 
F = [(1+r)n – 1]

Bileşik İç Faizde Devre Sayısının Bulunması
Bı = a (1 + t)n formülde her iki tarafın logaritması alınarak devre sayısı aşağıdaki formül
yardımı ile bulunabilir.
logBı = loga + n.log(1+t)



logBı – loga / log(1+t)

Bileşik İç Faizde Faiz Oranının Bulunması
Bileşik faiz hesaplamasına esas teşkil eden eşitliğin her iki tarafının logaritması
alınarak, faiz oranı hesaplanabilir.
logBı = loga + n.log(1+t) 
log(1+t) = logBı – loga / n

Örnek: 10.000 TL’nin 4 yılda 20.736 TL’ye baliğ olabilmesi için yıllık % kaçtan faize
verilmelidir.
log(1+t) = log20.736 – log10.000 / 4 
log(1+t) = 4,31672 –4 / 4



log(1+t) = 0,07918 
antilog (log(1 + t)) = 0,07918 antilog 
(1 + t) = 1,1999 
t ≅ 0,20

 % 20

Logaritma ile işlem yapabilmek için şu bilgiler kısaca bahsedilirse; Logaritma kısaca
kök alma işleminin tersi olarak bire eşit olmamak koşuluyla sıfırdan büyük olan X gibi bir
sayıyı, tabanı a olan bir sayıya eşitleyen y gibi bir sayıdır.
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Yani; x = ay eşitliğini sağlayan bir y sayısıdır. X’in (a) tabanına göre logaritması (y)’ye
eşittir diye okunur. loga X = y olarak yazılır. Hesaplamalarda genellikle 10 tabanına (bayağı
logaritma) göre logaritma kullanılmasına rağmen, herhangi bir tabana göre de logaritmalar
bulunabilir. Yüksek matematikte e tabanına göre logaritma kullanılır.
Logaritma ile işlem yapmanın bazı kuralları vardır;


loga m.n

= loga m + loga n



loga = m / n

= loga m - loga n



loga m n

= n loga m



loga a

=1



loga 1

=0



loga an

=n



n loga m

=m



loga m

= loga n ise m = n

10.2.2. Bileşik Dış (Antisipe) Faiz
Bileşik faiz hesaplarında, genellikle her devre sonunda hesaplanan faiz sermayeye
eklenir. Ancak bazen, borç olarak verilen anaparanın faizi dönem başında alınarak geriye kalan
kısmın borç olarak verilmesi mümkündür. Buna göre de baliğler farklı olacaktır. Faiz dönem
başında alındığı için dış faizde faiz kazancı iç faize göre daha fazla olacaktır. Faiz peşin alındığı
için antisipe faiz yüzdesi t / 1- t şeklinde olacaktır.

Bileşik Dış Faizde Gelecekteki Değerin (Anapara) Bulunması
Anapara üzerinden hesaplanan faiz dönem başında anaparadan düşülüp kalan tutar Bd
ile gösterilirse formül aşağıdaki gibi olacaktır.
Bd = a.(1+ t /1 – t)n  düzenlendiğinde ise;
Bd = a.(1 /1 – t)n

şeklinde olur.

Örnek: 3.000 TL sermaye yıllık antisipe %24 faiz oranı üzerinden bileşik faizle üç yılda
kaç TL olur?
Çözüm:
Bd = a / (1 – t)n
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Bd = 3.000 / (1 – 24)3
Bd = 3.000 / (0,76)3
Bd = 3.000 / (0,438976)
Bd = 6.834,01 TL
Örnek: Bir bankaya üç ay vadeli olarak yatırılan bir mevduat karşılığında 2 yılsonunda
hesapta 5.600 TL birikmiş olduğu görülmektedir. Üç aylık faiz oranı %10 olduğuna göre acaba
hangi miktarda mevduat yatırılmıştır?
Çözüm: Bugünkü değer formülünden yararlanarak, logaritma, hazır tablo veya
fonksiyonlu hesap makinesi yardımıyla çözülebilir. Burada devre sayısı 8 olarak alınır. Çünkü
problemde üçer aylık dönemler itibariyle bileşik faiz uygulanmaktadır. Bir yılda 3 er aylık
dönem 4 defa olduğu için bu iki yılda 8 dönem olmaktadır.
a = Bd / (1 + t)n
a = 5.600 / (1 + 0,1)8
a = 5.600 / (1,1)8
a = 5.600 / (2,14359)
a = 2.612,44 TL
Bileşik Dış Faizde Bugünkü Değerin (Anapara) Bulunması
Bd = a.(1 /1 – t)n formülünde a yalnız bırakılarak eşitliğin her iki tarafı değerine
bölünerek bugünkü değer bulunabilir.

Bd = a.(1 /1 – t)n  a = Bd / (1 /1 – t)n

şeklinde olur.

Örnek: Antisipe yıllık %25 faiz oranı ile 4 yılda 10.000 TL’ye baliğ olan başlangıç
sermayesi kaç TL’dir.
Çözüm:
a = Bd / (1 /1 – t)n
a = 10.000 / (1 /1 – 25)4
a = 10.000 / (3,16049)
a ≅ 3.164,07 TL
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Örnek: Antisipe yıllık %20 faiz oranı ile 5 yılda 5.000 TL’ye baliğ olan başlangıç
sermayesi kaç TL’dir.
Çözüm:
a = Bd / (1 /1 – t)n
a = 5.000 / (1 /1 – 0,20)5
a = 5.000 / (3,05175)
a ≅ 1,638,40 TL

Bileşik Dış Faizde Devre Sayısının Bulunması
Bd = a.(1 /1 – t)n  log Bd = loga + n.log(1 / 1- t) 
n = log Bd - loga / log(1 / 1-t) olur.
Örnek: 5.000 TL sermaye yıllık antisipe % 20 faiz oranı üzerinden kaç yıl sonra
gelecekteki değeri 8.000 TL olacaktır?
Çözüm:
n = log8.000 – log5.000 / log(1 /1 – 0,2) 
n = 3,90309 – 3,69897 / log(1,25) 
n = 0,20412 / 0,09691 
n ≅ 2,11 yıl

Bileşik Dış Faizde Faiz Oranının Bulunması
Bileşik dış faiz hesaplamasına esas teşkil eden Bd = a.(1 /1 – t)n eşitliğin her iki tarafının
logaritması alınarak, faiz oranı hesaplanabilir.
Bd = a.(1 /1 – t)n  log Bd = loga + n.log(1 / 1- t) 
log(1 / 1-t) = log Bd - loga / n
şeklinde bulunur.
Örnek: 3.000 TL ‘nin 3 yılda 6.000 TL’ye baliğ olabilmesi için antisipe yıllık % kaçtan
faize verilmelidir?
Çözüm:
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log(1 / 1 - t) = log Bd - loga / n
log(1 / 1 - t) = log 6.000 - log3.000 / 3
log(1 / 1 - t) = 3,77815 - 3,47712 / 3
log(1 / 1 - t) = 0,10034
(log(1 / 1 - t)) = 0,10034 antilog
(1 / 1 - t) = 1,25991
1 = 1,25991 (1 – t) - 1,25991
t + 1,25991 = 1
t = 1,25991 -1 / 1,25991
t = 0,25991 / 1,25991
t = 0,1915  %19,15

10.3. NOMİNAL FAİZ VE EFEKTİF FAİZ
Finansal işlemlerde yıllık faiz oranıyla, bir yıldaki faiz hesaplama sıklığı belirtilir.
Örneğin, “yıllık %10 faizle altı aylık devrelerle faiz hesaplanır” gibi. Eğer faiz hesaplama
sıklığından bahsedilmiyorsa o zaman faizin yılda bir kez hesaplandığı kabul edilir. Faiz
oranları, daha önce de belirtildiği üzere, yıllık olarak verilir. Yıllık cari faiz oranına “nominal
yıllık faiz” oranı denir.
Yıllık nominal faiz oranı (t), bir yıldaki devre sayısı (n) ve yıldan kısa süreli herhangi
bir devrenin faiz oranı (r) ise (r = t / n) eşitliği ile elde edilir.
Yıl içinde faizlendirme sayısı 1’den fazlaysa gerçekleşen yıllık faiz –efektif faiz- yıllık
nominal faizden daha büyük olur. Faiz hesaplama sıklığı, diğer bir ifade ile devre sayısı arttıkça
yıllık efektif –gerçek- faiz oranı da artar. Eğer devre sayısı yılda 1 ise, yıllık nominal faiz,
efektif faize eşit olur. Ancak yıllık nominal faiz oranı aynı iken yılda birden fazla faiz
hesaplatılırsa efektif faiz nominal faizden yüksek olacaktır. Çünkü faizin de faizi
hesaplanmaktadır. Yıllık nominal faiz (t), yıl içinde faizlendirme sıklığı (n) verildiğinde efektif
faiz (r) şu eşitlik yardımıyla bulunabilir:
1 + t = (1+ t /n)n

ya da

t = (1 + t)n– 1

Örnek: Yıllık nominal faiz oranı %10 ve altı ayda bir faizlendirme yapılıyorsa, yıllık
efektif faiz oranını hesaplayınız.
Çözüm:
t = %10
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n = 2
r = ?
1 + r = (1+ t /n)n
1 + r = (1+ 0,10 /2)2
r = % 10,25
Örnek: Nominal faiz oranı % 8 ise;
a) Her altı ayda
b) Her üç ayda,
c) Her ay faizlendirme yapılması halinde efektif faiz oranı nedir?
Çözüm:
a)
t = %8
n = 2
r = ?
r = (1+ 0,08 /2)2 – 1
r = % 8,16
b)
t = %8
n = 4
r = ?
r = (1+ 0,08 /4)4– 1
r = % 8,24
c)
t = %8
n = 12
r = ?
r = (1+ 0,08 /12)12 – 1
r = % 8,30

232

10.4. SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ
Yatırılan anaparanın her an faiz kazanıp, kazanılan faizin anaparaya eklenerek tekrar
faiz kazandığı varsayılarak bileşik faizin hesaplanmasıdır. Bunun için aşağıdaki formül
kullanılır.
B = a.et.n
Formüldeki sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir.
B: Anaparanın gelecekteki değeri, anapara ile faizin toplamı,
a: Anapara, sermayenin bugünkü değeri,
t: Devre faiz oranı,
n: Devre sayısı,
e: Doğal logaritma tabanı (Neper Sayısı = 2,718281828…)
Örnek: 25.000 TL’nin %12 faizle ve sürekli bileşik faizle 5 yıl sonraki değeri ne olur?
Çözüm:
B = a.et.n
B = 25.000.e0,12*5
B = 25.000.2,718280,6
B = 25.000.1,82212
B = 45.553 TL
Örnek: Yıllık sürekli bileşik %16 faizle bankaya yatırılan 200TL’nin 4 yıl sonraki
değeri ne olur?
Çözüm:
B = a.et.n
B = 200.e0,16.4
B = 200.e0,64
B = 200.1,89648
B = 379,30 TL
Örnek: Yıllık sürekli bileşik %18 faizle bankaya yatırılan 350 TL’nin 3 yıl sonraki
değeri ne olur?
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Çözüm:
B = a.et.n
B = 350.e0,18.3
B = 350.e0,54
B = 350.1,71600
B = 600,6 TL
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Bir bankaya yatırılacak 5.000 YTL’nin, yıllık % 15 faiz ve 3 yıl için bileşik ve

basit faiz yöntemi kullanıldığında kaç liraya ulaşacağını ve toplam ne kadar faiz
alınacağını hesaplayınız?
2) 1.200 TL yıllık % 20 faizle ve 5 yıl için bileşik faizle yatırıldığında 5. yılın
sonunda alınacak parayı bulunuz.
3) Bir tüccar parasını yıllık %40 faiz oranı yerine, yıllık %45 faiz oranı üzerinden
bankaya yatırmış olsaydı, yılda 150 TL daha fazla faiz geliri elde edecektir.
Buna göre tüccarın parası kaç liradır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Faiz hesaplamalarında, devre uzunluğu ile faiz oranının uyumlu olması şarttır. Örneğin
yılda bir defa değil, iki defa (altı ayda bir) faizlendirme yapılıyorsa, yıllık faiz oranı ikiye
bölünerek devre faiz oranı bulunur ve işlemde bu faiz oranı kullanılır.
Faiz hesaplama sıklığı, diğer bir ifade ile devre sayısı arttıkça yıllık efektif –gerçek- faiz
oranı da artar. Eğer devre sayısı yılda 1 ise, yıllık nominal faiz, efektif faize eşit olur. Ancak
yıllık nominal faiz oranı aynı iken yılda birden fazla faiz hesaplatılırsa efektif faiz nominal
faizden yüksek olacaktır. Çünkü faizin de faizi hesaplanmaktadır.
Enflasyonun yatırım getirisi üzerindeki etkisinin net olarak görülebilmesi için
enflasyondan arındırılmış faiz oranı anlamına gelen reel faiz oranı hesaplanmalıdır. Faiz oranı
denildiğinde nominal faiz oranı anlaşılmalıdır. Eğer reel faizden bahsedilecekse ayrıca ifade
edilmelidir. Piyasa faiz oranını (nominal faiz) enflasyondan arındırıp reel getiriyi ortaya
koymak için verilen eşitlikten faydalanmak gerekir.
Faiz belli bir süreliğine kullanılan paranın kirasıdır. İşletmeler açısından sermaye unsuru
temel kaynaklardan biridir. İşletmeler bazen faaliyetlerini başlatabilmek veya sürdürebilmek
için bazen artı sermayeye ihtiyaç duyabilirler. Bu gibi durumlarda ikinci veya üçüncü şahıslara
başvurabilirler. Alınan borç paranın da faiz gideri olacaktır.
Genel olarak kısa vadeli işlemlerde basit faiz uzun vadeli işlemlerde bileşik faiz
hesaplama yöntemi uygulanabilir.
Basit faiz sadece anaparaya faiz işletilmesi, bileşik faiz ise faize faiz işletilmesidir.
Basit faiz vadenin yıl, ay veya gün olmasına göre ayrı formülle hesaplanır. Bunlar;
F=a.n.t 100 yıllık faiz
F =a.n.t 1200 aylık faiz
F =a.n.t 36000 günlük faiz
Bileşik faiz formülü ise
B =Anapara.(1+Faiz oranı)𝑉𝑎𝑑𝑒
Kısaca B=A.(1+ t)n dır.
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Bölüm Soruları
1) Bir finansal kuruma %15 faizle 3.500 TL yatırılmıştır. Finansal kurumda
biriken para kaç yılsonunda 6.121,5 TL olacaktır?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 5
e) 1
2) 15.000 TL bileşik faizle 14 devre sonunda 30.000 TL’ye ulaştığına göre
uygulanan faiz oranı ne olmuştur?
a) 5,08
b) 4,05
c) 4,07
d) 5,02
e) 5,03
3) Aylık piyasa faiz oranı %1 iken 10 ay sonra alınması gereken 4.500 TL için
bugün hangi miktarda paranın kabul edilmesi gerekir?
a) 4.025,39
b) 4.000,50
c) 4.050,70
d) 4.073,79
e) 4.070,65
4) Yıllık % 18 faizle ve 6 aylık vadeli olarak yatırılan bir miktar paranın 4. yılın
sonundaki değeri 50.000 YTL olmuştur. Acaba 4 yıl evvel hangi miktarda bir para
yatırılmış idi?
a) 2.350,31
b) 2.450,25
c) 2.305,25
d) 2.450,33
e) 2.509,33
5) 5.000 TL’ lık bir kredi kartı borcu 4 ay sonra faizi ile birlikte kaç TL’ na ulaşır.
Banka %6,5 bileşik faiz uygulamaktadır.
a) 6.280
b) 6.270
c) 6.430
d) 6.300
e) 6.250
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6) 6.500 TL’ lık kredi kartı borcu olan Ahmet Bey borcunu 5 ay sonra ödüyor.
Banka aylık % 2,26 bileşik faiz uyguladığına göre Ahmet Bey 5 ay sonra kaç lira
ödeme yapmış olur?
a) 9.250
b) 8.252
c) 7.267
d) 7.200
e) 7.250
7) Bir Tüccar kredi kartı borcunu 3 ay gecikmeli olarak 7.194 TL olarak ödemiştir.
Banka aylık % 6,25 bileşik faiz uyguladığına göre Tüccar’ın borcu ne kadardır?
a) 6.250
b) 6.500
c) 5.600
d) 6.000
e) 5.500
8) %4 bileşik faizden 4 aylığına bankaya yatırılan bir miktar para dört ay sonra
5.850 TL’ na ulaştığına göre yatırılan para ne kadardır?
a) 5.004,28
b) 4.000,25
c) 4.005,27
d) 5.005,20
e) 5.007,28
9) 9 ay sonra 7.496,25 TL elde edebilmek için bugün için bankaya kaç TL
yatırılmalıdır. Banka %8 bileşik faiz uygulamaktadır.
a) 3.500
b) 3.450
c) 3.350
d) 3.750
e) 3.250
10) Bir bankaya yıllık %40 faiz oranı üzerinden 3 yıllığına bileşik faize yatırılan
6.000 TL para süre sonunda ne kadar faiz getirir?
a) 10.460
b) 10.400
c) 10.464
d) 10.350
e) 10.250

Cevaplar
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1) 4
2) 5,08
3) 4.073,79
4) 2.509,33
5) 6.430
6) 7.267
7) 6.000
8) 5.004,28
9) 3.750
10) 10.464
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11. İSKONTO HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Iskonto Kavramı
11.2. Iskonto çeşitleri
11.3. Basit Dış İskonto
11.4. Basit İç İskonto
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Basit İç İskonto
Basit Dış İskonto
Eşdeğer Senetler
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Giriş
İskonto, fiyat indirme, bir değeri vadesinden önce paraya dönüştürme demektir. İskonto,
en çok senetlerin iskonto edilmesinde kullanılır. İşletmeler satışlarını artırmak, daha fazla
müşteriye ulaşmak için vadeli satış yaparlar. Alacaklarını garanti altına almak için de
borçlulardan yasal geçerliliği olan “senet” ya da “bono” alırlar. Senetlerin vadesi geldiğinde,
borçlu borcunu işletmeye ödeyerek, vermiş olduğu senedi geri alır. Ancak işletmenin paraya
ihtiyacı olduğunda senedin vadesini bekleyemeyebilir. Bu gibi durumlarda işletme elindeki
senetleri bir finans kurumuna iskonto ettirerek vadesinden önce paraya dönüştürmüş olur.
Finans kurumu senetleri iskonto ederken, piyasada geçerli faiz oranlarını kullanır. Ayrıca
komisyon da alabilir. Faiz oranları ne kadar yüksekse senedi iskonto ettirenin eline daha az para
geçer. Günlük dilde iskonto yerine “kırdırma” kavramı da kullanılmaktadır. Senetlerin iskonto
işleminde üç tarihle karşılaşıyoruz.
Bunlar;
i) senedin düzenlendiği tarih,
ii) senedin kırdırıldığı tarih (Senedin değerlemeye tabi tutulduğu tarih),
iii) senedin vade tarihidir.
Hazine bonosu, mevduat sertifikası gibi bazı menkul kıymetler iskontolu olarak ihraç
edilirler. Başka bir deyişle menkul kıymetin üzerinde yazılı olan nominal değer vade tarihindeki
değeridir. Menkul kıymetin bugünkü değeri iskonto yapılarak hesaplanır.
İskonto tutarının, senedin peşin değeri ve vadeli değeri üzerinden hesaplanmasına göre
“iç iskonto” ve “dış iskonto” teknikleri kullanılır. Senetlerin iskonto edilmesinde iskonto tutarı
senedin vade değeri ya da peşin değeri üzerinden hesaplanabilir. İskonto tutarı senedin vade
değeri üzerinden hesaplanıyorsa bu yönteme “dış iskonto yöntemi” ya da “banka iskonto
yöntemi” denir. Bu yöntemde gerçek iskonto oranı, uygulanan iskonto oranından daima daha
yüksektir. Diğer bir ifadeyle bononun dış iskontoyla kırdırılmasında senedin peşin değeri iç
iskontoya göre daha düşük olacaktır. İskonto tutarı senedin peşin değeri üzerinden
hesaplanıyorsa bu yönteme de “iç iskonto yöntemi” denir.
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11.1. İSKONTO İLE İLGİLİ TANIMLAR
11.1.1. İskonto Hesaplarında Kullanılan Kavramlar
Bir senedin vadesinden önce nakde çevrilmesi durumunda yapılan kesintiye iskonto
denilmektedir. Ticari hayatta satın alınan mal ve hizmetlerin karşılığında nakit para yerine
bazen ticaret senedi verilir. Gündelik hayatta indirim anlamında da kullanılan iskonto, faizin
tam tersidir. Alışveriş işlemlerinin önemli bir bölümü krediyle yapılır. Özellikle işletmelerin
alış ya da satışlarında vadeli işlemler önemli boyutlardadır. Genellikle vadeli işlemlerde borçlu
belirli tarihte, belirli miktardaki parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir. Bu belgeye ticari
senet veya bono ya da poliçe denir. Türk Ticaret Kanunu’nda çek, bono ve poliçe ticaret
senetleri olarak sayılmaktadır. Ticari senetler, ticari krediyi hemen kullanılabilecek durumdaki
para haline getirmeye yarayan finansal varlıklardır.
Ticari senetlerin başlıca özellikleri; ticari senetler dolaşım kolaylığı için belirli yasal
şekil koşullarına tabi olmakla birlikte, dolaşım yeteneğine de sahiptir. Ticari senetler İcra İflas
Kanunu’ndaki özel izleme yöntemlerine tabi olmaktadır ve senetlerin üzerinde imzası olan
kişiler sorumludurlar. Ticari senetler üzerinde her imza veya beyan, bağımsız bir borçlanmayı
göstermektedir. Bilinen üç çeşit senetten kısaca şöyle bahsedebiliriz. Para senetleri
(poliçe, bono ve çek), Pay senetleri (hisse senetleri) ve Emtia senetleri(mal, gayrimenkul
senetleri).Burada özellikle para senetleriyle yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilecektir.
Poliçe: Alacaklının borçluya hitaben imzaladığı, üçlü bir ilişkiyi düzenleyen bir ödeme
emridir. Bir senedin poliçe sayılabilmesi için yasada belirtilen şartları taşıması gerekir. Poliçeyi
düzenleyen kişi; diğer bir kişiye, poliçede adı belirtilen kişiye belli bir tutarı ödeme emrini verir.
Poliçede ödeme tarihi, belirli bir tarih olarak belirtilir ya da görüldüğünde veya görüldüğünden
belli bir süre sonra ödenmek üzere belirtilmektedir.
Bono: Belirli bir tutarın, belli bir tarihte, yasanın belirlediği şekil şartlarına uygun olarak
düzenlenen ve belirlenen kişiye ya da emrine kayıtsız şartsız ödeneceğini gösteren bir ticari
senettir. Poliçede olduğu gibi bono da hem bir ödeme, hem de bir kredi aracıdır. Poliçeden
temel farkı ikili bir ilişkiyi göstermesidir. Bonolar uygulamada mal alış verişine dayalı olmayan
hatır senedi özelliğinde de düzenlenmektedir.
Çek: Yasanın belirlediği şekil şartlarına bağlı olarak düzenlenen, kullanıma hazır
paraya dayanan bir ödeme emridir. Peşin paranın tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte
nakitten daha yoğun kullanılmaktadır. Poliçede olduğu gibi çekte de üçlü bir ilişki vardır.
Ancak çekte ödeme yapacak kişi yalnızca banka olmaktadır. Çekte poliçe ve bonoda olduğu
gibi vade bulunmamakta, görüldüğünde ödenmesi gerekmektedir.
Faiz bugünkü elde bulunan paranın gelecekte kazandıracağı getiriyi ifade ederken,
iskonto da gelecekte elde edilecek paranın bugünden kullanılması karşılığında katlanılması
gereken kesintiyi ifade etmektedir. Faiz işlemlerinde olduğu gibi iskonto işlemlerinde de basit
ya da bileşik iskonto uygulanabilir. Bu bölümde basit faiz konusu ele alındığından basit iskonto
incelenecektir. İskonto hesaplamalarında kullanılacak bazı kavramları açıklamakta fayda
vardır:
Senet kırdırma (senet iskontosu): Vadeli satış yapan işletme veya alacaklı, elinde
bulunan senedi vade tarihine kadar bekleterek borçlusundan tahsil eder, ya da vade tarihinden
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önce bir finansman kurumuna giderek senedi paraya çevirmek isteyebilir. Bu işleme senet
kırdırma işlemi denilmektedir. Ancak bu durum da eline geçecek miktar, vade gününde eline
geçecek olan miktardan az olur. Genellikle paraya ihtiyacı olan işletmelerin ellerindeki senetleri
fazla bekletmeksizin paraya dönüştürdükleri görülmektedir.
Senet iskonto işlemleri iki şekilde olabilir. İlkinde kırdırılan senedin peşin değeri
ödendikten sonra senet finansman kurumunca satın alınmış olur ve senedin vadesi dolduğunda
senet borçlusunun ödeme yapamaması durumunda işletmeye rücu hakkı yoktur. Diğer şekilde
ise vadesinde borçlusu tarafından ödenmeyen senet ciro edilerek işletmeye rücu etme hakkı
vardır. İlkinde finansman kurumu; senet borçlusunun riskini taşırken, ikincisinde işletmenin
riskini taşımamaktadır. Ülkemizdeki uygulama daha çok ikinci şekildeki gibidir.
Finansman kurumu tarafından kırılan senetlerin vade tarihinde borçlusu tarafından
ödeneceği varsayılır. Ancak uygulamada, protesto için tanınan vade tarihinden itibaren iki iş
günü beklenmeksizin ödeme yapıldığı pek görülmemektedir. Bu nedenle finans kurumları senet
işlemlerinde senet tahsil komisyonu adı altında bir komisyon almaktadırlar. Sonuç olarak senet
kırdıran işletmeler, faiz dışında senet tahsil komisyonu, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
(KKDF) ve Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) gibi kesintileri de dikkate almak
durumundadırlar.
Nominal Değer: Senedin (menkul kıymetin) üzerinde yazılı olan tutardır. Kredi değeri
veya itibari değer veya gelecek değer adı da verilmektedir. İskonto işlemi bu değer üzerinden
yapılır.
Peşin Değer: Senedin vade tarihine kadar herhangi bir anda paraya dönüştürülmesinde
vadeye kadar kalan süre dikkate alınarak bulunan faizin, nominal değerden iskonto tutarının
düşülmesi neticesinde elde edilen tutardır. Bugünkü değer, şimdiki değer veya tasarruf değeri
de denilmektedir.
İskonto Tutarı: Vade tarihinden önce paraya çevrilen senedin vade değerinden
düşülmek üzere hesaplanan faiz tutarına iskonto tutarı denir. Vadesinden önce kırdırılan senette
yapılan indirim miktarı da denilebilir. Ticari senedin nominal değeri ile peşin değer arasındaki
farktır.
İskonto Oranı: Vadesi gelmemiş ticari senedin peşin değerinin bulunması için
uygulanan iskonto (faiz) oranıdır. Kredi kurumunun uyguladığı faiz oranı olup, nominal
değerin belli bir yüzdesini ifade eder
Vade Tarihi: Borcun ödenmesinin gerektiği ve senedin üzerinde yazılı tarihtir.
Vade: (Vadeye kalan süre): İskonto işlemlerinde tıpkı faiz işlemlerinde olduğu gibi bir
zaman aralığı söz konusudur. Vadeye kalan süre olarak adlandırılan bu zaman aralığı, alacak
hakkının doğduğu tarih (gün, ay veya yıl) ile iskonto işleminin yapıldığı tarih arasındaki zaman
dilimine eşittir. İskonto işlemleri basit iskonto ve bileşik iskonto olmak üzere ikiye ayrılır.
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11.2. BASİT İSKONTO ÇEŞİTLERİ
Gelecekte alacaklılık hakkı sağlayan bir menkul kıymetin(senedin), bugünkü değer
üzerinden hesaplanan iskonto tutarına iç iskonto denmektedir. İç iskonto işlemlerinde
kullanılan iskonto oranı da, basit iskonto oranı olabileceği gibi bileşik iskonto oranı da
olabilmektedir.
11.2.1. Basit Dış İskonto
Ticari bir senedin üzerinde yazılı iskonto tutarı nominal değer üzerinden
hesaplanıyorsa dış iskontodan söz edilir. Senetler iç ya da dış iskontoya göre iskonto
edilebilirler. İç iskontoyla dış iskontonun farkı; dış iskontada iskonto miktarı senedin vadeli
değeri üzerinden hesaplanırken, iç iskontoda peşin değeri üzerinden hesaplanır. İskonto tutarı
vadeli değer üzerinden hesaplandığı için senedin şimdiki değeri, iskonto tutarının vadeli
değerden çıkarılması ile bulunabilir.
Peşin Değer = Vadeli Değer + Vadeli Değer Faizi (iskonto tutarı)
denklemden iskonto tutarı çekilirse;
İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer olacaktır.
Basit dış iskonto yöntemine göre hesaplamada kavramlar aşağıdaki gibi
sembolleştirilebilir.
V = Vadeli değeri(nominal değeri, yazılı değeri, gelecek değeri, kredi değeri)
t = İskonto oranı
P = Peşin değeri(tasarruf değeri, şimdiki değeri)
I = İskonto miktarını
n = Vade(gün, ay veya yıl)gösterirse;

İskonto Tutarı =

Vadeli değer x Süre x İskonto Oranı
100

I=

Vxnxt
100

ya da kısaca

yazılabilir.

İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer
I=V–P
Yukarıdaki eşitliğin paydası sürenin gün olması durumunda 36.000, sürenin ay olması
durumunda ise 1.200 alınmaktadır. Formülde iskonto oranı verildiği gibi alınır. Örneğin; yıllık
iskonto oranı %20 ise t = 20 şeklinde alınır. Formülde, diğer değişkenler veri iken bilinmeyen
değişken içler – dışlar çarpımı yapılmak suretiyle bulunabilir.
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Basit Dış İskontoda İskonto Oranın Hesaplanması
Basit dış iskonto oranının hesaplanmasında; ticari senedin vadeli değerinin bulunmasına
ilişkin formülden yararlanılarak iskonto oranı aşağıdaki şekilde bulunabilir.
V=P+I
V=P+

Vxnxt
36.000

36.000V = 36.000P + (V x n x t)
36.000V - 36.000P = (V x n x t)
t=

36.000(V−P)
Vxn

elde edilir.

(V – P) değeri iskonto tutarını verdiği için formül;
t=

36.000(I)
Vxn

şeklinde de ifade edilebilir.

Örnek: 60 gün vadeli 5.000 TL tutarındaki bir senet hangi iskonto haddi üzerinden
kırdırıldığında şimdiki değer 4.850 TL olur?
Çözüm:
t=

36.000(V−P)

t=

36.000(5.000 − 4.850)

t=

36.000(150)

t=

5.400.000

Vxn

5.000 x 60

300.000

300.000

t = 18

(%18)

Basit Dış İskontoda Peşin Değerin Hesaplanması
Yukarıda elde edilen formülde (P) yalnız bırakılırsa aşağıdaki formül elde edilir.
V=P+I
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P=V–I
P=V-

Vxnxt
36.000

P = V x (1 −

𝑛𝑥𝑡

36.000

)

Örnek: Üzerinde yazılı değeri 10.000 TL ve vadesine 54 gün kalmış bir senedin, %25
iskonto haddi ile bugünkü değeri kaç TL’dir?
Çözüm:
P = V x (1 −

𝑛𝑥𝑡

P = 10.000 x (1 −

P = V x (1 −

)

36.000

54 𝑥 25
36.000

1.350

)

)

36.000

P = 10.000 x (1 -0,0375)
P = 10.000 x 0,9625
P = 9.625 TL

Örnek: 280 TL kredi değeri olan 40 gün vadeli bir senedin %63 iskonto oranı ile peşin
değeri ve iskonto tutarı ne olmalıdır.
Çözüm:
P = V(1- t.n)
1

P = 280 (1 − 0,63 𝑥 9 )
P = 260,4 TL
Peşin değeri,
I=V–P
I = 280 - 260,4
I = 19,6 TL

iskonto değeridir.
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Basit Dış İskontoda Vadenin Hesaplanması
Basit Dış İskontoda vade (n) hesaplanması gerektiğinde kullanılacak formül, eşitliğin
her iki yanının (V.t)’ ye bölünmesi yolu ile aşağıdaki şekilde bulunabilir.
V=P+I
V=P+

Vxnxt
36.000

36.000V = 36.000P + (V x n x t)
36.000V - 36.000P = (V x n x t)
n=

36.000(V−P)
Vxt

elde edilir.

(V – P) değeri iskonto tutarını verdiği için formül;
n=

36.000(I)
Vxt

şeklinde de ifade edilebilir.

Örnek: Üzerinde yazılı değeri 3.000 TL olan ve peşin değeri üzerinden % 24 iskonto
haddi ile şu andaki değeri 2.760 TL olan bir senedin vadesini hesaplayınız.
Çözüm:
n=

36.000 (V−P)

n=

36.000(3.000 − 2.760)

n=

36.000(240)

n=

8.640.000

Vxt

3.000 x 24

72.000

72.000

n = 120 gün

Basit Dış İskontoda Vadeli Değerin Hesaplanması
Basit dış iskontoda vadeli değerin hesaplanması; ticari senedin üzerinde yazılı olan
değer peşin değer ile iskonto tutarının toplanmasıyla bulunur.
V=P+I
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Vxnxt

V=P+

36.000

veya
P = V- I
P=V-

Vxnxt
36.000

P = V x (1 −

Formülden V çekilirse

𝑛𝑥𝑡

V = P / (1 −

Veya

I

𝑛𝑥𝑡

36.000

Vxnxt

=

V

)

36.000

36.000

)

şeklinde bulunur.

formülden V çekilirse

36.000 x I

=

nxt

Örnek: Üzerinde yazılı tarihe 72 gün kalan bir senet, vadeli değeri üzerinden % 20
iskonto haddi ile bugün 4.800 TL olarak tahsil edilirse senedin vadeli değeri kaç TL’dir?
Çözüm: Peşin değeri ve iskonto haddi bilindiği için aşağıdaki formül uygulanarak
çözüm yapılır.
V = P / (1 −

𝑛𝑥𝑡

V = 4.800 / (1 −
V = 4.800 / (1 −
V=

V=

4.800

)

36.000

72 𝑥 20
36.000
1440

36.000

)

)

(0,96)

4.800

(1−0,04)

V = 5.000 TL
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11.2.2. Basit İç İskonto Yöntemi
Basit iç iskonto yönteminde, senet üzerindeki vadeye kadar olan gün farkı ve iskonto
oranı dikkate alınarak senedin peşin değeri üzerinden iskonto tutarı hesaplanması esasına
dayanmaktadır. Yöntemin uygulanmasında kredi değeri, peşin değer ve peşin değer üzerinden
hesaplanan iskonto tutarının toplamına eşittir. Aşağıdaki şekilde yazılabilir.
Vadeli Değer = Peşin Değer + Peşin Değer Faizi (iskonto tutarı)
Denklemden iskonto tutarı çekilirse;
İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer
olacaktır.
Basit iç iskonto yöntemine göre hesaplamada kavramlar aşağıdaki gibi
sembolleştirilebilir.
V = Vadeli değeri (nominal değeri, yazılı değeri, gelecek değeri, kredi değeri)
t = İskonto oranı (faiz oranı)
P = Peşin değeri (tasarruf değeri, şimdiki değeri)
I = İskonto miktarını (tutarını)
n = Vade (gün, ay veya yıl) gösterirse;

İskonto Tutarı =

I=

Pxnxt
100

Peşin değer x Süre x İskonto Oranı
100

ya da kısaca

yazılabilir.

İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer
I=V–P
Yukarıdaki eşitliğin paydası sürenin gün olması durumunda 36.000, sürenin ay olması
durumunda ise 1.200 alınmaktadır. Formülde iskonto oranı verildiği gibi alınır. Örneğin; yıllık
iskonto oranı %20 ise t = 20 şeklinde alınır. Formülde, diğer değişkenler veri iken bilinmeyen
değişken içler – dışlar çarpımı yapılmak suretiyle bulunabilir.
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Basit iç İskontoda Vadeli Değerin Hesaplanması
Basit iç iskontoda vadeli değerin hesaplanması; ticari senedin üzerinde yazılı olan değer
peşin değer ile iskonto tutarının toplanmasıyla bulunur.
V=P+I
V=P+

Pxnxt
36.000

V = P x (1 +

𝑛𝑥𝑡

)

36.000

Örnek: Üzerinde yazılı tarihe 54 gün kalan bir senet, vadeli değeri üzerinden % 25
iskonto haddi ile bugün 2.400 TL olarak tahsil edilirse senedin vadeli değeri kaç TL’dir?
Çözüm:
V = 2.400 x (1 +

54 𝑥 25
36.000

)

V = 2.400 x (1,0375)
V = 2.490 TL

Basit iç İskontoda Vadenin Hesaplanması
Basit iç iskontoda vadeli değerin hesaplanması; ticari senedin vadeli değerinin
bulunmasına ilişkin formülden yararlanılarak vade aşağıdaki şekilde bulunabilir.
V=P+I
V=P+

Pxnxt
36.000

36.000V = 36.000P + (P x n x t)
36.000V - 36.000P = (P x n x t)
n=

36.000(V−P)
Pxt

elde edilir.

(V – P) değeri iskonto tutarını verdiği için formül;
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n=

36.000(I)

şeklinde de ifade edilebilir.

Pxt

Örnek: Üzerinde yazılı değeri 4.134 TL olan ve peşin değer üzerinden % 18 iskonto
haddi ile şu andaki değeri 3.900 TL olan bir senedin vadesini hesaplayınız.
Çözüm:
n=

36.000(V−P)

n=

36.000(4.134 − 3.900)

n=

36.000(234)

n=

8.424.000

Pxt

3.900 x 18

70.200

70.200

n = 120 gün

Basit iç İskontoda Peşin Değerin Hesaplanması
Basit iç iskonto yöntemine göre peşin değerin hesaplanmasında; yukarıda elde edilen
formülde P yalnız bırakılırsa aşağıdaki formül elde edilir.
V=P+I
V=P+

Pxnxt
36.000

V = P x (1 +
P = V / (1 +

𝑛𝑥𝑡

)

36.000
𝑛𝑥𝑡

36.000

)

Örnek: Üzerinde yazılı değeri 3.360 TL ve vadesine 72 gün kalmış bir senedin, %25
iskonto haddi ile bugünkü değeri kaç TL’dir?
Çözüm:
P = V /(1 +

𝑛𝑥𝑡

36.000

)
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P = 3.360 x (1 +

P=

3.600

72 𝑥 25
36.000

)

(1,05)

P = 3.200 TL

Basit iç İskontoda İskonto Oranın Hesaplanması
Basit iç iskonto oranının hesaplanmasında; ticari senedin vadeli değerinin bulunmasına
ilişkin formülden yararlanılarak iskonto oranı aşağıdaki şekilde bulunabilir.
V=P+I
V=P+

Pxnxt
36.000

36.000V = 36.000P + (P x n x t)
36.000V - 36.000P = (P x n x t)
t=

36.000 (V−P)
Pxn

elde edilir.

(V – P) değeri iskonto tutarını verdiği için formül;
t=

36.000 (I)
Pxn

şeklinde de ifade edilebilir.

Örnek: 90 gün vadeli 1.600 TL tutarındaki bir senet hangi iskonto haddi üzerinden
kırdırıldığında şimdiki değer 1.575 TL olur?
Çözüm:
t=

36.000(V−P)

t=

36.000 (1.575−1.500)

t=

36.000 (75)

t=

2.700.000

Pxn

1.500 x 90

135.000

135.000

t = 20

(%20)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Bir işletme 650 TL nominal değerli, vadesine 3 ay kalmış bir senedi bir
bankaya iskonto ettirmek istemektedir. Banka bu senedi dış iskonto yöntemine ve % 12
iskonto oranıyla iskonto etmek istediğine göre işletmenin eline geçecek parayı hesaplayınız?
Soru 2: 4.000 TL nominal değerli bir senet vadesine 5 ay kala yıllık %24 iskonto
oranından kırdırılıyor. Senedin iskonto tutarı ne olur?
Soru 3: Bir yıl vadeli ve 7.500 TL nominal değerli bir senet %52 iskonto oranından
kırdırılırsa senedin peşin değeri ne olur?
Soru 4: 4 ay vadeli bir alacak senedi bir bankaya %21 iskonto oranından iskonto
ettiriliyor ve banka bu senet karşılığında 5.394 TL ödeme yapıyor. Buna göre senedin
nominal değeri nedir?
Soru 5: 6 ay vadeli bir alacak senedi yıllık %46 iskonto oranından kırdırılıyor ve
4.620 TL alınıyor. Senedin nominal değeri nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İskonto kavramıyla özellikle işletmeler arasında yapılan vadeli alışverişlerde
karşılaşılmaktadır. Kredili alışverişlerde borçlu, alacaklıya belirli bir tarihte, alacaklıya ya da
onun bildireceği kimseye, belirli miktardaki bir parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir ki
bu belgeye “ticari senet” ya da “bono” denir. Senedi elinde bulunduran, senedin vade
tarihinde senet bedelini alabileceği gibi vade öncesinde senedi bir finansal kuruma iskonto
ettirebilir.
İskonto tutarı, senedin peşin değeri ya da vadeli değeri üzerinden
hesaplanabilmektedir. İskonto tutarı senedin peşin değeri üzerinden hesaplanıyorsa buna iç
iskonto yöntemi, vadeli değeri üzerinden hesaplanıyorsa dış iskonto yöntemi denir.
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Bölüm Soruları
1) Vadesine 6 ay kalmış bir senet %26 iskonto oranıyla bir bankaya kırdırılmak üzere
sunulmuştur. Dış iskontoya göre kırdırılacak olan bu senedin peşin değeri 744 TL
hesaplandığına göre senedin vade değeri ne idi?
a) 375,20
b) 375,78
c) 325,78
d) 310,78
e) 370,78
2) Bir işletme müşterisinden 8 ay vadeli 25.000 TL değerinde senet almıştır. Senedi
aldıktan 3 ay sonra senedi iskonto ettirmek üzere bir bankaya vermiştir. Banka %25 iskonto
oranı ile senedi iskonto ettikten sonra işletmeye ödemede bulunmuştur. Dış iskonto yöntemine
göre iskonto tutarını hesaplayınız.
a) 2.705
b) 2.504
c) 2.604
d) 2.702
e) 2.300
3) Vade değeri 380 TL olan bir senet, vadesine 45 gün kala iç iskonto yöntemine göre
kırdırılmak isteniyor. Bankanın uygulayacağı iskonto oranı %9 olduğuna göre senedin peşin
değeri ne olur? (Yıl 365 gün)
a) 375,83
b) 325,35
c) 375,25
d) 350,75
e) 370,35
4) 9 ay vadeli, 40.000 TL nominal değerli bir senet vadesine 4 ay kala aylık %2 iskonto
oranı ile iskonto ettirilmiştir. Senedin peşin değerini dış iskonto yöntemine göre hesaplayınız.
a) 32.400
b) 35.700
c) 36.800
d) 36.500
e) 36.600
5) 9 ay vadeli 12.000 TL nominal değerli bir senet düzenlendikten 4 ay sonra iskonto
ettirilmiştir. İskonto oranı %20 ise ele geçecek parayı ve iskonto tutarını hesaplayınız.
a) 760
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b) 706
c) 702
d) 700
e) 725
6) Bir işadamı 8 ay sonra tahsil etmesi gereken 40.000 TL tutarında bir senedi iskonto
ettirmiştir. İskonto oranı %20 olduğuna göre işadamının eline geçen parayı iç iskonto
yöntemine göre bulunuz.
a) 35.294
b) 35.200
c) 35.125
d) 35.624
e) 35.302
7) 100.000 TL nominal değerli, vadesine 120 gün kalmış finansman bonosu %12
iskonto oranı ile iskonto edilirse, peşin fiyatı ne olur?
a) 96.205
b) 96.225
c) 96.350
d) 95.205
e) 95.750
8) 9.000 TL nominal değerli bir senet yıllık %30 faiz oranından kırdırılıyor ve 8.000 TL
alınıyor. Buna göre bu senedin vadesi kaç aydır?
a) 6
b) 4
c) 3
d) 5
e) 7
9) 13.500 TL nominal değerli bir senet %32 iskonto oranından kırdırılıyor. Banka
10.980 TL ödeme yapıyor. Buna göre senedin vadesi kaç aydır.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 2
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10) Bir alacak senedi vadesine 5 ay kala yıllık %60 faiz oranından kırdırılıyor ve 9.600
TL alınıyor buna göre senedin nominal değeri kaçtır?
a) 10.500
b) 11.500
c) 12.300
d) 12.000
e) 12.050

Cevaplar
1) 375,78
2) 2.604
3) 375, 83
4) 36.800
5) 706
6) 35.294
7) 96.205
8) 5
9) 7
10) 12.000
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12. İSKONTO HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Iskonto Kavramı
12.2. Iskonto çeşitleri
12.3. Basit Dış İskonto
12.4. Basit İç İskonto
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Basit İç İskonto
Basit Dış İskonto
Eşdeğer Senetler
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Giriş
Bir senedin vadesinden önce nakde çevrilmesi durumunda yapılan kesintiye iskonto
denilmektedir. Ticari hayatta satın alınan mal ve hizmetlerin karşılığında nakit para yerine
bazen ticaret senedi verilir. Gündelik hayatta indirim anlamında da kullanılan iskonto, faizin
tam tersidir. Alışveriş işlemlerinin önemli bir bölümü krediyle yapılır. Özellikle işletmelerin
alış ya da satışlarında vadeli işlemler önemli boyutlardadır. Genellikle vadeli işlemlerde borçlu
belirli tarihte, belirli miktardaki parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir. Bu belgeye ticari
senet veya bono ya da poliçe denir. Türk Ticaret Kanunu’nda çek, bono ve poliçe ticaret
senetleri olarak sayılmaktadır. Ticari senetler, ticari krediyi hemen kullanılabilecek durumdaki
para haline getirmeye yarayan finansal varlıklardır.
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12.1. DIŞ VE İÇ İSKONTONUN KARŞILAŞTIRILMASI
Senet işlemlerinde genellikle dış iskonto kullanılır. Bunun nedeni, dış iskontonun
hesaplanmasının iç iskontonun hesaplanmasından daha kolay ve kredi veren açısından avantajlı
olmasıdır. Kredi veren, krediye ihtiyaç duyandan daha güçlü durumdadır. Borçlu, bir miktar
fazla faiz ödemeye razı olmak durumundadır. Oysa iç iskonto tutarı, peşin değer üzerinden
hesaplandığı için dış iskontoya göre daha doğru ve adil bir yöntemdir. Yani kredi veren veya
senedi iskonto eden kurum açısından dış iskonto daha karlı iken, kredi alan veya senedi iskonto
ettiren açısından iç iskonto daha karlı olmaktadır.
Dış iskonto hesabına göre bulunan iskonto tutarı Id ile iç iskonto hesabına göre bulunan
iskonto tutarı Iı ile ve bu iki iskonto tutarı arasındaki farkı If ile gösterilirse aşağıdaki formül
elde edilir.
Id =

Vxnxt

Iı =

36.000

Vxnxt

Vxnxt

Id - Iı = 36.000 36.000 + (n.t)

Vxnxt

36.000 + (n.t)

Paydalar eşitlenirse;
If =

If =

36.000 .V .n .t + V .n .t .n.t − 36.000 .V .n .t
36.000.(36.000 +(n.t))

V .n .t .n.t

36.000.(36.000 + (n.t))

formülü elde edilir.

Fark dış iskonto tutarına göre hesaplanırsa aşağıdaki formül elde edilir.
V .n .t

36.000

If =

yerine Fd yazılırsa
Fd .n.t

36.000 + n.t

formülü elde edilir.

Fark iç iskonto tutarına göre hesaplanırsa aşağıdaki formül elde edilir.
V .n .t

36.000 + (n.t)

If =

FI .n.t

36.000

yerine Fı yazılırsa
formülü elde edilir.

Örnek: %15 iskonto oranı ile dış iskonto tutarı 350 TL olarak hesaplanan 95 gün vadeli
senedin iç ve dış iskonto farkını hesaplayınız.
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Çözüm:
If =
If =
If =

Fd .n.t

36.000 + n.t

350.95.15

36.000 + 95.15

498.750
37.425

If ≅ 13,33 TL

Örnek: %18 iskonto oranı ile dış iskonto tutarı 240 TL olarak hesaplanan 100 gün
vadeli senedin iç ve dış iskonto farkını hesaplayınız.
Çözüm:
If =
If =
If =

Fd .n.t

36.000 + n.t

240.100.18

36.000 + 100.18
432.000
37.800

If ≅ 11,43 TL
12.2. SENETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ticari faaliyetlerde borçlunun borcunu, alacaklı ile anlaşarak vade tarihinden önce veya
daha sonra ödemesi gerekebilir. Vadesinde ödenemeyecek olan borçlu alacaklıyla anlaşarak,
senedi geri alıp bunun yerine daha uzun vadeli senet isteyebilir. Bu duruma senet değiştirme
işlemi denir. Senetlerin değiştirildiği gün, peşin değerlerinin eşit olması gerekmektedir. Denk
senetlere; peşin değerleri eşit olan senetler denir. Senetlerin eşit olabilmesi için aynı iskonto
yöntemiyle iskonto edilmesi gereklidir.

12.2.1. Bir Senedin Diğer Senetle Değiştirilmesi
Bir senet diğer senetle değiştirilirken, yeni senedin kredi değeri veya vadesi istenebilir.
Her iki senedin peşin değerlerinin birbirine eşit olduğu düşünülerek çözümlemeler yapılır.

Dış İskonto Yöntemine Göre Senetlerin Değiştirilmesi
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V kredi değerli, n vadeli ve Vı kredi değerli ve nı vadeli iki senedin t iskonto oranına
göre birbirleriyle eşit olabilmesi için yine senedin kredi değeri üzerinden peşin değerinin
bulunmasına ilişkin formül yardımıyla aşağıdaki eşitlikler oluşturulabilir.
P=

V.(36.000 − n .t)
36.000

V.(36.000 − n .t)
36.000

=

olduğuna göre;

VI .(36.000 − nI . t)
36.000

eşitlik yazılabilir. Sadeleştirme işlemi yapıldığında aşağıdaki eşitlik elde edilir.
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
Örnek: 3.500 TL kredi değerli 35 gün vadeli bir senet, 45 gün vadeli yeni bir senetle
değiştirilecektir. % 15 iskonto oranı üzerinden iç ve dış iskonto yöntemiyle kredi değeri nedir?
Çözüm:
Dış İskonto Yöntemine Göre:
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
3.500.( 36.000 – 35 . 15) = Vı . (36.000 – 45 . 15)
3.500.( 35.475) = Vı . (35.325)
Vı =

3.500 (35.475)
35.325

Vı = 3.514,86 TL
İç İskonto Yöntemine Göre:
V

36.000 + (n.t)

=

3.500

36.000 + (35.15)
3.500

36.525

=

VI

36.000+ (nI . t)

=

VI

VI

36.000 + (45 .15)

36.675

Vı = 3.514,37 TL

Örnek: 2.800 TL kredi değerli 40 gün vadeli bir senet, 54 gün vadeli yeni bir senetle
değiştirilecektir. % 18 iskonto oranı üzerinden iç ve dış iskonto yöntemiyle kredi değeri nedir?
Çözüm:
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Dış İskonto Yöntemine Göre:
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
2.800.( 36.000 – 40 . 18) = Vı . (36.000 – 54 . 18)
2.800.( 35.280) = Vı . (35.028)
Vı =

2.800 (35.280)
35.028

Vı = 2.820,14 TL

İç İskonto Yöntemine Göre:
V

36.000 + (n.t)

=

2.800

36.000 + (40.18)
2.800

36.720

=

VI

36.000+ (nI . t)

=

VI

VI

36.000+(54 .18)

36.972

Vı = 2.819,22 TL

Örnek: 4.200 TL kredi değerli 76 gün vadeli bir senet, 3.400 TL kredi değerli yeni bir
senetle dış iskonto yöntemiyle değiştirilecektir. İskonto oranı % 16 ise yeni senedin vadesi
nedir?
Çözüm:
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
4.200.( 36.000 – 76 . 16) = 3.900 . (36.000 – nı . 16)
4.200.( 34.784) = 3.900 . (36.000 – 16nı )
37.459,69 = 36.000 – 16nı
nı =

1.459,69
16

nı = 91 gün
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Örnek: 3.200 TL kredi değerli 80 gün vadeli bir senet, 3.000 TL kredi değerli yeni bir
senetle dış iskonto yöntemiyle değiştirilecektir. İskonto oranı % 18 ise yeni senedin vadesi
nedir?
Çözüm:
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
3.200.( 36.000 – 80 . 18) = 3.000 . (36.000 – nı . 18)
3.200.( 34.560) = 3.000 . (36.000 – 18nı )
36.864= 36.000 – 18nı
nı =

864
18

nı = 48 gün
Örnek: 2.800 TL kredi değerli 78 gün vadeli bir senet, 2.600 TL kredi değerli yeni bir
senetle dış iskonto yöntemiyle değiştirilecektir. İskonto oranı % 18 ise yeni senedin vadesi
nedir?
Çözüm:
V.(36.000 – n.t) = Vı . (36.000 – nı . t)
2.800.( 36.000 – 78 . 18) = 2.600 . (36.000 – nı . 18)
2.800.( 34.560) = 2.600 . (36.000 – 18nı )
37.218,46= 36.000 – 18nı
nı =

1.218,46
18

nı = 68 gün

12.2.2. Birden Fazla Senedin Bir Senetle Değiştirilmesi

12.2.2.1. Ortalama Vade
Ortalama vadede iskonto oranları aynı olmak üzere; vadeleri ve kredi değerleri
birbirinden farklı olan birçok senedin yerine yeni bir senet verildiğinde, verilen yeni senedin
kredi değeri önceki senetlerin kredi değerlerine eşitse yeni senedin vadesi ortalama vadedir.
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Senetlerin Kredi değerleri V ile vadeleri de n ile gösterilirse k tane senedin ortalama
vadesi:
n=

(V1 . n1 ) + (V2 . n2 ) +⋯+(Vk . nk )
aI + aI +⋯ak

n = ∑𝑎𝑘 ⋅ 𝑛𝑘 /∑𝑎𝑘

Örnek: 7.500 TL kredi değerli 17 gün vadeli, 8.500 TL kredi değerli 28 gün vadeli ve
9.500 TL kredi değerli 75 gün vadeli üç senede karşılık yeni bir senet alınırsa, bunun vadesi
kaç gün olur?
Çözüm:
n=

(7.500 . 17) + (8.500 . 28) +(9.500 . 75)

n=

(125.500) + (238.000) + (712.500)

n=

1.078.000

7.500 + 8.500 + 9.500
25.500

25.500

n ≅ 42 gün

Örnek: 9.000 TL kredi değerli 20 gün vadeli, 11.000 TL kredi değerli 30 gün vadeli
ve 10.000 TL kredi değerli 80 gün vadeli üç senede karşılık yeni bir senet alınırsa, bunun
vadesi kaç gün olur?
Çözüm:
n=

(9.000 .20) + (11.000 .30) + (10.000.80)

n=

(180.000) + (330.000) + (800.000)

n ≅ 44 gün

9.000 + 11.000 + 10.000
30.000

12.2.2.2. Ortak Vade
Bir senedin diğer senetlerle değiştirilmesi durumunda, bu senetlerin peşin değerine eşit
kılındığında tek senedin vadesine ortak vade denir.
Dış İskontoya Göre Ortak Vade
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Dış iskontoya göre ortak vade de senetlerin kredi değerleri V ile vadeleri n ile
gösterilirse k tane senedin ortak vadesi, vadeli değer üzerinden hesaplanan peşin değer formülü
yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
P=

V.(36.000 − n .t)
36.000

olduğuna göre;

V. (36.000 – n.t) = V1.(36.000 – n1.t) + V2.(36.000 – n2.t) +… + Vk.(36.000 – nk.t)
Formülü elde edilir.
Örnek: % 20 iskonto oranı üzerinden dış iskonto hesabıyla, 30 gün vadeli 350 TL, 45
gün vadeli 450 TL, 75 gün vadeli 800 TL kredi değerli üç senet yerine kabul edilen, 1.750 TL
kredi değerli bir senedin vadesi kaç gündür?
Çözüm:
1.750(36.000 – 20n) = 350(35.400) + 450(35.100) + 800(34.500)
(36.000 – 20n) =

350(35.400) + 450(35.100) + 800(34.500)

(36.000 – 20n) =

55.785.000

1.750

1.750

20n = 36.000 – 31.877,14
n=

4.122,86
20

n ≅ 206 gün

Örnek: % 20 iskonto oranı üzerinden dış iskonto hesabıyla, 30 gün vadeli 200 TL, 45
gün vadeli 500 TL, 75 gün vadeli 800 TL kredi değerli üç senet yerine kabul edilen, 1.600 TL
kredi değerli bir senedin vadesi kaç gündür?
Çözüm:
1.600(36.000 – 20n) = 200(35.400) + 500(35.100) + 800(34.500)
(36.000 – 20n) =

200(35.400) + 500(35.100) + 800(34.500)

(36.000 – 20n) =

52.230.000

1.600

1.600

20n = 36.000 – 32.643,75
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3.365,25

n=

20

n ≅168 gün
İç İskontoya Göre Ortak Vade
İç iskontoya göre ortak vade de senetlerin kredi değerleri V ile vadeleri n ile gösterilirse
k tane senedin ortak vadesi, vadeli değer üzerinden hesaplanan peşin değer formülü yardımıyla
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
P=

36.000 .V

36.000 + n.t
V

36.000 + n.t

=

olduğuna göre;
V1

36.000 +n1 .t

+

V2

36.000 + n2 .t

Vk

+ …. +

36.000 + nk .t

olur.

Örnek: % 18 iskonto oranı üzerinden iç iskonto hesabıyla, 40 gün vadeli 6.000 TL, 60
gün vadeli 8.000 TL, 80 gün vadeli 12.000 TL kredi değerli üç senet yerine kabul edilen, 26.500
TL kredi değerli bir senedin vadesi kaç gündür?
Çözüm:
26.500

=

26.500

=

26.500

= 0,1634 + 0,2157 + 0,3205

36.000 + n.18
36.000 + 18n
36.000 + n.18
26.500

(36.000 + n.18)

6.000

36.000 + 40.18
6.000

36.720

+

+

8.000

37.080

8.000

36.000+ 60.18

+

12.000

+

12.000

36.000+80.18

37.440

= 0,6996 içler – dışlar çarpımı yapılırsa;

12,5928n + 25.185,6 = 26.500
12,5928n = 26.500 – 25.185,6
n=

1.314,4

12,5928

n ≅ 104 gün

Örnek: % 16 iskonto oranı üzerinden iç iskonto hesabıyla, 36 gün vadeli 4.000 TL, 56
gün vadeli 6.000 TL, 78 gün vadeli 10.000 TL kredi değerli üç senet yerine kabul edilen, 22.500
TL kredi değerli bir senedin vadesi kaç gündür?
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Çözüm:
22.500

=

22.500

=

22.500

= 0,1094 + 0,1626 + 0,2685

36.000 + n.16
36.000 + 16n
36.000 + n.16
22.500

(36.000 + n.16)

4.000

36.000 + 36.16
4.000

36.576

+

+

6.000

36.896

6.000

36.000+ 56.16

+

10.000

+

10.000

36.000+78.16

37.248

= 0,5405 içler – dışlar çarpımı yapılırsa;

12,5928n + 25.185,6 = 26.500
12,5928n = 26.500 – 25.185,6
n=

1.314,4

12,5928

n ≅ 104 gün
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Hangi nominal değerli kağıt 1 yıllık vadede yıllık % 22 iskonto oranından iç
iskontoya göre hesaplandığında 400 TL peşin değere iner?
Soru 2: Nominal değeri 7.500 TL 75 gün vadeli olan senet basit iç iskonto yöntemine
göre yıllık % 30 iskonto oranıyla indirim tutarı kaç TL olur?
Soru 3: 9 Ay vadeli 4.800 TL peşin değere inen 6.200 TL nominal değerli senet
hangi iskonto oranından, iç iskonto yöntemine göre işlem görmüştür?
Soru 4: Hangi Vadeli senet, yıllık %20 iskonto oranından nominal değerin ¼’ü kadar
peşin değere iner?
Soru 5: Bir tüccar elinde bir alacak senedi kırdırmak istemiştir. Senedin vadesi 9
aydır. Nominal değeri 7.500 TL’dır. Yıllık % 13 iskonto oranından iç iskonto ile hesaplanan
iskonto tutarı ne kadardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İskonto tutarı, senedin peşin değeri ya da vadeli değeri üzerinden hesaplanabilmektedir.
İskonto tutarı senedin peşin değeri üzerinden hesaplanıyorsa buna iç iskonto yöntemi, vadeli
değeri üzerinden hesaplanıyorsa dış iskonto yöntemi denir.
İskonto kavramıyla özellikle işletmeler arasında yapılan vadeli alışverişlerde
karşılaşılmaktadır. Kredili alışverişlerde borçlu, alacaklıya belirli bir tarihte, alacaklıya ya da
onun bildireceği kimseye, belirli miktardaki bir parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir ki
bu belgeye “ticari senet” ya da “bono” denir. Senedi elinde bulunduran, senedin vade tarihinde
senet bedelini alabileceği gibi vade öncesinde senedi bir finansal kuruma iskonto ettirebilir.
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Bölüm Soruları
1) 120 gün vadeli % 24 iskonto haddiyle iskontoya tabi bir senedin iç ve dış iskontosu
arasındaki fark 60 TL olduğuna göre senedin üzerinde yazılı değerini hesaplayınız. (yaklaşık
olarak)
a)
b)
c)
d) 10.125
e)
2) 50 gün vadeli 2.500 TL, 75 gün vadeli 2.400, 100 gün vadeli 2.000 TL kredi değerli
üç senedin iskontoları toplamını 450 TL yapan iskonto oranı kaçtır? (yaklaşık olarak)
a)
b) 28,93
c)
d)
e)
3) 6.000 TL ve 4.800 TL kredi değerli iki bono % 24 iskonto oranı üzerinden iskonto
ettirilmiştir. İskontoları farkı 10 TL’dir. 6.000 TL kredi değerli bononun vadesi diğerinin
vadesinden 20 gün daha azdır. Her iki bononun vadelerini hesaplayınız.
a)
b)
c) ilk senet 240 gün, ikinci senedin vadesi 220 gün
d)
e)
4) Vadesine 3 ay kalan bir senet, %2 iskonto oranı üzerinden iç iskonto yöntemiyle
kırdırılmıştır ve senedin peşin değeri 6.000 TL olarak hesaplanmıştır. Senedin kredi değerini
bulunuz.
a) 6.315
b) 6.325
c) 6.175
d) 6.275
e) 6.375
5) 7.200 TL kredi değerli bir senet vadesine 3 ay kala dış iskonto yöntemiyle iskonto
ettirilmiş ve peşin değeri 6.840 TL olarak hesaplanmıştır. İskonto oranını hesaplayınız.
a) 20
b) 21
c) 26
d) 24
e) 23
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6) 2.600 TL kredi değerli bir senet vadesine 4 ay kala iç iskonto yöntemiyle iskonto
ettirilmiş ve peşin değeri 2.400 TL olarak hesaplanmıştır. İndirgeme oranını hesaplayınız.
a) 22
b) 21
c) 25
d) 23
e) 24
7) 3.000 TL nominal değerli, bir senet vadesine 2 ay var iken %24 iskonto oranı
üzerinden dış iskonto yöntemiyle iskonto edilirse, ele geçen tutar ne olur?
a) 2.660
b) 2.620
c) 2.660
d) 2.880
e) 2.770
8) 2.500 TL kredi değerli 20 gün vadeli, 8.000 TL kredi değerli 40 gün vadeli iki senet
yerine 10.750 TL kredi değerli senedin, %20 iskonto oranı üzerinden iç ve dış iskonto
yöntemine göre vadesi ne olmalıdır? (yaklaşık olarak)
a) İç iskontoya 85 gün, Dış iskontoya göre 83 gün,
b) İç iskontoya 83 gün, Dış iskontoya göre 82 gün,
c) İç iskontoya 82 gün, Dış iskontoya göre 81 gün,
d) İç iskontoya 82 gün, Dış iskontoya göre 84 gün,
e) İç iskontoya 87 gün, Dış iskontoya göre 84 gün,
9) 7.320 TL kredi değerli 25 gün vadeli, 9.240 TL kredi değerli 40 gün vadeli ve 9.480
TL kredi değerli 80 gün vadeli üç senede karşılık 100 gün vadeli bir senet verilmiştir. İskonto
oranları ortak olmak üzere, %24 iskonto oranı üzerinden iç ve dış iskonto yöntemiyle 100 gün
vadeli senedin kredi değeri ne kadardır?
a) İç iskontoya göre 26.880 TL, Dış iskontoya göre 26.964 TL.
b) İç iskontoya göre 25.880 TL, Dış iskontoya göre 26.914 TL.
c) İç iskontoya göre 24.880 TL, Dış iskontoya göre 23.964 TL.
d) İç iskontoya göre 26.890 TL, Dış iskontoya göre 26.974 TL.
e) İç iskontoya göre 25.880 TL, Dış iskontoya göre 24.964 TL.
10) Ödenmesine 75 gün kalmış %24 oranla iskontoya tabi 7.800 TL değerindeki bir
alacağın iç ve dış iskonto yöntemine göre bugünkü değeri nedir? (yaklaşık olarak)
a) İç iskontoya göre 7.450,57 TL, Dış iskontoya göre 7.210 TL.
b) İç iskontoya göre 7.428,57 TL, Dış iskontoya göre 7.410 TL.
c) İç iskontoya göre 7.428,57 TL, Dış iskontoya göre 7.410 TL.
d) İç iskontoya göre 7.400,57 TL, Dış iskontoya göre 7.410 TL.
e) İç iskontoya göre 7.458,57 TL, Dış iskontoya göre 7.310 TL.
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Cevaplar
1) 10.125
2) 28,93
3) ilk senet 240 gün, ikinci senedin vadesi 220 gün
4) 6.375
5) 20
6) 25
7) 2.880
8) İç iskontoya 87 gün, Dış iskontoya göre 84 gün,
9) İç iskontoya göre 26.880 TL, Dış iskontoya göre 26.964 TL.
10) İç iskontoya göre 7.428,57 TL, Dış iskontoya göre 7.410 TL.
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13. BİLEŞİK İSKONTO HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.iskonto hesaplamalarını kavramak
13.2.Bileşik Dış İskonto
13.3.Bileşik İç İskonto
13.1.Bileşik iskontoda Dış ve İç iskontoyu ayırt edebilmek
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Giriş
Bileşik iç iskontoda iskonto tutarı peşin değer üzerinden hesaplandığı için kredi değeri,
peşin değerin baliği gibidir. Dolayısıyla bileşik iç iskonto, bileşik faizin değişik bir uygulama
şeklinden ibarettir. Genellikle uzun vadeli işlemlerde kullanılmakta olan, ancak günümüzde
kısa vadeli işlemlerde de kullanımı hızla yaygınlaşan bileşik iskonto üzerinde durulacaktır. Kısa
vadeli iskonto işlemlerinde daha çok basit dış iskonto kullanılırken, bileşik faizde dış
iskontonun kullanımı hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla bileşik faizle ilgili iskonto
işlemlerinde iç iskontonun kullanılması gerekmektedir. Bileşik iç iskontoda iskonto tutarı basit
iç iskontoda olduğu gibi peşin değer üzerinden hesaplanır.
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13.1. TANIM VE KAVRAMLAR
Ticari hayatta birçok değişik neden ve yöntemlerle iskonto uygulaması
yapılabilmektedir. Bir senet alacaklısının, senetle gösterilen parayı vadesinden önce paraya
çevirme hakkı vardır. İskonto genel anlamıyla, satıcının alıcıya bazı şartların gerçekleşmesine
bağlı olarak satış fiyatından yaptığı indirim şeklinde tanımlanabilir. Alıcı açısından iskontolar
alınan mal veya hizmetin maliyetini azaltan bir unsurdur. İş hayatındaki uygulamalara
baktığımızda, bileşik iskonto hesaplamalarının orta vadeli işlemlerde bile uygulandığı
görülmektedir. Bunun nedeni; enflasyon, vade riski, geri ödenmeme riski ve diğer belirsizlikler
nedeni ile kazanç kayıplarını önlemeye çalışmaktır. Bileşik iskonto bir yıldan daha uzun vadeli
alacakların bugünkü değerini bulmak için kullanılmaktadır. Bir ticari senet vadesi gelmeden
önce veya vadesine kalan gün sayısıyla orantılı bir oran üzerinden faiz vb. giderler düşüldükten
sonra vadeli(nominal), üzerinde yazılı değerinden daha düşük bir değerle nakde çevrilebilir.
Bileşik faiz problemlerinde olduğu gibi bileşik iskonto yöntemlerinde yıllık olarak
verilen faiz yüzdesi, basit iskontoda olduğu tam sayı şeklinde değil de ondalık sayı şeklinde
alınacaktır. Örneğin yıllık % 25 olarak verilen iskonto oranı, hesaplamalarda 100 rakamına
bölünmüş şekilde, yani 0,25 olarak alınacaktır. Bileşik faizde olduğu gibi bileşik iskonto
hesabında da faizlendirme devresi ile faiz oranı arasında bir uyumluluk olmalıdır. Bu gibi
durumlarda yıllık olarak verilen faiz oranından devre faizi bulunarak işlem yapılmalıdır.
Bileşik faizde devre faiz oranı yıllık nominal faiz oranının (cari faiz ya da piyasa faiz
oranı da denilen) yıl içindeki devre sayısına bölünmesiyle bulunur. Örneğin; bir senedin vadesi
15 ay ve faizlendirme 3 ayda bir yapılacaksa, n = 15/3 = 5 faizlendirme devresi hesaplanır.
Aynı senet için yıllık faiz oranı %20 olursa; 1 yıl içerisinde 4 adet 3 aylık dönem olduğu için
devre faiz oranı t = 0,20/4 = 0,05 olarak bulunur. Eğer faizlendirme 6 ayda bir olsaydı, devre
faiz oranı (0,20/2)0,10 olacaktır.

13.2. BİLEŞİK İSKONTO ÇEŞİTLERİ
Bileşik iskonto hesaplanırken dış ve iç iskonto olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.
Bileşik iç iskonto yöntemi ticari hayatta yaygın olarak kullanılırken, dış iskonto yöntemi
uygulamada kullanılmamaktadır. Basit iskonto işlemlerinde çoğunlukla dış iskonto yöntemi
kullanılmasına karşın bileşik iskontoda dış iskonto yönteminin uygulama alanı yoktur. Bununla
birlikte, bileşik dış iskontonun niçin uygulanamayacağını anlatmak için üzerinde kısaca
durulacaktır.

13.2.1. Bileşik Dış İskonto
Bileşik dış iskonto senedin vadeli değeri üzerinden vadeye kalan dönem sayısıyla
orantılı bir iskonto oranı ile hesaplanır. Dolayısıyla senedin bugünkü değeri; vadeli değer ile
vadeli değer üzerinden hesaplanan iskonto miktarı arasındaki fark olacaktır.
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Peşin Değer = Vadeli Değer + Vadeli Değer Faizi (iskonto tutarı)
P = V - Id
Denklemden iskonto tutarı çekilirse;
İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer
Id = V - P
Bileşik dış iskonto yöntemine göre hesaplamada kullanılan kavramlar aşağıdaki gibi
sembolleştirilebilir.
V = Vadeli değeri(nominal değeri, yazılı değeri, gelecek değeri, kredi değeri)
t = İskonto oranı (faiz oranı)
P = Peşin değeri(tasarruf değeri, şimdiki değeri)
Id = Dış iskonto tutarı,
n = Devre sayısı(gün, ay veya yıl)gösterirse;
Bileşik faize göre dış iskonto tutarı aşağıdaki formül ile hesaplanmasında;
Id = V .(1 + t)n – V
Burada bulunan ( Id ) iskonto tutarı birinci formülden yararlanılarak peşin değeri
aşağıdaki şekilde bulunabilir.
P = V – [ V.(1 + t )n – V]
P = V – V.(1 + t )n – V
P = 2V – V.(1 + t )n
P = V. [ 2 - (1 + t )n ]
Yukarıda elde edilen formülde (1 + t ) n = 2 olursa peşin değer (P = 0) sıfır olur. Bunun
anlamı senedi iskonto ettiren kişi ya da finans kurumunun hiç para alamayacağı anlamına gelir.
Eğer (1 + t ) n > 2 olursa P< 0 olacaktır. Bu durumda senedi iskonto ettirenin üste para vermesi
gerektiği gibi anlamsız bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ticari
uygulamalarda bileşik dış iskonto yöntemi kullanılmamaktadır. Bileşik dış iskontoya ilişkin
formüller aşağıda verilmiştir ancak, uygulamada kullanılmadığı için örnek uygulamalar
yapılmamıştır.
Bileşik Dış İskontoda Vadeli Değerin Hesaplanması
P = V. [ 2 - (1 + t )n ]

V = P / [ 2 - (1 + t )n ]
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Bileşik Dış İskontoda Vadenin Hesaplanması
P = V. [ 2 - (1 + t )n ]
P / V = 2 - (1 + t )n
(1 + t )n = 2 – P / V
n.log(1 + t ) = log[2 – P / V]
n = log[2 – P / V] / log(1 + t )

Bileşik Dış İskontoda İskonto Oranın Hesaplanması
n = log[2 – P / V] / log(1 + t )
log(1 + t ) = log[2 – P / V] / n

13.2.2. Bileşik İç İskonto
Bileşik iç iskonto yöntemi, senet üzerindeki vadeye kadar olan gün farkı ve faiz
(iskonto) oranı dikkate alınarak senedin peşin değeri üzerinden iskonto tutarı hesaplanır.
İskonto tutarı peşin değer üzerinden hesaplandığı için nominal değeri peşin değer ile peşin
değer üzerinden hesaplanan iskonto tutarının toplamına eşit olacaktır.
Vadeli Değer = Peşin Değer + Vadeli Değer Faizi (iskonto tutarı)
V = P – Iı
Denklemden iskonto tutarı çekilirse;
İskonto Tutarı = Vadeli Değer – Peşin Değer olacaktır.
Iı = V - P
Bileşik iç iskonto yöntemine göre hesaplamada kullanılan kavramlar aşağıdaki gibi
sembolleştirilebilir.
V = Vadeli değeri(nominal değeri, yazılı değeri, gelecek değeri, kredi değeri)
t = İskonto oranı (faiz oranı)
P = Peşin değeri(tasarruf değeri, şimdiki değeri)
Iı = iç iskonto tutarı,
n = Devre sayısı(gün, ay veya yıl)gösterirse;
Bileşik faize göre iç iskonto tutarı aşağıdaki formül ile hesaplanmasında;
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Iı = V – P
V = P. (1 + t )n
P = V / (1 + t )n
Iı = P .(1 + t )n - P
Iı = P .[(1 + t )n - 1]
P = Iı / [(1 + t )n - 1]
Not: 1 / (1 + t)n matematiksel ifadesi bileşik faizde bugünkü değer faktörü ya da iskonto
faktörü olarak adlandırılır.
Örnek: Bir tüccar bugünkü değeri 8.000 TL olan bir senedin vadesi 18 aydır. İskonto
oranı % 24 ve 3 ayda bir faizlendirme yapıldığına göre iskonto tutarını hesaplayınız.
Çözüm: Senedin vadesi 18 ay ve her 3 ayda bir faizlendirme yapıldığı için
n = 18/3 = 6 aydır. Yıllık faiz oranı %18 ve bir yıl içerisinde 4 aylık 3 devre olduğu için
devre faiz oranı t = 0,24/3 = 0,08 olarak bulunur.
I. Yol: Fonksiyonlu hesap makinesi yardımıyla çözülebilir.
Iı = P .[(1 + t )n - 1]
Iı = 8.000 .[(1 + 0,08 )6 - 1]
Iı = 8.000 .[(1,08 )6 - 1]
Iı = 8.000 .[(1, 5869 ) - 1]
Iı = 8.000.0,5869
Iı = 4.695,2 TL
II. Yol: Bileşik faiz hesabında olduğu gibi gelecek değer ve şimdiki değer faktörü
tablolarından yararlanılarak da çözümlenebilir.
V = P.GDF(t, n)
V = P.GDF(%8,6)
V = 8.000. (1,5869)
V = 12.695,2 TL
Iı = V – P
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Iı = 12.695,2 – 8.000
Iı = 4.695,2 TL
Örnek: Bir tüccar bugünkü değeri 7.500 TL olan bir senedin vadesi 16 aydır. İskonto
oranı %22 ve 4 ayda bir faizlendirme yapıldığına göre iskonto tutarını hesaplayınız.
Çözüm: Senedin vadesi 16 ay ve her 4 ayda bir faizlendirme yapıldığı için n = 16/4 = 4
aydır. Yıllık faiz oranı %22 ve bir yıl içerisinde 4 aylık 3 devre olduğu için devre faiz oranı t =
0,22/4 = 0,055 olarak bulunur. Fonksiyonlu hesap makinesi yardımıyla çözülebilir.
Iı = P .[(1 + t )n - 1]
Iı = 7.500 .[(1 + 0,055 )4 - 1]
Iı = 7.500 .[(1,055 )4 - 1]
Iı = 7.500 .[(1, 2388 ) - 1]
Iı = 7.500.0,2388
Iı = 1.791 TL

Bileşik İç İskontoda Vadeli Değerin Hesaplanması
V = P + Iı
V = P. (1 + t )n
Örnek: Üzerinde yazılı tarihe 2 yıl kalan bir senet, yıllık %24 iskonto haddi ile 6 ayda
bir faizlendirilerek bugün 2.400 TL olarak tahsil edilirse senedin vadeli değeri kaç TL olur?
Çözüm:
n = 12/6.2
n = 4 (devre sayısı)
t = 0,24/4
t = 0,06 ( devre faiz oranı)
I. Yol:
V = P. (1 + t )n
V = 2.400. (1 + 0,06 )4
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V = 2.400. (1,06 )4
V = 2.400. (1,2625)
V ≅ 3.030 TL

II. Yol: Bileşik faiz hesabında olduğu gibi gelecek değer faktörü tablosu kullanılabilir.
V = P.GDF(t, n)
V = P.GDF(%6,4)
V = 2.400.(1,2625)
V ≅ 3.030 TL

Örnek: Üzerinde yazılı tarihe 2 yıl kalan bir senet, yıllık %23 iskonto haddi ile 6 ayda
bir faizlendirilerek bugün 4.200 TL olarak tahsil edilirse senedin vadeli değeri kaç TL olur?
Çözüm:
n = 12/6.2
n = 4 (devre sayısı)
t = 0,23/4
t = 0,0575 ( devre faiz oranı)
V = P. (1 + t )n
V = 4.200. (1 + 0,0575 )4
V = 4.200. (1,0575 )4
V = 4.200. (1,2506)
V = 5.252,52 TL

Bileşik İç İskonto da Peşin Değerin Hesaplanması
Vadeli değerin bulunmasına ilişkin formülde P yalnız bırakılırsa aşağıdaki formül elde
edilebilir.
V=P+I
V = P. (1 + t )n
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P = V / (1 + t )n
Örnek: Bir senedin üzerinde yazılı değeri 3.360 TL ve vadesi 18 aydır. Her üç ayda bir
faizlendirme yapıldığına göre, %25 (%25 =0,25/5 =0,05) iskonto haddi ile bileşik iç iskontoya
göre senedin bugünkü değeri kaç TL’dir.
Çözüm:
P = V / (1 + t )n
P = 3.360 / (1 + 0,05 )6
P = 3.360 / (1,05 )6
P = 3.360 / (1,3401)
P ≅ 2.507 TL

II. Yol: Bileşik faiz hesabında olduğu gibi şimdiki değer faktörü tablosu kullanılabilir.
P = V.ŞDF(t, n)
P = 3.360. ŞDF(%5,6)
V = 3.360.(0,7462)
V ≅ 2.507 TL

Örnek: Bir senedin üzerinde yazılı değeri 4.750 TL ve vadesi 18 aydır. Her üç ayda bir
faizlendirme yapıldığına göre, %27 iskonto haddi ile bileşik iç iskontoya göre senedin bugünkü
değeri kaç TL’dir.
Çözüm:
P = V / (1 + t )n
P = 4.750 / (1 + 0,054 )6
P = 4.750 / (1 ,054 )6
P = 4.750 / (1,3510)
P ≅ 3.515,9 TL

Örnek: Bugün ne miktarda para %5 faizle bileşik faizle yatırılsın ki 5. yılsonunda
3.250’ye ulaşsın?
Çözüm:
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P = V / (1 + t )n
P = 3.250 / (1 + 0,05 )5
P = 3.250 / (1,05 )5
P = 3.250 / (1,27628)
P = 2.546,46
Örnek: 01 Nisan 2016’da 14.000’lik bir borç senedi imzalanmıştır. Yıllık Faiz oranı
%16 olup, senet 5 yıllık bir vadeye sahiptir. Eğer Senet 1 Nisan 2018’de yıllık %18 faizle
iskonto ettirilecek olursa ele ne kadar para geçer?
Çözüm: Problem iki aşamada çözülebilir.
1.Adım: Senedin vade değeri bulunur.
Senedin Vade değeri = 14.000 (1 +0,16)5 = 29.405 TL
2.Adım: Senedin iskonto günündeki değeri bulunur.
V = 29.405 TL
t = 0,18
n=2
P=?

P = V / (1 + t )n
P = 29.405 / (1,18)2
P = 21.118 TL

Bileşik İç İskonto da Vadenin Hesaplanması
Ticari senedin vadeli değerinin bulunmasına ilişkin formülden yararlanılarak vade
aşağıdaki şekilde bulunabilir.
V=P+I
V = P. (1 + t )n
n.log(1 +t) = log (V/P)

(1 + t )n = V / P
n = log(V/P) / log(1 + t)
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Örnek: Üzerinde yazılı değeri 4.602 TL olan ve peşin değer üzerinden yıllık %18
iskonto haddi ile şu andaki değeri 3.900 TL olan bir senedin vadesini hesaplayınız.
Çözüm:
n = log(V/P) / log(1 + t)
n = log(4.602 / 3.900) / log (1 + 0,18)
n= log(1,18) /log(1,18)
n = 1 yıl
Örnek: Üzerinde yazılı değeri 5.750 TL olan ve peşin değer üzerinden yıllık %18
iskonto haddi ile şu andaki değeri 5.150 TL olan bir senedin vadesini hesaplayınız.
Çözüm:
n = log(V/P) / log(1 + t)
n = log(5.750 / 5.150) / log (1 + 0,18)
n= log(1,11) /log(1,18)
n ≅ 6 ay
Bileşik İç İskontoda İskonto Oranının Hesaplanması
Bileşik iç iskontoda, ticari senedin vadeli değerinin bulunmasına ilişkin formülden
yararlanılarak iskonto oranı bulunabilir.
V=P+I
V = P. (1 + t )n
n.log(1 +t) = log (V/P)

(1 + t )n = V / P
n.log(1 + t) = log(V/P)

log(1 + t) = log(V/P) / n

Örnek: Bir tüccar vadesi 3 yıl olan 16.000 TL tutarındaki bir senet 6 ayda bir
faizlendirilmektedir. Hangi iskonto haddi üzerinden kırdırıldığında şimdiki değeri 10.000 TL
olur?
Çözüm:
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log(1 + t) = log(V/P) / n
log(1 + t) = log(16.000/10.000) / 6
log(1 + t) = log(1,6) / 6
log(1 + t) = 0,20412 / 6
log(1 + t) = 0,03402
anti[log(1 + t)] = 0,03402
antilog
(1 + t) = 0,03402 antilog

t = 1,0815 -1

t = 0,0815

%8,15

Altı aylık iskonto oranı % 8,15 olarak bulunur. Yıllık iskonto oranı ise yaklaşık
%16,30 (%8,15.2 = %16,3) olarak hesaplanabilir.
Örnek: Vadesi 3 yıl olan 14.000 TL tutarındaki bir senet 6 ayda bir faizlendirilmektedir.
Hangi iskonto haddi üzerinden kırdırıldığında şimdiki değeri 8.000 TL olur?
Çözüm:
log(1 + t) = log(V/P) / n
log(1 + t) = log(14.000/8.000) / 6
log(1 + t) = log(1,75) / 6
log(1 + t) = 0,24304 /6
log(1 + t) = 0,04051
anti[log(1 + t)] = 0,04051
antilog
(1 + t) = 0,04051 antilog
%9,78

t = 1,0978 -1

t = 0,0978

Altı aylık iskonto oranı % 9,78 olarak bulunur. Yıllık iskonto oranı ise yaklaşık
%19,56(%9,78*2 = %19,56) olarak hesaplanabilir.
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13.3. EŞDEĞER SENETLERİN DEĞERİNİN BİLEŞİK İSKONTO İLE
BULUNMASI
Uzun vadeli işlemlerde basit faizde olduğu gibi bir senet yerine yeni bir senedin
verilmesi gerekebilir. Bu durumda mevcut senedin yeni düzenlenecek senetle eşdeğer olması
gerekir. Basit iskontoda görüldüğü üzere yeni verilecek senedin diğer senede eşdeğer
olabilmesi için, iç iskonto yöntemine göre hesaplanan peşin değerlerin eşdeğer olmaları
sağlanır. Bir senedin yerine yeni bir senet düzenlenirken;
P=

V
(1+t)𝑛

olduğuna göre.

V = Mevcut senedin vade değeri
n = Mevcut senedin devre sayısı
V1 = Eşdeğer senedin vade değeri
n1 = Eşdeğer senedin devre sayısı
Birkaç senet yerine tek bir senet verilecekse yine aynı mantıktan hareketle;

𝑉

(1+t)𝑛

=

𝑉1

(1+t)𝑛1

=

𝑉2

(1+t)𝑛2

+…+=

𝑉𝑘

(1+t)𝑛𝑘

eşitliğinden faydalanılır.

V1, V2, V3 …Vk mevcut senetlerin vade değerlerini; n1, n2, n3 … nk mevcut senetlerin
devre sayılarını göstermektedir.
Örnek: Kredi değeri 15.000 TL ve vadesi 4 yıl; kredi değeri 35.000 TL ve vadesi 6 yıl
olan iki senet yerine 8 yıl vadeli yeni bir senet düzenlenecektir. İskonto oranı %6 olduğuna göre
yeni senedin kredi değerini bulunuz.
Çözüm:
V1 = 15.000 TL
n1 = 4
t= 0,06
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V2 = 35.000TL
n2 = 6
t= 8
V=?
15.000
35.000
V
=
+
8
4
(1+0,06)
(1+0,06)6
(1+0,06)

V
15.000 35.000
=
+
8
(1,06)4 (1,06)6
(1,06)
V

=

V

= (11.881 + 24.673)

1,5939
1,5939

15.000

1,2625

+

35.000
1,4185

V = 1,5939.(36.554)
V = 58.263 TL

Örnek: Kredi değeri 25.000 TL ve vadesi 3 yıl; kredi değeri 45.000 TL ve vadesi 5 yıl
olan iki senet yerine 6 yıl vadeli yeni bir senet düzenlenecektir. İskonto oranı % 7 olduğuna
göre yeni senedin kredi değerini bulunuz.
Çözüm:
V1 = 25.000 TL
n1 = 3
t= 0,07
V2 = 45.000TL
n2 = 5
t= 6
V=?
25.000
45.000
V
=
=
(1+0,07)3 (1+0,07)5
(1+0,07)6

V
25.000 45.000
=
+
(1,07)6 (1,07)3 (1,07)5
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V

=

V

= (20.408 + 32.083)

1,5007
1,5007

25.000
1,2250

+

45.000

1,4026

V = 1,5007.(52.491)
V = 78.773 TL

Örnek: 2.500 TL, nominal değerli 6 ay vadeli, 2.000 TL nominal değerli 8 ay vadeli,
900 TL nominal değerli 10 ay vadeli üç alacağa karşılık 3.000 TL peşin ödendikten sonra kalan
borç için 18 ay vadeli yeni bir senet verilmiştir. Aylık faiz oranı %2 ise yeni senedin vade değeri
ne olmalıdır?
Çözüm:
V1 = 2.500 TL
V2 = 2.000 TL
V3 = 900 TL
n1 = 6 ay
n2 = 8 ay
n3 = 10 ay
t= %2
V=?
V
(1+0,02)18

2.500

2.000

900

+ 3.000 = (1+0,02)6 + (1+0,06)8 + (1+0,02)10

V = 2.378,35 TL

13.3.1. Ortalama Vade
İskonto oranları aynı olmak üzere; vadeleri ve kredi değerleri birbirinden farklı olan
birçok senedin yerine yeni bir senet verildiğinde, verilen yeni senedin kredi değeri önceki
senetlerin kredi değerlerine eşitse yeni senedin vadesine ortalama vade denir. Senetlerin kredi
değerleri V ile vadeleri de n ile gösterilirse k tane senedin ortalama vadesi;
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V

(1+t)𝑛

=

𝑉1

(1+t)𝑛1

=

𝑉2

(1+t)𝑛2

+…+=

𝑉𝑘

(1+t)𝑛𝑘

Örnek: 4.000 TL, kredi değerli 1 yıl vadeli, 5.000 TL kredi değerli 3 yıl vadeli, 8.000
TL kredi değerli 5 yıl vadeli üç alacağa karşılık 20.000 TL kredi değerli bir senet alınmıştır.
Yıllık %20 iskonto oranı üzerinden ortalama vadesi kaç yıl olur?
Çözüm:
40.000
9.000
11.000
10.000
=
+
+
(1+0,25)𝑛 (1+0,25)3 (1+0,25)4 (1+0,25)5

9.000
11.000 10.000
40.000
=
+
+
(1,25)𝑛 (1,25)3 (1,25)4 (1,25)5

40.000
9.000
11.000
10.000
=
+
+
(1,25)𝑛 (1,95313) (2,44141) (3,05176)
40.000
= (4.607,99) + 4.505,59 + 3.276,80)
(1,25)𝑛
40.000
= (12.390,38)
(1,25)𝑛

(1,25)n.(12.390,38) = 40.000
n.log(1,25) + log(12.390,38) =log40.000
n = log40.000 – log(12.390,38) / log(1,25)
n = 4,60206 – 4,09308 / 0,09691
n = 0,50898 / 0,09691
n = 5,25 yıl

13.3.2. Ortak Vade
Herhangi bir senedin vadesi, kredi değerleri ve vadeleri farklı olan birden fazla senet
yerine kabul edilirse o senetlerin ortak vadesi olacaktır. Senedin kredi değeri, diğer senetlerin
kredi değerleri toplamına eşit olacaktır. Senetlerin kredi değerleri V ile vadeleri de n ile
gösterilirse k tane senedin ortak vadesi, vadeli değer üzerinden hesaplanan peşin değer formülü
yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
305

P=

V
(1+t)𝑛

V

(1+t)𝑛

=

olduğuna göre.

𝑉1

(1+t)𝑛1

=

𝑉2

(1+t)𝑛2

+…+=

𝑉𝑘

(1+t)𝑛𝑘

Örnek: % 20 iskonto oranı üzerinden iç iskonto hesabıyla, 2 yıl vadeli, 6.000 TL, 3 yıl
vadeli 8.000 TL, 4 yıl vadeli 12.000 TL kredi değerli üç senet yerine kabul edilen 26.500 TL
kredi değerli senedin vadesi kaç yıl olur?
Çözüm:
26.500
6.000
8.000
12.000
=
+
+
(1+0,2)𝑛 (1+0,2)2 (1+0,2)3 (1+0,2)4

26.500 6.000 8.000 12.000
=
+
+
(1,2)𝑛 (1,2)2 (1,2)3 (1,2)4

8.000
12.000
26.500 6.000
=
+
+
(1,2)𝑛 (1,44) (1,728) (2,0736)

26.500
= (4.166,67) + 4.629,63 + 5.787,04)
(1,2)𝑛
26.500
= (14.583,34)
(1,2)𝑛

(1,2)n.(14.583,34) = 26.500
n.log(1,2) + log(14.583,34) = log26.500
n = log26.500 – log(14.583,34) / log(1,2)
n = 4,42325 – 4,16386 / 0,07918
n = 0,25939 / 0,07918
n ≅ 3,28 yıl
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Uygulamalar

307

Uygulama Soruları

Soru 1: 7000 TL kredi değerli, 1 yıl vadeli bir senet üzerinden yıllık %12 iskonto
oranıyla iskonto yapıldığında, iskonto tutarı dış iskonto metoduna göre ne kadar olur?
Soru 2: 20.000 TL kredi değerli ve 160 gün vadeli bir senedin %25 iskonto oranı
üzerinden iç iskonto tutarı ne olur?
Soru 3: Yıllık %4 faizle ve yılda iki kez faiz yürütülmek üzere(altı ay vadeli olarak)
yatırılmış olan bir sermayenin 4.yılsonundaki değeri 5 bin TL olmuştur. Acaba 4 yıl önce ne
miktarda bir sermaye yatırılmış idi?
Soru 4: 1 Ocak 2014’da 10.000 TL’lik bir borç senedi imzalanmıştır. Yıllık faiz oranı
%16 olup, senet 5 yıllık bir vadeye sahiptir. Eğer senet 1 Ocak 2017’de yıllık %18 faizle
iskonto ettirilecek olursa ele ne kadar para geçer?
Soru 5: 5 yıl vadeli bir senet yıllık % 10 iskonto oranından 1.000 TL’lık peşin değere
indirgendiğine göre senedin nominal değeri kaç TL’dir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İskonto işlemi ile ilgili vade genellikle bir seneden büyükse hesaplamanın bileşik
iskonto yöntemiyle yapılması gerekir. İskontoda “iç iskonto” ve “dış iskonto” olmak üzere iki
hesaplama yöntemi vardır. Kısa vadeli iskonto işlemlerinde basit dış iskontonun önemli bir yer
tutmasına karşılık uzun vadeli iskonto işlemlerinde bileşik dış iskontonun uygulanması
matematiksel olarak mümkün değildir. Bu nedenle bileşik iskonto iç iskonto yaklaşımıyla
yapılır. Bileşik iç iskontoda iskonto tutarı peşin değer üzerinden hesaplandığı için kredi değeri
peşin değerin baliği gibidir. Dolayısıyla bileşik iç iskonto bileşik faizin değişik bir uygulama
şeklinden ibarettir.
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Bölüm Soruları
1) Yıllık %28 iskonto oranı üzerinden ve iç iskonto yöntemine göre, vadesine 3 ay kala
hesaplanan peşin değeri 15.000 TL olan senedin iç iskonto tutarını hesaplayınız.
a) 1.045
b) 1.027
c) 1.075
d) 1.050
e) 1.025
2) Bugün ne miktarda para %5 faizle bileşik faizle yatırılsın ki 5. yılsonunda 2.550
TL’ye ulaşsın?
a) 1.992
b) 1.950
c) 1.915
d) 1.925
e) 1.998
3) Faiz taşımayan ve 1.000 TL nominal değerli bir bono, 5 yıl vadeye sahiptir. Bu bono
yıllık %4 faizden 3’er aylık devreler itibarıyla iskonto ettirilirse, iskonto miktarı ne olur?
a) 178,45
b) 180,46
c) 181,32
d) 181,25
e) 182,15
4) 1.700 TL nominal değerdeki senedin yıllık %18 iskonto oranı ile bugüne indirgenmiş
peşin değeri 1.241 TL olduğuna göre senedin vadesini hesaplayınız.
a) 8
b) 7
c) 6
d) 4
e) 3
5) 3.596 TL nominal değerli 6 yıl vadeli senedin, 2.253 TL peşin değere
indirgenebilmesi için yıllık % kaç iskonto oranından işlem görmesi gerekir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 9
6) Peşin değeri 2.820 TL ve 5 yıl vadeli olan senet, yıllık %4 faiz oranından bileşik iç
iskonto yöntemiyle işlem gördüğüne göre, indirim (iskonto) tutarı ne kadardır?
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a) 2.325
b) 2.317
c) 2.315
d) 2.312
e) 2.311
7) % yıl vadeli bir senet yıllık % 10 iskonto oranından 1.000 TL’lik peşin değere
indirgendiğine göre senedin nominal değeri kaç TL’dir?
a) 1.621
b) 1.610
c) 1.612
d) 1.623
e) 1.618
8) Vadesinden önce tahsil edilmek istenen 3540 değerli senet 7 yıl vadeli olduğu için
bileşik iç iskonto yöntemi ile hesaplanırsa yıllık %16 iskonto oranından ne kadar peşin değere
ulaşır?
a) 2.618
b) 2.325
c) 2.315
d) 2.600
e) 2.614
9) Kredi değeri 600 TL ve vadesi 6 yıl olan bir senedin yıllık faizlendirme ile peşin
değeri 200 TL olduğuna göre iskonto oranını hesaplayınız.
a) 0,26
b) 0,25
c) 0,20
d) 0,22
e) 0,23
10) 200 TL kredi değerli bir senedin yıllık %76 iskonto oranı ve 3 aylık faizlendirme
devreleriyle peşin değeri 100 TL’dir. Bu senedin bileşik iç iskontoya göre vadesi nedir?
a) 2
b) 5
c) 4
d) 6
e) 3
Cevaplar
1) 1.050
2) 1.998
3) 180,46
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4) 6
5) 9
6) 2.317
7) 1.621
8) 2.614
9) 0,20
10) 4
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14. ANÜİTELER (TAKSİTLER)

313

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Anüite kavramını tanımlayabilmek,
14.2. Anüite türlerini açıklayabilmek,
14.3. Anüitelerde gelecek değerle ilgili hesaplamaları yapabilmek.

314

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

315

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Anüite
Gelecek Değeri
Bugünkü Değeri
Gelecek Değerin Bulunması
Bugünkü Değerin Bulunması
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Giriş
Bu bölümde anüite kavramı tanımlandıktan sonra anüitelerin gelecekteki değerinin
hesaplanması üzerinde durulacak, takip eden bölümde ise anüitelerin bugünkü değerinin
hesaplanması ele alınacaktır. Günlük iş yaşamında, kurumsal ve kişisel finansal işlemlerde bir
tahsilat ya da ödemenin tek bir seferde değil de birden fazla seferde yapılması sıklıkla
karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla birden fazla yapılan ödemeler serisinin de belli bir zaman
noktasındaki değerinin bilinmesine sıklıkla ihtiyaç duyulur. Örneğin geriye altı ödemesi ya da
taksiti kalmış bir borcun şu anda ya da dönem sonunda tek seferde ödenmek istenmesi halinde
hangi tutarda bir ödemenin yapılacağının hesaplanması gerekecektir. Dolayısıyla, şu ana kadar
temellerini öğrendiğiniz faiz ve iskonto hesaplamalarına dayalı olarak birden fazla ödemenin
söz konusu olduğu serilerde yani anüiteler de bugünkü ya da gelecekteki değerin hesaplanması
izleyen bölümlerin konusu olacaktır.
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14.1. ANÜİTE KAVRAMI
Anüite, eşit zaman aralıklarıyla tekrarlanan, genellikle eşit miktarlı ödemeler serisidir.
Emeklilik ve sigorta prim ödemeleri, kira ödemeleri, maaş ödemeleri, taksitle alınan bir eşya
için yapılan taksit ödemeleri, bir tahvilin faiz ödemeleri, her yıl eşit miktarlı kar dağıtan bir
imtiyazlı hisse senedinin kar payı ödemeleri, ev, taşıt ya da tüketici kredileri ile kurumsal
kredilerin eşit taksitlerle geri ödemeleri anüiteye birer örnek teşkil eder. Örneğin; bankadan
alınan bir kredi her ay yapılacak ödemelerle 12 ayda geri ödenecekse, bu geri ödemeler eşit
ödemeli 12 dönemlik bir anüiteyi ifade eder. Tipik bir anüitede ödeme zaman aralıkları eşit
olduğu gibi ödemelerin büyüklüğü de eşittir. Ancak ödemelerin belli bir kurala göre artıp
azaldığı anüiteler de vardır. Bu nedenle anüite tanımı yapılırken “genellikle eşit ödemeler”
ifadesi kullanılmıştır. Ödemelerin eşit aralıklarla yapıldığı ama eşit büyüklükte olmadığı
anüiteler de ileride kısaca açıklanacaktır. Anüite kavramı dilimizdeki “taksit” kavramına
benzer. Bu nedenle bazı kaynaklar anüite karşılığı olarak taksit, plasman gibi terimleri tercih
etmektedirler. Ancak bu terimler kavramı tam olarak karşılamadığından terimin İngilizce aslı
olan “annuity” kelimesinden türetilen “anüite” terimi daha sık kullanılmaktadır. Anüitenin
“dönemi, süresi ya da vadesi” ilk ödemenin yapılacağı devrenin başından, son ödemenin
yapılacağı devrenin sonuna kadar olan süredir. “Devre sayısı” anüite boyunca yapılacak
ödemelerin sayısıdır. Birbirini izleyen ödemeler arasında geçen süreye ise “ödeme ya da taksit
aralığı” denir.
Eşit zaman aralıklarıyla yapılan ya da eşit ödemeler serisine anüite denir. Anüitelere
örnek olarak haftalık ücret ödemeleri, aylık kira ödemeleri, 3 ayda bir ya da farklı aralıklarla
yapılan temettü ve faiz ödemeleri verilebilir. Belirli bir birikimi sağlamak isteyen bireyler
veya yatırım yapmak isteyen firmalar, tasarruf yapmak istediklerinde miktarı belirlenmiş
taksitlerle finans kurumlarına sermaye birikimi ve borç ödemesi yapabilirler. Bir anüitenin
gelecek değeri, eşit ödemelerin büyümesini olanaklı kılan bileşik faiz uygulamasıyla bulunur.
Anüiteler, ödemelerin dönem başı ya da dönem sonu yapılmasına göre peşin ve olağan olmak
üzere ikiye ayrılır. Ayrıca ödemelerin belli dönem sonra başlayacağı bir anüite türü daha olup,
bu anüite ertelenmiş anüite olarak adlandırılır.

14.1.1. Devre Sonu Ödemeli Anüitelerin (Taksitlerin) Gelecek Değerinin
Bulunması(AGD):
Bir anüitenin gelecek değeri; ilk ödemenin birinci dönem sonunda yapıldığı anüite
türü olup olağan anüite olarak adlandırılır. Her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin
belirli bir süre sonunda toplam değeri (Gelecekteki Değer –(GD)) aşağıdaki gibi hesaplanır.
Aşağıdaki anüite hesaplamalarında “A” anüite tutarını (dönemsel ödemeleri),[(1 + i) n -1]/i
ise, “i” faiz oranı üzerinde “n” dönemi için gelecek değer anüite faktörünü temsil etmektedir.
GD = A + A(1 + i) + A(1 + i)2 +…+ A(1 + i)n-2 +A(1 + i)n-1
Bu geometrik dizi aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir.
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AGD = A.[[(1 + i)n – 1] / (1 + i) – 1]
AGD = A .[(1 + i)n – 1] / i

Örnek: Bir firmanın her ay sonunda yatırılan 500 TL’lik taksitlerin yıllık %10 Faiz
oranıyla 10 ayda oluşturabileceği sermaye tutarını bulunuz.
Çözüm:
AGD = 500 . [(1 + 0,10/12)10 - 1 ]/0,02
AGD = 2,163,22 TL
Örnek: Şimdi 19 yaşında olan bir öğrencinin babası çocuğunun 25 yaşına geldiğinde
20 milyar TL parasının olmasını istemektedir. Baba, (Aylık % 2 faiz oranıyla) her ay hangi eşit
taksitleri yatırarak bu parayı biriktirebilir?
Çözüm: Öğrenci 19 yaşında olduğuna göre babanın 6 yıl boyunca toplam 72 adet ödeme
yapması gerekecektir. Birikecek paranın 20 milyar TL olması için aylık eşit ödemeleri,
anüitenin gelecekteki değerini veren eşitlikten faydalanılarak bulunabilir.
20.000.000.000 = A [((1,02)72 – 1) / 0,02]
A=20.000.000.000/158,0570
A = 126.536.614 TL
Örnek: Yıllık % 50 ödeyen bir banka hesabına önümüzdeki 3 yıl boyunca her
yılsonunda 5 milyon TL yatırılırsa, üçüncü yılsonunda hesapta ne kadar para olur?
Çözüm:
GA = 5.000.000. [[ (1 + 0,50)3 – 1] / 0,50]
GA = 5.000.000. 4,75
GA = 23.750.000 TL
Ayrıca, artan oranlı (a) anüitelerde hesaplama yapmak için faiz oranı (ia) şöyle
hesaplanır:
ia= ((1+i)/(1+a))-1
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Yukarıdaki denklemin matematik değeri, faiz oranı (i) yerine konarak anüitelerin
gelecek ve şimdiki değeri bulunur.
Örnek: Bir işletmenin 10 ay sonra ödenmesi gereken borcu için her ay sonunda bankaya
690.274.000 TL yatırması gerekmektedir. Bu işletmenin 10 ay sonunda biriken parası, diğer bir
ifade ile borcu ne kadardır? Aylık faiz oranı %8 dir.
Çözüm:
A = 690.274.000 TL.
n = 10
i = 0,08
AGD = ?
AGD = A [((1 + i)n – 1) / i]
(AGD) = 690.274.000 .[(1 + 0.08)10 -1] / 0.08
AGD = 10.000.000.000 TL.
Ödemelerin eşit olması daha çok karşılaşılan bir durum olmakla birlikte eşit olmayan
ödemeler de söz konusu olabilir. Bu durumda yukarıda verilen eşitliği kullanmak mümkün
değildir. Ödemelerin eşit olmaması durumunda ödemelerin gelecek değeri, her bir ödemenin
gelecek değerlerinin tek tek hesaplanmasıyla bulunur.

AGD = A

(1+𝑖)𝑛 − 1
𝑖

Örnek: %6 faiz veren bir bankaya 10 yıl boyunca her ay 100$ yatırılırsa ne kadar
birikim yapılmış olur?
Çözüm:
AGD = 100

(1+0,005)120 − 1
0,005

AGD = 16.388 $

14.1.2. Devre Sonu Ödemeli Anüitelerin Bugünkü Değeri (ABD):
Bazı durumlarda dönemlik ödeme tutarları ve faiz biliniyorken, ödemelerin bugünkü
değerinin hesaplanması istenebilir. Bu hesaplama yapılırken her ödeme ilgili faiz oranı ile
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indirilerek bugünkü değeri bulunur. Özellikle taksitli ürün satışlarında bugünkü değer
hesaplanarak fiyat karşılaştırma imkânı sağlanabilir. Belirli bir süre içerisinde her devre
alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
[(1+𝑖)𝑛 − 1]
]
ABD = (A) x [
(1+𝑖)𝑛 𝑥 𝑖

Örnek: Dört yıl boyunca sabit kabul edilen % 6 faiz oranıyla her yılsonunda ve düzenli
olarak 4 yıl boyunca yapılacak olan sabit 2.000 TL’ lık taksit ödemelerinin toplamının şimdiki
değerini hesaplayınız.
Çözüm:
ABD = 2.000

ABD =2000.

ABD =

(1+0,06)4 − 1

(1+0,06)4 0,06
1,262 − 1

1,262 .0,06

2.524−2000
0,07572
524

ABD =

0,07572

ABD ≅ 6.920 TL
Örnek: Bir işletme 100.000 TL’lik bir krediyi her yılın sonunda 4 eşit taksitle
ödeyecektir. Yıllık faiz oranı % 18 olduğuna göre eşit taksitleri ve her yıl ödenecek faiz
tutarlarını hesaplayınız.
Çözüm:
ABD = (A) x

(1+𝑖)𝑛 − 1
(1+𝑖)𝑛 𝑥 𝑖

ABD = A (1 + i)n -1/(1 + i )n x i
100.000 = A. 1.184 – 1 / 1.184 x 0.18
A = 37.173,867 TL
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14.1.3. Devre Başı Eşit Anüitelerin (Taksitlerin) Gelecek Değerinin Bulunması:
Anüite hesaplamalarında ödemelerin dönem başında ya da dönem sonunda yapılmasına
farklılık gösterir. Kira ödemelerinin aybaşında ya da ay sonunda yapılıyor olması buna örnek
gösterilebilir. Aksi belirtilmedikçe anüite hesaplamaları ödemelerin dönem sonunda yapıldığı
varsayımı söz konusudur. Bazı ödemelerin vadeleri belliyken bazılarında ise belirlenmiş bir
ödeme süresi bulunmayabilir. Ev, araba alınırken ya da kredi ödemesi yapılırken 10 yıl, 15 yıl
gibi ödeme vadeleri bellidir. Ödeme süresi belirlenmemiş, sigorta ya da emeklilik ödemeleri
gibi ödeme dizileri belirsiz anüite denir.
Taksitlerin devre başında ödenmesi durumunda anüitenin gelecek değeri aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
AGD = [A(1 + i )] x [[(1 + i )n – 1]/ i]

Örnek:% 12 devre faiz oranıyla 8 devre yatırılan taksitlerle 10.000 TL sermaye
oluşturabilmek için her devre başı yatırılacak tutar ne kadardır?
Çözüm:
10.000 = A (1 + 0,01) x [[(1 + 0,01 )8 – 1]/ 0,01]
10.000 = A ( 8,37 )
A = 1.194,74 TL

Örnek: Devre faiz oranı %1 iken 15 devrede, her devre başında yatırılan 2.000 TL’lik
taksitler sürenin sonunda kaç TL olur?
Çözüm:
AGD = [2.000 (1 + 0,01) x [[(1 + 0,01 )15 – 1]/ 0,01]
AGD = (2.020) x (16,097)
AGD = 32.515,73 TL
14.1.4. Devre Başı Ödemeli Anüitelerin (Taksitlerin) Bugünkü Değerinin
Bulunması:
Anüite hesaplamalarında ödemelerin dönem başında yapılması durumunda taksitlerin
toplam bugünkü değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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ABD = A x (1 + i)

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖 )𝑛 𝑥 𝑖

Örnek: Her aybaşında 3.000 TL sabit taksitler ile 10 yılda toplam 240.000 TL ödeme
planı ile bir ev satın almak istemektedir. Bu dönem boyunca yıllık faizin %12 sabit olacağı
varsayımıyla, evin bugünkü değerini hesaplayınız.
Çözüm:
ABD = (3.000) x (1 + 0,05) x [((1 + 0,01)120 – 1)/(1 + 0,01)120 x 0,01]
ABD = (3.030) x[((1,01)120 – 1)/(1,01)120 x 0,01]
ABD = (3.030) x [ 2,30 /0,033]
ABD = 211.181,82 TL

14.1.5. Geciktirilmiş Anüitelerin(Taksitlerin) Bugünkü Değeri:
Finansmanda genellikle taksitler, devre başında ya da devre sonunda derhal
başlayarak, vade süresince devam eder. Bununla birlikte bazı durumlarda anüiteler, belirli bir
süre sonra da başlayabilir. Bu tür anüitelere özellikle uzun vadeli borçlanmalarda
karşılaşılmaktadır. Birçok durumda borç geri ödemeleri borcun alınmasından belirli bir süre
sonra başlamaktadır. Bu durumda anüitelerin bugünkü değer formülünde değişiklik yapmak
gerekecektir.
Burada (g) gecikme süresini göstermektedir.

ABD = (A)x[((1 + i)n – 1)/(1 + i)n + g x i]

Örnek: Her ay 3.000 TL sabit taksitler ile 7 yılda toplam 200.000 TL ödeme planı ile
bir ev satın almak istemektedir. Bu dönem boyunca yıllık faizin %12 sabit olacağı ve 6 taksit
erteleme olacağını dikkate alarak evin bugünkü değerini hesaplayınız.
Çözüm:
ABD = (3.000).[((1 + 0,01)84 + 6 – 1)/(1 + 0,01)84 + 6.0,01]
ABD = (3.000).[((1,01)90 – 1)/(1,01)90.0,01]
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ABD = (3.000).[ 1,1486/ 0,0245 ]
ABD = [ 4.345,8/ 0,0245 ]
ABD = 177.379,59 TL

Örnek: İki yıl ertelemeli yedi yıl boyunca her yılsonunda 2.000 TL yatırılırsa % 2
devre faiz oranı ile bu taksitlerin bugünkü değerini bulunuz.
Çözüm:
ABD = (2.000).[((1 + 0,02)5 + 2 – 1)/(1 + 0,02)5 + 2.0,02]
ABD = (2.000).[((1,02)7 – 1)/(1,02)7.0,02]
ABD = (2.000).[ 0,1487/ 0,0230]
ABD = [ 297,4/ 0,0230]
ABD = 12.930,43 TL
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Uygulamalar

326

Uygulama Soruları

Soru 1:Bir yatırımcı % 8 faiz üzerinden, her yılsonunda 5 yıl boyunca 10.000 TL
yatırırsa, 5. yılsonundaki yatırım tutarı ne olur?
Soru 2:Bir yatırımcı, %15 faiz üzerinden, her yılsonunda 4 yıl boyunca, 1.000 TL
yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?
Soru 3: 4 yıl boyunca, her yılsonunda elde edilen 100.000 TL’nin, %30 faiz oranı
üzerinden bugünkü değeri kaç TL’dir?
Soru 4:Bir yatırımcı % 8 faiz üzerinden, her yılsonunda 5 yıl boyunca 10.000 TL
yatırırsa, yatırımın bugünkü değeri ne olur?
Soru 5:Bir yatırımcı, %15 faiz üzerinden, her yılbaşında 4 yıl boyunca, 1.000 TL
yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?
Soru 6:Bir yatırımcı, %15 faiz üzerinden, her yılbaşında 4 yıl boyunca, 10.000 TL
yatırırsa, yatırım tutarının bugünkü değeri ne kadar olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anüite kavramı eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler için
kullanılmaktadır. Ödemelerin her dönemin (genelde bir yıllık sürenin) sonunda yapıldığı
varsayılır.
Anüitelerde; ödemelerin ve ödeme aralıklarının eşit olması yanında vade boyunca faiz
de değişmemektedir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler gibi
ödemeler anüitelere örnek olarak verilebilir. Anüiteler, ödemelerin başlama noktasına göre,
devre başı ve devre sonu olarak gruplandırılır. Bazı anüitelerde periyodik ödemeler devrenin
başında yapılırken kira ödemeleri gibi bazı ödemelerde devre sonunda kredi taksitlerindeki gibi
yapılır.
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Bölüm Soruları
1) 2 yıl sonra başlamak üzere her ay sonunda 500 TL’lik taksitleri 4 yıl süreyle tahsil
edebilmek için %0,9 aylık faiz veren bir bankaya bugün kaç lira yatırılmalıdır?
a) 15.661
b) 15.361
c) 14.661
d) 13.662
e) 12.662
2) Bir çamaşır makinesi almak isteyen bir müşteriye peşin 2.000 TL ve 4 ay ödemesiz
12 ay 200 TL’lik taksitlerle ödeme şeklinde iki alternatif sunulmuştur. Aylık faiz oranı %1 ise
hangi alternatif daha avantajlıdır?
a) 3.163
b) 4.163
c) 2.163
d) 2.563
e) 2.763
3) Her yılın sonunda 12.500 TL almayı düşünen bir kimse, %11 faiz veren bir bankaya
bugün kaç TL yatırmalıdır?
a) 111.636,32
b) 112.635,34
c) 113.636,33
d) 114.646,36
e) 113.636,36
4) Bir finansman kurumu girişimcilere beş yıl ödemesiz dönemden sonra her altı ayda
bir ödenecek taksitlere altı yılda geri ödenecek kredi vermektedir. Yıllık faiz oranı %14 ise
250.000 TL kredi alacak bir kişinin altı ayda bir ödeyeceği taksitler kaç TL olur?
a) 61.917
b) 60.417
c) 62.517
d) 60.617
e) 63.717
5) Aylık kirası 2.000 TL olan bir deponun belli bir süre için kirası peşin 81.955 TL
olarak ödenmiştir. Peşin kiranın hesaplanmasında kullanılan aylık faiz oranı %1,4 olduğuna
göre depo kaç yıl için kiralanmıştır.
a) 5
b) 3
c) 2
d) 1
e) 4
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6)Bir sigorta şirketi yaptığı sigorta primini ya peşin olarak 2.000 TL ya da ilk ödemenin
hemen yapılması koşuluyla, 12 aylık eşit taksitle tahsil etmek istiyor. Aylık Faiz oranı %1,5
olduğuna göre aylık eşit ödemeler ne olmalıdır?
a) 150,45
b) 160,65
c) 170,75
d) 180,65
e) 120,65
7) Bir aile üniversiteye gidecek çocuğunun okul masraflarını karşılamak amacıyla 4 yıl
süreyle ve her ayın sonunda 800 TL almasını istemektedir. Aylık faiz oranı %2 olduğuna göre;
i) Aile bugün bankaya ne kadarlık bir para yatırmalıdır?
ii) 4 yıl boyunca toplam ne kadar faiz tahakkuk edecektir?
a) i)23.538,50
b) i)20.580,50
c) i)23.532,50
d) i)24.548,50
e) i)24.538,50

ii)11.861,50
ii)12.861,50
ii)13.851,50
ii)13.861,50
ii)13.861,50

8) Bir sanayi makinesi peşin 45.285 TL’ye ya da 4.022 TL’lik 12 ay taksitle
alınabilmektedir. İşlem için geçerli aylık faiz oranı %1,3 olduğuna göre makinenin peşin
alınması mı yoksa taksitle alınması mı daha avantajlıdır?
a) 44.422
b) 43.422
c) 42.722
d) 42.522
e) 41.422
9) Bir bankadan alınan 220.000 TL kredi, 6 yılda, 3 ayda bir yapılacak eşit ödemelerle
geri ödenecektir. Yıllık faiz oranı % 18 ise her bir eşit ödemenin değeri ne olur?
a) 12.127,15
b) 13.112,15
c) 14.157,15
d) 16.257,15
e) 15.177,15
10)Bir kişi bir bankadan aldığı vadesine 78 ay kalmış, aylık 880 TL ödemeli konut
kredisini bugün toptan ödeyip kapatmak istemektedir. Kredinin aylık faizi % 1,1 ise bu kişinin
bankaya bugün ödeyeceği miktar nedir?
a) 42.419,98
b) 43.519,98
c) 45.919,98
d) 41.819,98
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e) 42.969,98

Cevaplar
1) 15.661
2) 2.163
3) 113.636,36
4) 61.917
5) 5
6) 180,65
7) a)24.538,50
8) 44.422
9) 15.177,15
10) 45.919,98

b)13.861,50
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