FİNANSAL YÖNETİM

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İKTİSAT LİSANS PROGRAMI

FİNANSAL YÖNETİM

Prof. Dr. Erdinç Altay

ÖNSÖZ
Bu ders notunun hazırlanma amacı, açık öğretimin iktisat lisans programına kayıtlı öğrencilere
finansal yönetimin temel ilkelerini öğretebilmektir. Böylece, öğrencilerimizin iş hayatında
finansal alanda daha hazırlıklı olması ve teorik altyapıya sahip olması hedeflenmektedir.

Bu ders notunun öğrencilerimize yararlı olmasını umut eder, başarılar dilerim.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Erdinç ALTAY

İstanbul-2015

3

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 3
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 4
KISALTMALAR ....................................................................................................................... 8
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... 9
1. FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ ......................................................................................... 10
1.1. İşletmenin Finansal Amacı ................................................................................................ 16
1.2. Finansal Yönetimin Fonksiyonları .................................................................................... 17
1.3. Finansal Sistem .................................................................................................................. 19
1.3.1. Finansal Piyasalar ................................................................................................... 20
1.3.2. Finansal Aracılar ..................................................................................................... 22
1.3.3. Finansal Varlıklar .................................................................................................... 26
2.

PARANIN ZAMAN DEĞERİ ......................................................................................... 34

2.1. Gelecek Değer, Bugünkü değer ve İskonto Oranı ............................................................. 40
2.2. Basit Faiz ........................................................................................................................... 41
2.3. Bileşik Faiz ........................................................................................................................ 44
2.4. Efektif Faiz ........................................................................................................................ 46
2.5. Reel Faiz ............................................................................................................................ 47
2.6. Anüite Hesapları ................................................................................................................ 48
2.6.1. Anüitenin Bugünkü Değeri ..................................................................................... 49
2.6.2. Anüitenin Gelecek Değeri ....................................................................................... 52
2.7. Sonsuz Zamanlı Anüite (Perpetüite) Hesapları ................................................................. 55
3. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ:HAZİNE BONOSU ve FİNANSMAN BONOSU 63
3.1. Değer Kavramı .................................................................................................................. 69
3.2. Genel Değerleme Modeli .................................................................................................. 69
3.3. Hazine Bonosu Değerlemesi ............................................................................................. 71
3.4. Finansman Bonosunun Değerlemesi ................................................................................. 73
4. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ: TAHVİL .............................................................. 80
4.1. Tahvil ................................................................................................................................ 86
4.2. Tahvilin Teorik Değeri ...................................................................................................... 87
4.2.1. Vade Sonu Anapara Ödemeli Tahvilin Değerlemesi .............................................. 88
4.2.2. Eşit Taksitli Anapara Ödemeli Tahvilin Değerlemesi ............................................ 92
5. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ: HİSSE SENEDİ ................................................. 103
5.1. Hisse Senedi .................................................................................................................... 109
4

5.2. Hisse Senedi Değerlemesi ............................................................................................... 111
5.2.1. Karpaylarının Bugünkü Değeri Yöntemi (Gordon Modeli) ................................. 111
5.2.2. Piyasa Çarpanları Yaklaşımı ................................................................................. 115
6. SERMAYE BÜTÇELEMESİ:1 ......................................................................................... 124
6.1. Yatırım Türleri ................................................................................................................ 130
6.2. Nakit Akışları ................................................................................................................. 130
6.3. Geri Ödeme Süresi Kriteri............................................................................................... 131
6.3.1. Geri Ödeme Süresi Kriterinin Avantaj ve Dezavantajları .................................... 133
6.3.2. İskontolu Geri Ödeme Süresi Kriteri .................................................................... 134
7. SERMAYE BÜTÇELEMESİ:2 ......................................................................................... 144
7.1. Net Bugünkü Değer ......................................................................................................... 150
7.2. Karlılık İndeksi ............................................................................................................... 154
7.3. Ekonomik Ömürleri Farklı Projelerin Karşılaştırılması ................................................. 156
7.3.1. Projelerin Yinelenmesi Yoluyla Karşılaştırma ..................................................... 157
7.3.2. Projelerin Düzeltilmiş Net Bugünkü Değerlerinin Karşılaştırılması .................... 159
7.3.3. Projelerin Denk Anüitelerinin Karşılaştırılması ................................................... 160
8. SERMAYE BÜTÇELEMESİ: 3 ........................................................................................ 167
8.1. İç Verim Oranı ................................................................................................................ 173
8.2. Düzeltilmiş İç Verim Oranı ............................................................................................. 175
8.3. Projelerinin Yenileme Kararlarının Değerlendirilmesi ................................................... 178
8.4. Projelerinin Değerlendirilmesinde Enflasyon Oranı ....................................................... 181
9. RİSK ve BEKLENEN GETİRİ .......................................................................................... 188
9.1. Risk Kavramı................................................................................................................... 194
9.1.1. Sistematik Riskler ................................................................................................. 194
9.1.2. Sistematik Olmayan Riskler ................................................................................. 194
9.2. Beklenen Getiri Oranı ve Risk ........................................................................................ 195
9.2.1. Beklenen Getiri Oranı ........................................................................................... 195
9.2.2. Risk ....................................................................................................................... 197
9.3. Portföyün Beklenen Getiri Oranı ve Riski ...................................................................... 198
9.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı .......................................................................... 198
9.3.2. Portföyün Riski ..................................................................................................... 199
9.3.3. Varlıkların Portföy içindeki ağırlıklarının portföyün risk ve beklenen getiri oranı
üzerindeki etkisi .............................................................................................................. 208
10. MENKUL KIYMET YATIRIMLARININ GETİRİLERİNİN HESAPLANMASI ........ 215
10.1. Hisse Senedi Getirisinin Hesaplanması......................................................................... 221
5

10.2.Tahvilin Getirisinin Hesaplanması ................................................................................. 223
10.2.1. Tahvilin Vadeye Kadar Getirisi .......................................................................... 223
10.2.2. Tahvilin Gerçekleşen Getirisi ............................................................................. 228
10.2.3. Geri Çağrılabilir Tahvilin Getirisi ...................................................................... 231
10.3. Bononun Getirisinin Hesaplanması ............................................................................... 232
11. SERMAYE MALİYETİ .................................................................................................. 240
11.1.Yabancı Kaynakların Maliyetinin Hesaplanması ........................................................... 246
11.2. Özkaynak Maliyetinin Hesaplanması ............................................................................ 250
11.2.1. Adi Hisse Senedinin Maliyeti ............................................................................. 250
11.2.2. Yeni Hisse Senedi İhracı Yoluyla Elde Edilen Fonların Maliyeti ...................... 250
11.2.3. Dağıtılmayan Karların Maliyeti .......................................................................... 251
11.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ............................................................................ 253
12. SERMAYE YAPISI VE KARPAYI POLİTİKASI ......................................................... 260
12.1. Sermaye Yapısı .............................................................................................................. 266
12.1.1. İşletme Değeri ve Sermaye Maliyeti İlişkisi ....................................................... 266
12.1.2. Faaliyet riski ve Finansal Risk ............................................................................ 267
12.1.3. Sermaye Yapısı Teorileri .................................................................................... 268
12.2. Karpayı Politikası .......................................................................................................... 273
13. KISA VADELİ FİNANS YÖNETİMİ ............................................................................ 280
13.1. İşletme Sermayesi ve Nakit Dönüşüm Süresi ............................................................... 286
13.2. İşletme Sermayesi Finansman Politikaları .................................................................... 289
13.2.1. Dengeli Finansman Stratejisi .............................................................................. 291
13.2.2. İhtiyatlı Finansman Stratejisi .............................................................................. 291
13.2.3. Atak Finansman Stratejisi ................................................................................... 292
13.3. İşletme Sermayesi Unsurlarının Yönetimi .................................................................... 293
13.3.1. Nakit Yönetimi.................................................................................................... 293
13.3.2. Alacak Yönetimi ................................................................................................. 294
13.3.3. Stok Yönetimi ..................................................................................................... 294
13.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar .................................................................................... 295
14. RİSK YÖNETİMİ ............................................................................................................ 303
14.1. Risk ve Risk Yönetimi Kavramları ............................................................................... 309
14.2. Risk Çeşitleri ................................................................................................................. 310
14.2.1. Çeşitlendirilebilirlik Açısından Risk .................................................................. 310
14.2.2. Kaynaklarına Göre Riskler.................................................................................. 310
14.3. Başlıca Risk Ölçüleri ..................................................................................................... 311
6

14.3.1. Nominal Değer .................................................................................................... 311
14.3.2. Değişkenlik Ölçüleri ........................................................................................... 312
14.3.3. Riske Maruz Değer ............................................................................................. 314
14.4. Başlıca Risk Yönetimi Araçları ..................................................................................... 317
14.4.1. Forward Sözleşmeleri ......................................................................................... 317
14.4.2. Futures Sözleşmeleri ........................................................................................... 317
14.4.3. Opsiyon Sözleşmeleri ......................................................................................... 318
14.4.4. Swap sözleşmeleri ............................................................................................... 320
14.4.5. Kredi Türev Ürünleri .......................................................................................... 322
KAYNAKÇA: ........................................................................................................................ 329

7

KISALTMALAR
SPK : Sermaye Piyasası Kurumu
SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu
A.Ş. : Anonim Şirket
DASK : Zorunlu deprem sigortası
Repo: Geri satın alma sözleşmesi
GD : Gelecek değer
BD : Bugünkü değer
NA : Nakit akımı
GÖS = Geri ödeme süresi
NBD = Net bugünkü değer
İVO = İç verim oranı
RmD = Riske maruz değer
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YAZAR NOTU
Değerli öğrencilerim,
Günümüz rekabetçi iş yaşamında yer alan başarılı bir işletmeci olabilmek için işletmelerin
finansal yönetimine ilişkin temel prensiplere hâkim olmak gerekmektedir.
Finansal yönetimin temel fonksiyonlarını açıklamayı amaçlayan bu ders kitabından beklenen
yararların elde edilebilmesi için teorik konu anlatımı ile birlikte çözümlü problemlerin dikkatle
incelenmesi gereklidir. Böylelikle sizlerin işletmelerin finansal problemlerinin çözümünde
kullanılan yaklaşımlar konusunda donanımlarınızı artıracağınızı umuyor hepinize başarılar
diliyorum.
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1. FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İşletmenin Finansal Amacı
1.2. Finansal Yönetimin Fonksiyonları
1.3. Finansal Sistem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir işletmenin amacı nedir?
Finans yöneticisi ne tür kararlar verir?
Finansal piyasa nedir?
Finansal sistemde faaliyet gösteren kurumlar hangileridir?
Finansal sistemde ne tür finansal araçlar işlem görür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
1.1.

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İşletmenin finansal amacını Teorik konuların okunması
kavrayabilmek.

1.2.

Finans yöneticisinin karar Teorik konuların okunması
alanlarını anlayabilmek.

1.3.

Çeşitleri ile birlikte finansal Teorik konuların okunması
ve güncel gelişmelerin takip
piyasaları açıklayabilmek.
edilmesi
Finansal piyasalarda faaliyet Teorik konuların okunması
gösteren aracıları ve finansal ve güncel gelişmelerin takip
edilmesi
araçları tanımlayabilmek.

1.3.
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Anahtar Kavramlar
Finansal amaç, finansal yönetim, finansal piyasalar, finansal aracılar, finansal araçlar
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Giriş
Finansal yönetim kısaca, bir işletmenin amaçları doğrultusunda finansman ve yatırım
fonksiyonlarının yerine getirilmesi için yürütülen faaliyetler olarak açıklanabilir. Bu tanımın
daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle bir işletmenin finansal amacının ne olduğunun
açık bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Ancak bunun ardından yatırım ve finansman
fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecindeki ilke, yöntem, teknik ve araçların anlaşılması
mümkün olabilmektedir.
Finans yöneticisinin faaliyetlerini yürütürken sürekli olarak finansal piyasalar, finansal
aracılar ve finansal araçlarla temas halinde olması, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için
faaliyet gösterdiği finansal sistemi iyi tanımasını gerekmektedir.
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1.1.

İşletmenin Finansal Amacı

İşletmeler kara karşı yaklaşımları açısından kar amaçlı işletmeler ve kar amacı olmayan
işletmeler olarak ikiye ayrılabilmektedir. Kar amacı olmayan işletmeler, toplumsal fayda
güdüsüyle faaliyetlerini yerine getiren işletmelerken kar amaçlı işletmeler, faaliyetleri
sonucunda kar sağlayarak ve karlılıklarını artırarak karlarını sahip ya da ortaklarının faydaları
doğrultusunda kullanmak faaliyet gösteren işletmelerdir. Ancak her ne kadar bu işletmeler kar
amaçlı işletmeler olarak kategorize edilse de, teknik olarak “kar” kavramı ve buradan hareketle
“karın maksimize edilmesi” amacı yeterli bir amaç değildir. Çünkü kar, yalnızca belirli bir
döneme ilişkin gelir ve giderler arasındaki olumlu farkı ifade eden bir kavramdır. Örneğin
yıllık, üç aylık ya da altı aylık gibi belirli tek bir döneme ilişkin finansal sonucun (karın)
maksimize edilmesi gibi bir amaç, teorik olarak sonsuz yıl boyunca varlığını sürdürmesi
beklenen bir işletme için doğru bir amaç olmayacaktır. Bu nedenle finansal kararlar alınırken,
bu kararın tek bir döneme ilişkin kar üzerindeki etkisi değil, işletmenin geri kalan ömrü boyunca
sağlayacağı karlılık üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu da tek dönemli bir
bakış açısı yerine çok dönemli bir değerlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
buradan hareketle bir işletmenin finansal amacının “işletme değerinin maksimize edilmesi”
olarak ortaya konulması daha doğru olacaktır. İşletmenin değeri, geri kalan ömrü boyunca
sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri toplamı olduğuna göre, işletme değerinin
maksimize edilmesi çok dönemli bir bakış açısıyla işletmenin yalnızca tek bir dönemdeki değil
gelecekteki tüm karlarını ilgilendirmektedir. Buna göre yönetim, aldığı kararlarla işletmenin
hedeflediği risk düzeyinde gelecekte sağlayacağı nakit akışlarını yükseltecek politikaları
uygulamalıdır.
Nihai bir amaç olarak kar kavramının içerdiği bir diğer sorun ise, karın nakit akışından
farklı bir kavram olmasıdır. Kar, belirli bir dönem içerisinde meydana gelen gelirler ile giderler
arasındaki pozitif bir fark olduğuna göre, özellikle amortisman giderleri gibi nakit çıkışına
neden olmayan giderler kar üzerinde etkili olmaktadır. Söz konusu dönemde bir nakit çıkışı
olmamasına rağmen muhasebe uygulamaları nedeniyle amortisman giderlerinin karı azaltıcı
etkisi, nakit akışı ile karın birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır. Bu da işletmenin
değerinin doğrudan gelecekte sağlanan karların bugünkü değeri toplamından farklı olmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla bir işletmenin değeri genel olarak aşağıdaki gibi modellenebilir:
𝑉=

𝑁𝐴1
𝑁𝐴2
𝑁𝐴3
𝑁𝐴∞
+
+
+
⋯
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3
(1 + 𝑖)∞

𝑉 = işletmenin değeri,
𝑁𝐴𝑛 = n zamanında işletmenin sağladığı nakit akışı,
𝑖 = iskonto oranı.
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İşletmenin değerinin belirlenmesindeki bir diğer önemli husus da yukarıdaki denklemde
de görüldüğü üzere iskonto oranıdır. İskonto oranı, gelecekteki bir parasal tutarın bugünkü
değerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İskonto oranı genel olarak nakit akışının ne kadar
bir süre sonra gerçekleşmesi beklendiğinin, gelecekteki nakit akışının gerçekleşme olasılığının
(risk düzeyinin) ve piyasa faiz oranının bir fonksiyonudur. Dolayısıyla, faiz oranları ve risk
yükseldikçe iskonto oranı artmakta bu da nakit akışlarının bugünkü değerini düşürmektedir.
Sonuç olarak yönetimin kararları bir yandan gelecekteki nakit akışlarının yükselmesini
sağlamalı diğer yandan da riski göz önünde bulundurmalıdır.
İşletmenin finansal amacı, işletme değerini maksimize etmek olduğunda alınan
kararların gelecekteki nakit akışlarının zamanlama ve büyüklüğü üzerindeki etkisinin ve riskin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
İşletme değerinin maksimize edilmesi aynı zamanda ortakların servetinin maksimize
edilmesi anlamına da gelmektedir. İşletme değerinin artması, karpayı ve/veya hisse değeri artışı
yoluyla gelir ya da servet artışı sağlama amacıyla işletmeye yatırım yapan ortakların (ya da
şirket sahibinin) çıkarları ile uyumlu bir amaçtır. Bu amacın bir diğer ifadesi ise şirketin hisse
senetlerinin değerinin maksimize edilmesidir. Hisse senedi, sahibine ortaklık hakkı veren ve
hisse senedi sahibinin ihraççı şirket üzerindeki sahiplik payını gösteren bir menkul kıymettir.
Dolayısıyla hissedarlar şirket sahip oldukları hisse doğrultusunda şirket üzerinde ortaklık
haklarına sahip olmaktadır. Kardan pay alma, bilgi edinme, yönetime katılma, yeni ihraç edilen
hisse senetlerinde öncelikli satın alma ve tasfiye bakiyesinden pay alma gibi haklara sahip olan
hissedarların serveti, hisse senetlerinin değeri arttıkça artmaktadır. Hisse senetlerinin değeri ise
şirketin değerini yansıttığından şirketin hisse senetlerinin değerinin maksimize edilmesi,
ortakların servetinin maksimize edilmesi ve şirketin değerinin maksimize edilmesi sonuç olarak
aynı anlama gelmektedir.

1.2.

Finansal Yönetimin Fonksiyonları

Finansal yönetim kısaca, bir işletmenin finansal amaçlarını gerçekleştirmek için yatırım
ve finansman fonksiyonlarının yerine getirilmesi olarak açıklanabilir. Çeşitli kaynaklar, yatırım
ve finansman fonksiyonlarının yanında kar dağıtımı ve şirket birleşmeleri gibi diğer özel
finansal fonksiyonları da ayrıca ifade etse de bu konudaki kararlar da yatırım ve finansman
fonksiyonları ile ilişkilidir.
Yatırım, gelecekle ilgili getiri beklentisinin gerçekleştirilmesi amacıyla şimdiden
kaynak ayırmak olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla yatırım kavramı zaman boyutu olan ve
şimdiden bir kaynağın kullanımından fedakârlığın yapıldığı bir faaliyettir. Bu fedâkarlığın
yapılması, gelecekte daha üstün koşullara sahip olma güdüsüdür. Finansal açıdan yatırım
yapılması, sahip olunan fon kaynaklarının bugün tüketiminden vazgeçilip fon talebinde bulunan
ekonomik birimlere ya da üretken fiziksel yatırımlara yönlendirilmesidir. Dolayısıyla yatırım,
makina, teçhizat, gayrimenkul yatırımı gibi fiziksel yatırımlar şeklinde olabileceği gibi,
mevduat hesabı açtırmak, tahvil, bono ya da hisse senedi satın alınarak finansal yatırımlar
şeklinde de olabilir. Fiziksel yatırımlarla yatırımın sağladığı üretim artışı, maliyet azaltımı,
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kalite artışı gibi faydalar sağlanabilirken, finansal yatırımlar ise satın alınan varlığın sağladığı
haklara bağlı olarak değer artışı, karpayı veya faiz geliri gibi yararlar sunmaktadır.
Yatırım fonksiyonu, işletmenin sahip olduğu kaynakların hangi alanlara
yönlendirileceği ile ilgili olmakla birlikte bu kararlar sabit sermaye yatırımı ve çalışma
sermayesi yatırımı olarak gruplandırılabilirler. Sabit sermaye yatırımları, işletmeye bir yıldan
uzun süre boyunca yararlar sağlaması beklenen ve bu amaçla yatırım yapılan varlıkları
kapsamaktadır. Finans yöneticisi sabit sermaye yatırımlarını yaparken çeşitli yatırım karar
kriterlerini kullanarak sermaye bütçelemesi yapmaktadır. Yatırımların sağlayacağı net nakit
akımları, ekonomik ömürleri ve risklilikleri dikkate alınarak işletme değerine yapacağı katkı,
karlılık oranı ya da geri ödeme süreleri açısından değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Çalışma
sermayesi yatırımları ise işletmenin bir yıldan daha kısa sürede nakde çevrilecek aktiflerine
yapılan yatırımları içermektedir. İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için risk ve beklenen
getirileri dikkate alınarak alacaklara, stoklara, menkul değerlere ve diğer dönen varlıklara
yapılacak olan yatırım tutarları ve bulundurulacak hazır değerler ile yatırım süreleri
kararlaştırılmaktadır.

Şekil 1.1: Finans Fonksiyonu
Finans yöneticisi bir yandan işletme politika ve amaçları doğrultusunda yatırım kararını
alırken diğer yandan da bu yatırımların hangi fon kaynaklarınca finanse edilmesi gerektiğine
karar vermektedir. Fonların ortaklar ya da işletme dışı kaynaklar olan yabancı kaynaklardan mı
yoksa eski ya da yeni ortaklardan sağlanacak olan özkaynaklarla mı finanse edileceği veya
işletmenin kendi yarattığı karın dağıtılmayarak otofinansman mı yapılacağı kararlaştırılır.
Finansman kararları, finansman kararlarının maliyetine, işletmenin riskliliğine yapacağı
katkıya, fon kaynaklarının gerektiği zaman ve büyüklüğü gibi faktörlere dayalı olarak
verilmektedir. Yatırım ve finansman kararları kısaca Şekil 1.1’deki gibi gösterilebilir.
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1.3.

Finansal Sistem

Finansal kararların alındığı ortam kısaca finansal sistem olarak adlandırılabilir. Finansal
sistem, finansal piyasaların, finansal kurumların, finansal aracıların, finansal varlıkların ve
yasal düzenlemelerin oluşturduğu bir ortamdır. Bu ortamda yatırım ve finansman faaliyetleri
yürütülmektedir. Finansal sistem Şekil 1.2’deki gibi gösterilebilir.
Finansal sistem içerisinde fon talep eden ekonomik birimlerle fon arz eden ekonomik
birimler arasındaki fon akışının sağlanması ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan
finansal kurumlar ve finansal araçlar yanında yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bireyler,
işletmeler ya da devletler fon açıklarını kapatmak için fon talep edebilecekleri gibi, fon
fazlasına sahip olduklarında da bu fonları finansal sistem içerisinde arz edebilmektedirler.

Şekil 1.2: Finansal Sistemin Unsurları ve İşleyişi
Kaynak: Lale Karabıyık ve Adem Anbar, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin
Basım Yayın Dağıtım, 2010, s.3.
Söz konusu fonların transferi doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gerçekleşebilmektedir.
Doğrudan finansman, fon fazlası ve fon açığı olan birimler arasında fonun ve finansal varlığın
direkt olarak, herhangi bir değişime uğramadan el değiştirmesidir. Doğrudan finansmanda
aracılık, fon transferi sürecinin etkin ve hızlı yapılabilmesine yönelik olmaktadır. Doğrudan
finansmandaki başlıca aracılar arasında dealerlar, brokerlar ve yatırım bankaları
bulunmaktadır.1 Doğrudan finansmanda fonlar taraflar arasında el değiştirirken vade ve risk
anlamında değişime uğramamaktadır. Brokerlar, kendi nam ve hesaplarına alım satım
yapmadan fon arz ve talep edenleri bir araya getirerek en uygun fiyatlarda işlemlerin
gerçekleştirilmesi için aracılık yaparken, dealerlar ise menkul kıymetleri satın alarak ya da
satarak piyasanın oluşmasına yardımcı olan ve piyasa yapıcılığı görevi üstlenen aracılardır.
Buna karşın yatırım bankaları, fon ihtiyacı olan birimlerin yeni menkul kıymet ihraç etmesinde
yardımcı olan kuruluşlardır.

1

Mehmet Baha Karan (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, s.7.
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Dolaylı finansmanda ise fonlar, fon açığı veren ve fon fazlası veren ekonomik birimler
arasında el değiştirirken vade ve risk anlamında değişime uğramaktadırlar.

1.3.1. Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar fon arz ve talebinin karşılaştığı yer olarak tanımlanabilir. Bir yandan
fon fazlası veren ekonomik birimler tasarruflarını bir getiri beklentisiyle değerlendirirken, diğer
yandan da fon açığı olan birimler belirli bir maliyet karşılığında fon ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Finansal piyasaların yerine getirdikleri işlevler şu şekilde sıralanabilir:2
 Fon arz ve talep eden birimler arasında fon akışının sağlanması,
 Fon kaynağının tahsisinin sağlanması,
 Menkul kıymetlerin likiditesinin artırılması,
 Menkul kıymet alım satımının kolaylaştırılması,
 Menkul kıymet alım satımının maliyetinin azaltımı,
 Menkul kıymet fiyatlarının oluşturulması,
 Piyasa katılımcılarının risklerini ayarlamalarının sağlanması.
Finansal piyasaların başlıca işlevlerinden biri, ekonomik birimlerin gelir ve tüketim
akımlarının zamansal olarak farklılaştırılmasını sağlamaktır. Bu işlev şu şekilde açıklanabilir:
Genellikle ekonomik birimlerin gelirleri dönemsel (örneğin aylık), tüketimleri ise sürekliye
(örneğin günlük) yakındır. Yaşam standardının belirlenmesindeki en önemli unsurlardan olan
tüketimin ilerideki dönemlerdeki istikrarının sağlanması için bugünkü tüketimin ertelenerek
geleceğe aktarılması gerekli olabilmektedir3. Bunun için finansal piyasalar bir yandan gelirin
tasarruf edilen kısmının yatırıma dönüştürülerek ilerideki dönemlerde kullanılabilmesini
sağlarken, diğer yandan da gelirden daha fazla tüketime ihtiyaç duyan birimlerin fon temin
etmesini olanaklı kılmaktadır. Bu açıdan finansal piyasalarda tüketimin zamanlar arası
ayarlamasının yapıldığı söylenebilir. Fon arz ve talep eden taraflar arasında fon akışının
sağlanması, finansal varlıklar aracılığıyla olmaktadır.
Ekonomi, kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlara tahsisini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu
anlamda bir ekonomideki kıt kaynaklardan başlıcası olan sermayenin en etkin bir şekilde
tahsisinin sağlanması, ihtiyaç duyulan ürünlerin etkin bir şekilde üretilmesi, istihdamın
sağlanması ve ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Ekonomik
gelişmeye katkısı olan büyük ölçekli yatırımların küçük birikimlerin bir araya getirilerek
finanse edilmesiyle gerçekleştirilebilmesi, finansal piyasaların varlığı ile mümkün
olabilmektedir. Diğer yandan finansal piyasaların yokluğunda, başarılı olacak yatırım fikirleri
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Gözden geçirilmiş 3. Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2006, s.9.
3
Jean-Pierre Danthine ve John B.Donaldson, Intermediate Financial Theory, 2nd Edt., Elsevier Academic Press,
Amsterdam, 2005, s.3.
2
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olan ancak gerekli fona sahip olmayan kişi ya da kurumların varlığı nedeniyle bir etkinsizlik
ortaya çıkarken, fon fazlasına sahip ancak etkin yatırım fikir ya da olanakları olmayan kişi ya
da kurumların varlığı nedeniyle atıllık söz konusu olabilir. Finansal piyasaların varlığı, fon
fazlası olan birimlerle fon ihtiyacına sahip olan birimleri bir araya getirerek fon kaynaklarının
etkin bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olmaktadır.
Likit bir piyasanın varlığı, sahip olunan varlıklarının değerinde ve hızla nakde
dönüştürülebilmesini sağlamaktadır. Likidite özellikle yatırımcıların yatırımlarının vadelerini
ayarlamalarını sağlayarak işletmelerin kaynak sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Likit bir
piyasanın olmadığı durumlarda kısa dönem için yapılan tasarrufların uzun dönemli yatırım
araçlarına yönelmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin likit bir tahvil piyasasının olmadığı bir
ortamda sadece en az tahvilin vadesi kadar süre boyunca sahip oldukları fonları kullanmayan
birimlerin tasarrufları tahvil ihracı yoluyla finansman arayışı içinde bulunan şirketlere
yönlenebilecektir. Oysa likit bir tahvil ikincil piyasasının varlığı, tahvilin vadesinden önce de
nakde dönüştürülebilmesine olanak tanıdığı için daha kısa dönemli yatırım planlayan birimler
de tahvil talep ederek tasarruflarını daha etkin olarak değerlendirebilir ve şirketlerin
yatırımlarını finanse etmesinde kullanacakları kaynaklar artabilir.
Özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren ve aracılık yapan kurumların varlığı,
fon fazlası veren birimlerle fon açığı olan birimlerin daha kolay bir şekilde bir araya gelmesini
olanaklı kılmaktadır. Finansal kurumlar ve yasal düzenlemeler eşliğinde farklı vade, risk ve
getiri olanakları ile farklı haklar sunan menkul kıymetlerin türetilmesi ve bunların yatırımcılara
sunumu, pazarlanması ve işlem için gerekli altyapının hazırlanması, alım satım faaliyetlerini
kolaylaştırmaktadır.
Özellikle finansal piyasalarda faaliyet gösteren ve aracılık işlevi gören kurumların
sundukları hizmetler arasında bilgi sunmanın varlığı, bireysel yatırımcılar için elde edilmesi
güç ve yüksek maliyetli bir çabadan tasarrufa neden olmaktadır. Diğer yandan menkul kıymet
alım satımında aracılık yapan kurumların aralarındaki rekabet de hem bilgi toplama ve
yatırımcılara sunma hem de yapılan işlem karşılığında alınan komisyon maliyetlerini
azaltmaktadır.
Fon transferini mümkün kılacak menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaşması piyasa
fiyatının oluşmasına yol açmaktadır. Piyasada oluşan fiyatın, menkul kıymetlerin gerçek
fiyatına yakın olup olmaması, fon tahsisinin ve kaynak kullanımının etkinliği üzerinde
doğrudan etkilidir. Menkul kıymet fiyatlarını etkileyen geçerli bilginin hızla ve doğru bir
şekilde piyasa fiyatlarına yansıması, diğer bir deyişle piyasanın etkin olması, finansal
piyasalardan topladıkları fonları en etkin bir şekilde yatırıma dönüştüren şirketlerin menkul
kıymetlerinin değerinin artmasına, dolayısıyla yatırımcıların bu menkul kıymetleri tercih
ederek en etkin yatırımların finanse edilmesine yol açmaktadır. Piyasanın etkin olmaması ise
kaynak tahsisinin etkin olarak gerçekleşmemesi sonucuna yol açacaktır.
Gelişmiş bir finansal piyasanın varlığı ve menkul kıymet çeşitliliği, yatırımcıların
kişisel risk tercihlerine göre yatırım araçları bulabilmelerine ve portföyler oluşturabilmelerine
yol açabilmektedir.
21

Finansal piyasalar farklı şekillerde kategorize edilebilir. Bunların başlıcaları aşağıdaki
gibi sıralanabilir:





Para piyasaları - Sermaye Piyasaları
Organize piyasalar - Organize olmayan (Tezgah üstü) piyasalar
Birincil piyasalar - İkincil piyasalar
Spot piyasalar - Vadeli Piyasalar

Finansal piyasaların para ve sermaye piyasaları olarak ayrılmaları işlem gören menkul
kıymetlerin vadelerine göre yapılmaktadır. Bir yıldan kısa vadeli finansal varlıkların arz ve
talep edildiği piyasalar para piyasaları olarak adlandırılırken, bir yıldan uzun vadeli finansal
varlıkların işlem gördüğü piyasalar sermaye piyasaları olarak sınıflandırılmaktadır.
Finansal varlıkların işlem gördüğü piyasalar belirli bir mekan, işlem zamanı, üyelik,
yönetim ve işlem kuralları türünden düzenlemelere tabi olması bakımından ise organize olan
ve organize olmayan piyasalar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Organize piyasalarda işlem
kuralları, işlem yapma zamanı, işlem yapılan yer, üyelik ve yönetim belirlidir.
Birincil ve ikincil piyasa ayrımı ise menkul kıymetlerin ilk kez ihraç edilip
edilmemesine göre yapılan bir ayrımın sonucudur. Menkul kıymet ihraççısının menkul kıymeti
ilk çıkarıldığında arz etmesi ile oluşan piyasa birincil piyasa olarak adlandırılır. Menkul kıymet
bir kez ihraç edildikten sonra satın alanların tekrar menkul kıymeti sattıklarında oluşan piyasa
ikincil piyasa olarak adlandırılmaktadır.
Finansal piyasaların spot ve vadeli piyasalar olarak ayrılması ise taraflar arasında alımı
satımı yapılacak ürünün cinsi, miktarı, kalitesi ve fiyatı gibi konularda anlaşılmasının ardından
ödemenin ve teslimatın hemen (veya makul birçok kısa sürede) ya da şimdiden belirlenen
ilerideki bir tarihte yapılmasına dayanmaktadır. Spot piyasada ödeme aracı ve varlığın değişimi
hemen ya da makul bir kısa sürede yapılmakta iken, vadeli piyasalarda fiyat ve diğer koşullar
şimdiden belirlenmekte ancak ödeme ve teslimat bugünden belirlenen ilerideki bir tarihte
yapılmaktadır.

1.3.2. Finansal Aracılar
Fon transferinin talep edenlerle fon arz edenlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde
gerçekleşmesine yardımcı olan çok sayıda farklı finansal aracı bulunmaktadır. Finansal
aracıların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:








Aracı kurumlar,
Ticari Bankalar,
Yatırım Bankaları,
Yatırım Fonları,
Yatırım Ortaklıkları,
Emeklilik Şirketleri,
Portföy Yönetim Şirketleri,
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 Sigorta şirketleri.
Aracı kurumların finansal piyasalarda yürüttüğü aracılık faaliyetleri, finansal varlıkların
aracı kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesaplarına, başkaları nam ve hesaplarına, kendi
namlarına ve başkaları hesabına ticari amaçla alım satımı olarak tanımlanabilir. Söz konusu
aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için sermaye piyasasında faaliyet gösterme
yetkisine sahip olunması gerekmektedir. Halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev
araçların alım satımına aracılık yapan kuruluşlar aracı kurumlar ve bankalar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aracı kurumların yerine getirebilecekleri faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: 4


Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık,



Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,



Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev
araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların
alım satımına aracılık,



SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya
satım taahhüdüyle alım satımı (repo-ters repo),



SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Yatırım danışmanlığı,



SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Portföy yöneticiliği.

Ticari bankaların klasik işlevi ise mevduat kabul ederek kredi vermek olarak
tanımlanabilir. Dolayısıyla bir ticari bankanın kazancı verdiği krediler için aldığı faiz ile
mevduata ödediği faiz arasındaki farktır. Bu fark, bankanın yönetim giderleri, alınan riskin
karşılığı ve yatırılan sermaye için yeterli bir getiriyi sağlamalıdır.5 Finansal piyasalar geliştikçe
ve ticari yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlar arttıkça ticari bankaların verdiği hizmetler de
çeşitlenmektedir. Klasik mevduat toplama ve kredi verme işlevi yanında ticari bankaların
verdiği hizmetler bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık ve global bankacılık hizmetleri
olarak sınıflandırılmaktadır. Bireysel bankacılık hizmetleri, müşterilerin kişisel bankacılık
ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan hizmetleri içermektedir. Mevduat hesabı, kredi kartı,
ATM kartı, bireysel ihtiyaç, konut, araç, tatil vb. kredileri, ATM, internet ve telefon bankacılığı,
otomatik ödeme talimatları gibi hizmetler bireysel bankacılık hizmetlerinin arasında yer
almaktadır. Kurumsal bankacılık hizmetleri ise özel şirketler ve kamu kurumlarına verilen
hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler arasında ticari krediler, çek hizmetleri, şirketlere özel
kart hizmetleri, nakit yönetimi, sigorta gibi hizmetler bu kapsamda yer almaktadır. Ticari
bankaların sundukları hizmet kategorilerinden üçüncüsü olan global bankacılık hizmetleri

4

bkz. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:46)

5

John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 2.Edt., Pearson Education Inc., Boston, 2010, s.19.
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arasında ise sermaye piyasası faaliyetleri ve kambiyo hizmetleri gibi uluslararası boyuttaki
hizmetler yer almaktadır.
Ticari bankalardan farklı olarak yatırım bankaları ise mevduat toplamayan finansal
kuruluşlardır. Yatırım bankalarının temel işlevi diğer işletmelerin borç ya da özkaynak yoluyla
finansman sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak ve
pazarlamaktır.
Bir işletmenin gerek tahvil ya da bono, gerek hisse senedi gerekse diğer türlerde menkul
kıymet ihraç ederek kaynak bulması için hem yasal prosedür hem de pazarlama ve finans
anlamında teknik bilgi ve tecrübe gereklidir. Menkul kıymet ihracı konusunda bu bakımdan
uzmanlığa sahip olan yatırım bankalarının varlığı söz konusu faaliyetin daha sağlıklı bir şekilde
yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Fon ihtiyacı bulunan kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda
hangi menkul kıymeti ihraç etmesi gerektiği konusunda danışmanlık yapılması, menkul kıymet
ihracının ne zaman yapılması gerektiğinin daha iyi olacağı konusunda öneride bulunulması ve
ihraç edilen menkul kıymetlerin pazarlamasının yapılarak müşteri bulunması ihraççı
işletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacağı gibi, yatırımcıların da piyasada
mevcut yatırım alternatifleri hakkında bilgi alabilmelerini ve bunlara ulaşabilmelerini olanaklı
kılar. Diğer yandan menkul kıymet ihracının başarılı olabilmesi için satış zamanının ve fiyatının
da doğru olarak seçilmesi önemlidir. Piyasaların kötümser olduğu dönemlerde yapılacak bir
satış başarısız bir halka arza neden olabilirken, ilk defa ihraç edilecek olan menkul kıymetin
satış fiyatının olması gerekenden yüksek bir şekilde belirlenmesi de arzu edilen satışın
yapılamamasına neden olabilir. Ayrıca menkul kıymetin satış fiyatının olması gerekenden
düşük olarak belirlenmesi de ihraççı şirketin ihraçtan elde edebileceği avantajların tamamına
ulaşamamasına da yol açabilir. Bu nedenle yatırım bankaları piyasalarla ilgili araştırma yapma,
risk taşıma ve pazarlama fonksiyonlarını yerine getirmektedir.
SPKn, yatırım fonunu şu şekilde tanımlamaktadır: "Bu Kanun hükümleri uyarınca
tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla,
tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve
haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla fon yönetim şirketleri tarafından
fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığına yatırım fonu adı verilir." 6
Dolayısıyla yatırım fonları bir portföyün oluşturulması ve yönetilmesini esas almaktadır.
Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ya da diğer kıymetli madenlerden oluşturulan bu
portföye ortaklık, fonun “katılım belgeleri"ni satın alarak olmaktadır. Fon kurucusu, katılma
belgeleri sahipleri adına oluşturulan bu portföyü yönetmektedir. Portföyün değerinin artması,
katılma belgesinin değerini de arttırarak yatırımcının (katılım belgesi sahibi) kazanç elde
etmesini sağlamaktadır. Yatırımcıların yatırım fonu katılma belgelerine yatırım yapmalarının
nedeni, fon yönetiminin uzmanlığına dair güvenleri ve buradan hareketle üstlendikleri riske
karşı tatminkar bir getiri beklentileridir. Katılım belgeleri karşılığında bir araya getirilen küçük
tasarruflarla büyük bir portföy oluşturulması ve uzmanlar tarafından riskin dağıtılması ilkesine
göre profesyonelce yönetilmesi yatırım fonunun temel unsurudur.

6

SPKn., Madde 52.
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SPKn, yatırım ortaklığını şu şekilde tanımlamaktadır: "Yatırım ortaklıkları sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul, girişim sermayesi yatırımları ile Kurulca belirlenecek diğer
varlık ve haklardan oluşan portföyleri işletmek amacıyla, paylarını ihraç etmek üzere kurulan
sabit veya değişken sermayeli anonim ortaklıklardır."7
Yatırım ortaklıkları da yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçları, gayrimenkul ya da
kıymetli madenlerden oluşan portföylerin yönetilmesi faaliyetini sürdürse de başlı başına bir
anonim şirket olarak kurulmaktadırlar ve dolayısıyla tüzel kişilikleri vardır.
Yatırım ortaklıkları, ortaklığın mal varlığını teşkil eden bir portföy oluşturarak bu
portföyün sermaye piyasalarında işlem gören çeşitli menkul kıymetlere yatırılmasını ve
ortaklığın sahip olduğu uzmanlık sayesinde güvenilir bir şekilde ve riskin dağıtılması esasına
göre portföyün işletilmesi ilkesine dayalı olarak birer A.Ş. olarak kurulurlar. Böylelikle yatırım
ortaklıkları hisse senetlerini halka arz ederler ve bu hisse senetlerini satın alan yatırımcılar,
yatırım ortaklığının birer ortağı olur ve yatırım ortaklığının sahip olduğu portföyün işletilmesi
ile elde edilen kardan pay alma ve diğer ortaklık haklarına sahip olurlar. Yatırım ortaklığı sahip
olduğu portföyü karlı bir şekilde yönettiğinde bu karlılık hissedarların alacağı karpayı ve/veya
hisse senedi değeri artarak yatırımcısına yansımaktadır. Başlıca 3 tür yatırım ortaklığından söz
etmek mümkündür. Yatırım ortaklıklarının oluşturdukları portföyün içerebileceği varlıklar
açısından yapılan bu ayrıma göre yatırım ortaklıkları sırasıyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenler
Yatırım Ortaklığı şeklinde sınıflandırılabilir.
Bir başka finansal aracı olan Bireysel emeklilik şirketleri 4632 sayılı yasaya göre
kurularak emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış ve A.Ş. şeklinde kurulan
şirketlerdir. Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik sistemi çerçevesinde faaliyet
göstermektedirler. Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin aktif çalışma yaşamının sona
ermesinden sonra ek bir gelir sağlamaları amacıyla gönüllü katılım esasına dayalı olarak
oluşturulan ve kamu emeklilik sisteminin bir çeşit tamamlayıcısı olan bir emeklilik sistemidir.
Bireysel emeklilik sistemine göre katılımcıların ödedikleri katkı payları devlet gözetim ve
denetiminde her bir katılımcı adına ayrı hesaplarda takip edilmekte ve tüm katılımcılar kendi
birikimleri oranında gelir elde etmektedir.
Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcılardan sağladıkları katkı payları ile oluşturdukları
emeklilik fonlarını yönetmektedirler. Emeklilik şirketlerinde oluşturulan ve emeklilik
sözleşmesi çerçevesinde her bir katılımcının emeklilik hesapları bazında katkı paylarının ayrı
ayrı izlendiği bu fonlar, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esası doğrultusunda işletilen bir
mal varlığı şeklinde oluşmaktadır. Bu mal varlığının tüzel kişiliği yoktur.8
Bir diğer tür finansal aracı olan Portföy Yönetim Şirketleri ise portföy yöneticiliği
faaliyetini yürütmektedir. Portföy yöneticiliği, bir portföy yönetim sözleşmesi ile finansal

7
8

SPKn., Madde 48.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu., md.15.
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varlıklardan oluşan portföyün, portföy yöneticisi tarafından her bir müşteri adına belirli bir
menfaat karşılığı vekil sıfatıyla yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır.9
Bu çerçevede oluşturulan portföyler, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve
opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile SPK'ca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden
oluşmaktadırlar. Söz konusu portföyler, yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği
risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi
çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmektedir. Portföy yöneticiliği faaliyetini SPK tarafından izin
almış bulunan portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve bankalar yapabilmektedirler.
Portföy yönetim şirketleri, SPK'dan gerekli yetki belgesini alarak portföy yönetim faaliyetinde
bulunmak amacıyla A.Ş. olarak kurulmaktadırlar.10
Başka bir finansal aracı ise sigorta şirketleridir. Sigorta şirketlerinin temel fonksiyonu,
kişilerin ya da işletmelerin hayatları boyunca karşı karşıya kaldıkları risklerden
kaynaklanabilecek zararların parasal olarak karşılanmasıdır. Sigorta şirketleri bu korumayı
sağlamak için müşterilerinden sigorta primi talep ederler. Bir sigorta sözleşmesi çerçevesinde
sigortalıların ödediği primlere karşılık hangi risklerden doğabilecek zararların parasal olarak
karşılanacağı belirlenmektedir. Örneğin bir sağlık sigortasında sigortalının sağlık giderleri
belirli limitler içinde ve ödenen sigorta primi karşılığında sigorta şirketince üstlenilmektedir.
Hayat sigortasında sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen yasal
varislerine belirli bir ödeme yapılmaktadır. Konut ve eşya sigortalarında poliçede belirtilen
koşulların (yangın, su basması vs) oluşması durumunda bunların konut ve/veya konutun içinde
bulunan eşyaların gördüğü zararın parasal karşılığı ödenmektedir. Bu örnekler DASK, trafik,
kasko vs. gibi sigortalar için de çoğaltılabilir.

1.3.3. Finansal Varlıklar
Para ve sermaye piyasalarında işlem gören çok sayıda finansal üründen bahsetmek
mümkündür. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Hazine Bonosu: Hazine tarafından 1 yıldan kısa vadeli ve iskontolu olarak ihraç
edilen bir menkul kıymettir.
 Finansman Bonosu: Kısa vadeli fon ihtiyacı duyan A.Ş., Bankalar ve diğer finans
kuruluşları tarafından çıkarılan borçlanma araçlarıdır.
 Vadeli Mevduat: Mudiler tarafından tasarruflarını değerlendirmek için belirli bir
faiz karşılığında bankalarda açılan hesaplardır.
 Mevduat Sertifikası: Belirli bir tutarda mevduatın bankada bulunduğuna dair
belgelerdir. Bankalar tarafından ihraç edilir.
 Kambiyo Senedi: Karşı tarafın borcunu resmi olarak belgeleyen vadeli bir
senetlerdir. Bu senet karşılığında alacaklı, karşı tarafın yükümlülüğünü bir ölçüde garanti altına
almış olur.
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No:
59), madde 4.
10
http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=447&submenuheader=-1 (erişim: 09.12.2012)
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 Repo: Belirli bir menkul kıymet, şimdiden belirlenen bir fiyattan belirlenen bir
dönem sonunda geri satın alınmak kaydıyla satılmasıdır.
 Banka Kabulü: Bankaların müşterileri adına çekilen poliçeleri vade dolduğunda
ödeyeceğine dair verdikleri güvencedir.
 Bankalar arası borçlar: Bankalar arası borçlar, bir bankanın diğer bir bankaya
verdiği ödünç fonlardır.
 Hisse Senedi: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve
özel kanunla kurulan kurumlar tarafından ihraç edilebilen ve ortaklığa ait sermaye paylarını
temsil eden kıymetli evraktır. Özel kanunla kurulmuş olan ve hisse senedi çıkarabilen
kuruluşlar ise TC Merkez Bankası, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet
teşekkülleri, Kamu iktisadi devlet teşekkülleri, bağlı ortaklıklar ve sigorta şirketleridir.11 Hisse
senedi sahipliği ile ortaya çıkan ortaklığın hissedarlara getirdiği haklar karpayı hakkı, rüçhan
hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, bedelsiz hisse senedi hakkı, şirket yönetimine katılma
hakkı, oy hakkı, bilgi alma hakkıdır.
 Tahvil: Sahiplerine tahvili ihraç eden şirketten alacak hakkı veren menkul
kıymetlerdir. Tahvil, anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve
ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri olarak tanımlanabilir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken bir husus, tahvilin "ödünç para bulmak" amacıyla ihraç edilen borç senedi
olduğu, bir borç ödeme taahhüdü olan borç senedinden farklı özelliklere sahip bir menkul
kıymet olduğudur.12
 Katılma İntifa Senedi : Ortaklık hakkına sahip olmadan kardan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma haklarının hepsini ya da bunların belirli bir
bölümünü sağlayan kıymetli evraktır. Katılma intifa senetleri anonim ortaklıklar tarafından
nakit karşılığı satılmak üzere çıkarılabilir.13
 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi: Anonim ortaklıkların faaliyetlerinin finansmanı
için ihraç ettikleri kar ve zarar ortaklığı belgesi, bu menkul kıymete yatırım yapan yatırımcıların
anonim ortaklıkların karı yanında zararına da katılmasına neden olmaktadır. Kar ve Zarar
Ortaklığı Belgesi sahipleri, şirketin yönetimi ve diğer ortaklık haklarına sahip olmamakta
yalnızca karına ve zararına ortak olmaktadır. Ortaklık tarafından yatırımcılara herhangi bir kar
garantisi verilmemektedir. En kısa 1 ay ve en uzun 7 yıl vadeli olarak çıkarılan Kar ve Zarar
Ortaklığı belgesinin bedelleri vade sonunda yatımcısına ödenir. Kar ve Zarar Ortaklığı
Belgesinin bir başka çeşidi de Hisse senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesidir.14

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin Kitabevi,
Bursa, s.180.
12
A.g.e., s.204.
13
Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No:10)
14
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III,
No:27).
11
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Uygulamalar
Bir işletmenin finans departmanında yapılan işler
Finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler
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Uygulama Soruları
Bir işletmenin finans departmanında yapılan faaliyetler nelerdir?
Finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler işletmelerin faaliyetleri üzerinde ne gibi
etkilerde bulunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir işletmenin finansal amacı, işletmenin değerini maksimize etmektir. Bu amaç,
işletmenin ortaklarının servetini maksimize etmek ve hisse senedi değerini maksimize etmek
ile uyumludur. Finans yöneticisi, işletme değerini maksimize etmeye yönelik olarak, yatırım ve
finansman kararları almaktadır. İşletmenin faaliyetlerini yürüttüğü finansal sistem içinde fon
arz eden taraflar, fon talep eden taraflar ile fon akışında aracılık fonksiyonunu üstlenen
kurumlar bulunmaktadır. Finansal piyasalardaki fon akışı, farklı özelliklere sahip finansal
araçların el değiştirmesi ile sağlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Kar amaçlı bir işletmenin finansal amacı, işletme ………………… maksimize etmektir.

2)

Gelecekle ilgili getiri beklentisinin gerçekleştirilmesi amacıyla şimdiden kaynak ayırmak
…………………. olarak tanımlanır.

3)

Kendi nam ve hesaplarına alım satım yapmadan fon arz ve talep edenleri bir araya
getirerek en uygun fiyatlarda işlemlerin gerçekleştirilmesi için aracılık yapan aracılara
………………… denilir.

4)

Katılımcılardan sağladıkları katkı payları ile oluşturdukları emeklilik fonlarını yöneten
şirketler ……………………… olarak adlandırılmaktadır.

5)

……………………….., ortaklığın mal varlığını teşkil eden bir portföy oluşturarak bu
portföyün sermaye piyasalarında işlem gören çeşitli menkul kıymetlere yatırılmasını ve
ortaklığın sahip olduğu uzmanlık sayesinde güvenilir bir şekilde ve riskin dağıtılması
esasına göre portföyün işletilmesi ilkesine dayalı olarak birer A.Ş. olarak kurulurlar.

6)

Bir işletmenin finansal amacı nedir?

7)

Finans yöneticisinin başlıca görevleri nelerdir?

8)

Yatırım nedir?

9)

Finansman nedir?

10)

Finansal sistemi oluşturan unsurlar nelerdir?

11)

Finansal piyasaların işlevlerini açıklayınız.

12)

Para piyasası ile sermaye piyasasını karşılaştırmalı olarak açıklayınız.

13)

Spot piyasa ile vadeli piyasasını karşılaştırmalı olarak açıklayınız.

14)

Organize piyasa ile organize olmayan piyasayı karşılaştırmalı olarak açıklayınız.

15)

Birincil ve ikincil piyasaları karşılaştırmalı olarak açıklayınız.

16)

Başlıca finansal aracıları sıralayınız.

17)

Başlıca finansal varlıkları sıralayınız.
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Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

değerini
yatırım
brokerlar
bireysel emeklilik şirketleri
Yatırım ortaklıkları
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2.

PARANIN ZAMAN DEĞERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Gelecek Değer, Bugünkü Değer ve İskonto Oranı
Basit Faiz
Bileşik Faiz
Efektif Faiz
Reel Faiz
Anüite Hesapları
Sonsuz Zamanlı Anüite (Perpetüite) Hesapları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Faiz nedir?
Gelcekte elde edileceke olan bir paranın bugünkü değeri nedir?
Bugünden yatırılan belli bir tutar paranın gelecekte ulaşacağı değer nedir?
Basit faiz ile bileşik faiz arasındaki fark nedir?
Efektif faiz nedir?
Reel faiz nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
2.1 , 2.2. , 2.3

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Gelecekte elde edilecek belli Teorik konuların okunması ve
tutardaki paranın bugünkü örnek problemlerin çözümü
değerini hesaplayabilmek.

2.1 , 2.2. , 2.3

Bugünden belli bir faiz oranı Teorik konuların okunması ve
ile
yatırılan
paranın örnek problemlerin çözümü
gelecekte ulaşacağı değeri
hesaplayabilmek.

2.3.

Bileşik
faiz
yapabilmek.

2.4

2.5

2.6 , .2.7

hesabı Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Efetif faiz – yıllık bileşik faiz Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
hesabı yapabilmek
çözümü
Nominal faiz, reel faiz ve Teorik konuların okunması ve
enflasyon arasındaki ilişkiyi örnek problemlerin çözümü
anlamak.
Anüite
ve
perpetüite Teorik konuların okunması ve
örnek problemlerin çözümü
hesapları yapabilmek
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Anahtar Kavramlar
Paranın zaman değeri, faiz, basit faiz, bileşik faiz, efektif faiz, nominal faiz, reel faiz,
bugünkü değer, gelecek değer, anüite
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Giriş
Rasyonel insanlar için aynı miktarda bugün tüketmenin sağlayacağı fayda, yarın
tüketmekten daha fazladır. Bu yüzden bir kişinin bugün tüketmekten vazgeçmesi için yarın,
bugün tüketebileceğinden daha fazla tüketebilme olanağı elde edeceğini düşünmesi
gerekmektedir. Diğer bir deyişle bugün tüketmek yerine tasarruf yapmanın nedeni yarın daha
fazla tüketebilme olanağıdır. Bu yüzden fon açığı olan birimler, fon fazlası olan birimlerin
tüketimlerini erteleyerek kendilerine fon sağlamaları için bir getiri sunmak zorundadır. Bu
getiri faiz olarak adlandırılır. Başka bir deyişle faiz, tüketimi ertelemenin ödülü ya da erken
tüketmenin maliyetidir.
Paranın zaman değeri, farklı zamanlarda meydana gelen nakit akışlarının aynı zaman
bazında değerinin hesaplanabilmesi için önemlidir. Bunun için paranın gelecek değeri, bugünkü
değeri ve iskonto oranı kavramlarının açıklanması gereklidir.
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2.1. Gelecek Değer, Bugünkü değer ve İskonto Oranı
Gelecek değer, bugün belirli bir faiz oranından yatırılan paranın dönem sonunda
ulaşacağı değerdir. Gelecek değer, aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷 + 𝐹
𝐺𝐷 = gelecek değer,
𝐵𝐷 = bugünkü değer,
𝐹 = faiz tutarı.
Faiz tutarı, yatırılan paranın (𝐵𝐷) üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla faiz tutarı
(F), faiz oranı (𝑖) ile bugünkü değerin çarpımıdır:
𝐹 = 𝐵𝐷. 𝑖
Dolayısıyla gelecek değer formülü aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir:
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷 + 𝐵𝐷. 𝑖
Sonuç olarak;
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)
Bugünkü değer, gelecekte meydana gelecek olan parasal bir tutarın bugün itibariyle
değeridir. Bugünkü değer, gelecek değer denkleminden hareketle aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)
Olduğuna göre,
𝐵𝐷 = 𝐺𝐷/(1 + 𝑖)
𝐺𝐷 = gelecek değer,
𝐵𝐷 = bugünkü değer,
𝑖 = faiz oranı.
Bugünkü değerin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı iskonto oranı olarak da
adlandırılmaktadır. İskonto oranı, içerisinde risksiz faiz ile birlikte risk primini de içeren bir
orandır. Risk primi, gelecekte gerçekleşecek nakit akışının risk düzeyine göre belirlenmektedir.
Risk arttıkça risk primi de artmakta, riskin azalması ise risk primini azaltmaktadır. Riskin
olmaması durumunda ise kullanılacak olan iskonto oranı risksiz faiz oranı olacaktır.
𝑖 = 𝑖𝑟𝑓 + 𝑟𝑝
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𝑖 = faiz oranı ya da iskonto oranı,
𝑖𝑟𝑓 = risksiz faiz oranı,
𝑟𝑝 = risk primi.
Gelecekteki nakit akışlarının gerçekleşmeme ihtimalini gösteren riskin yükselmesi risk
primini artırmakta, bu da riskli nakit akışının bugünkü değerini azaltmaktadır. Aynı şekilde
riskli bir alana yatırım yapıldığında talep edilecek olan faiz oranı yükselecek, bu da gelecek
değerin daha yüksek olmasına neden olacaktır. Ancak bu durumda risk söz konusu olduğu için
gelecekte elde edilmesi beklenen getirinin elde edilememe ihtimali söz konusu olacaktır.
Örneğin banka daha yüksek riskli bir müşteriye yüksek faizle kredi kullandırırken kredi olarak
verdiği tutarın dönem sonunda geri dönmeme olasılığıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Risk
primi, vadenin uzunluğuna bağlı olan vade risk primi, kredi kullanan tarafın temerrüde düşme
olasılığından kaynaklanan temerrüt risk primi, kredi ilişkisinde ortaya çıkan finansal ürünün
piyasa değerinde hızla nakde dönüşebilme özelliğine göre değişen likidite risk primi ve yatırım
süresinde oluşacak olan enflasyondan kaynaklanan enflasyon risk priminin toplamından
oluşmaktadır. Kredi ya da yatırım sürecinde vadelerin, müşterilerin kredibilitesinin ve finansal
varlığın likiditelerinin farklı düzeylerde olması, piyasada aynı anda farklı faiz oranlarının var
olmasına neden olmaktadır.

2.2. Basit Faiz
Basit faiz, bir yatırım döneminde tüm dönem için bir kez faiz uygulandığı durumdur.
Dolayısıyla dönem başında anapara yatırılmakta, dönemin sonunda ise anapara ile birlikte
kazanılan faiz alınmaktadır. Bu durum aşağıdaki Şekil 2.1’de yer alan zaman çizelgesi ile
gösterilebilir.

Şekil 2.1: Basit Faiz
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Örnek 2.1:
100 TL anaparasını yıllık %12 faiz oranı ile 1 yıllığına bankaya yatıran bir kişinin dönem
sonunda elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
Anapara = 𝐵𝐷 = 100 TL
Yatırım dönemi = 1 yıl
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %12
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)
𝐺𝐷 = 100. (1 + 0,12) = 112 𝑇𝐿

Örnek 2.2:
1 yıl vadeli, 100 TL nominal değerli bir borç senedi yıllık %15 faiz oranı ile iskonto eden bir
faktöring firması bu senedi kaç TL’ye satın alır?
Gelecek değer = 𝐺𝐷 = 100 TL
Vade = 1 yıl
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %15
𝐵𝐷 = 𝐺𝐷/(1 + 𝑖)
𝐵𝐷 = 100/(1 + 0,15) = 86,96 𝑇𝐿

Basit faiz hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, uygulanacak olan
faiz oranının, faiz dönemi ile uygun olması gerektiğidir. Örneğin yatırım süresi (bu basit faizde
faiz süresi ile aynıdır), 1 ay ise anaparaya uygulanacak olan faiz oranı da 1 aylık faiz oranı
olmalı, faiz kazanma süresi 3 ay ise uygulanacak faiz oranı da 3 aylık faiz oranı olmalıdır.
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Örnek 2.3:
100 TL’sını yıllık %12 faiz oranı ile 1 ay vadeli hesap açtırarak bankaya yatıran bir kişinin
dönem sonunda elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
Anapara = 𝐵𝐷 = 100 TL
Yatırım dönemi = 1 ay
1 yıldaki faiz dönemi sayısı (1 yıldaki 1 ay sayısı) = 12/1 = 12
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %12 ⟹ 𝑖1𝑎𝑦 = %12/12 = %1
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)
𝐺𝐷 = 100. (1 + 0,01) = 101 𝑇𝐿

Örnek 2.4:
100 TL’sını yıllık %12 faiz oranı ile 3 ay vadeli hesap açtırarak bankaya yatıran bir kişinin
dönem sonunda elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
Anapara = 𝐵𝐷 = 100 TL
Yatırım dönemi = 3 ay
1 yıldaki faiz dönemi sayısı (1 yıldaki 3 ay sayısı) = 12/3 = 4
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %12 ⟹ 𝑖3𝑎𝑦 = %12/4 = %3
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)
𝐺𝐷 = 100. (1 + 0,03) = 103 𝑇𝐿

43

Örnek 2.5:
6 ay vadeli, 100 TL nominal değerli bir borç senedi yıllık %20 faiz oranı ile iskonto eden bir
faktöring firması bu senedi kaç TL’ye satın alır?
Gelecek değer = 𝐺𝐷 = 100 TL
Vade = 6 ay
1 yıldaki faiz dönemi sayısı (1 yıldaki 6 ay sayısı) = 12/6 = 2
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %20 ⟹ 𝑖6𝑎𝑦 = %20/2 = %10
𝐵𝐷 = 𝐺𝐷/(1 + 𝑖)
𝐵𝐷 = 100/(1 + 0,10) = 90,91 𝑇𝐿

2.3. Bileşik Faiz
Bileşik faiz, bir yatırım döneminde belirli aralıkla birden fazla kez faiz uygulandığı
durumdur. Dolayısıyla dönem başında anapara yatırılmakta, bu para dönem içindeki ilk alt
dönemde anaparaya işleyen faiz tekrar anaparaya eklenerek ikinci alt dönemde faiz
kazanmaktadır. Bu süreç yatırım dönemindeki tüm alt dönemlerde geçerli olmaktadır. Bileşik
faiz, Şekil 2.2’de yer alan zaman çizelgesi ile gösterilebilir.

Şekil 2.2: Bileşik Faiz
Bileşik faizde gelecek değer ve bugünkü değer formülü aşağıdaki denklemler
yardımıyla hesaplanabilir. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir husus, bu
formüllerin kullanılabilmesi için yatırım dönemi içinde faiz oranının sabit olması gerektiğidir.
𝐺𝐷𝑛 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)𝑛

44

𝐵𝐷 = 𝐺𝐷𝑛 /(1 + 𝑖)𝑛
𝐺𝐷𝑛 = n dönem sonunda elde edilecek tutar, gelecek değer,
𝑛 = dönem sayısı,
𝑖 = dönemsel faiz oranı (𝑖1 = 𝑖2 = ⋯ = 𝑖𝑛 = 𝑖).
Örnek 2.6:
100 TL’sını yıllık %12 faiz oranı ile 3 ay vadeli hesap açtırarak bir yıl boyunca bankaya yatıran
bir kişinin bir yıl sonra elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
Anapara = 𝐵𝐷 = 100 TL
Yatırım dönemi = 1 yıl
Faiz dönemi = 3 ay
1 yıldaki faiz dönemi sayısı (1 yıldaki 1 ay sayısı) = 12/3 = 4
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %12 ⟹ 𝑖3𝑎𝑦 = %12/4 = %3
𝐺𝐷𝑛 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)𝑛
𝐺𝐷4 = 100. (1 + 0,03)4 = 112,55 𝑇𝐿

Örnek 2.7:
100 TL’sını yıllık %10 faiz oranı ile 1 ay vadeli hesap açtırarak bir yıl boyunca bankaya yatıran
bir kişinin 6 ay sonra elde edeceği toplam tutar ne kadardır?
Anapara = 𝐵𝐷 = 100 TL
Yatırım dönemi = 6 ay
Faiz dönemi = 1 ay
6 aydaki faiz dönemi sayısı (6 aydaki 1 ay sayısı) = 6/1 = 6
Faiz oranı = 𝑖𝑦𝚤𝑙 = %12 ⟹ 𝑖1𝑎𝑦 = %10/12 = %0,83
𝐺𝐷𝑛 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)𝑛
𝐺𝐷6 = 100. (1 + 0,0083)6 = 105,08 𝑇𝐿
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Örnek 2.8:
Bir faktoring firması 500 TL nominal değerli senet için aylık %1,2 faiz oranı uygulamaktadır.
Senedin vadesi 8 aydır. Faktoring firması bu senedi kaç TL’ye satın alır?
Nominal değer = 𝐺𝐷 = 500 TL
Vade = 8 ay
Faiz dönemi = 1 ay
Faiz oranı = 𝑖1𝑎𝑦 = %1,2
𝐵𝐷 = 𝐺𝐷𝑛 /(1 + 𝑖)𝑛
𝐵𝐷 = 500/(1 + 0,012)8 = 454,49 𝑇𝐿

2.4. Efektif Faiz
Efektif faizin bir diğer adı da yıllık bileşik faizdir. Efektif faiz oranı, farklı bir vade için
geçerli olan faiz oranının bir yıl boyunca hiç değişmemek koşuluyla 1 TL’ye uygulanması
durumunda yılı sonunda toplamda elde edilen getirinin yüzde kaç olacağını göstermektedir.
Efektif faiz oranı, bileşik faiz oranından hareketle aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐺𝐷𝑛 = 𝐵𝐷. (1 + 𝑖)𝑛
olduğuna göre, toplam dönem için getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐺𝐷𝑛 − 𝐵𝐷 [𝐵𝐷. (1 + 𝑖)𝑛 ] − 𝐵𝐷
=
𝐵𝐷
𝐵𝐷
𝑖𝑡ü𝑚 𝑑ö𝑛𝑒𝑚 =

[𝐵𝐷. (1 + 𝑖1 𝑑ö𝑛𝑒𝑚 )𝑛 ]
−1
𝐵𝐷

𝑖𝑡ü𝑚 𝑑ö𝑛𝑒𝑚 = (1 + 𝑖1 𝑑ö𝑛𝑒𝑚 )𝑛 − 1
Efektif faiz oranı yıllık bileşik getiri olduğuna göre burada kullanılacak olan 𝑛, yatırım
süresince değil her zaman bir yıldaki vade sayısı olacaktır. Dolayısıyla 𝑛 = 365/vade
olmaktadır. Bir faiz kazanma dönemi, yatırımın vadesi olduğuna göre efektif faiz oranı (𝑖𝑒 )
aşağıdaki gibi formüle edilebilir:
𝑖𝑒 = (1 + 𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒 )365/𝑣𝑎𝑑𝑒 − 1
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Böylelikle yukarıdaki denklem sayesinde farklı vadelere sahip varlıkların sağladıkları
dönemsel getiriler, bir yıllık getiri ortak paydasında birbirleriyle karşılaştırılabilir hale
gelmektedir.
Örnek 2.9:
1 ay vadeli mevduat hesabına uygulanan faiz oranı yıllık %15’tir. Bu finansal ürünün efektif
faiz oranını hesaplayınız.
𝑖𝑒 = (1 + 𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒 )365/𝑣𝑎𝑑𝑒 − 1
𝑖𝑒 = [1 +

0,15 365/30𝑔ü𝑛
]
− 1 = %16,32
12

Örnek 2.10:
3 ay vadeli mevduat hesabına uygulanan faiz oranı yıllık %19’dur. Efektif faiz oranını
hesaplayınız.
𝑖𝑒 = (1 + 𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒 )365/𝑣𝑎𝑑𝑒 − 1
𝑖𝑒 = [1 +

0,19 365/90𝑔ü𝑛
]
− 1 = %20,71
4

Örnek 2.11:
Vadesine 148 gün kalan hazine bonosunun faiz oranı ise yıllık %14’tür. Efektif faiz oranını
hesaplayınız.
𝑖𝑒 = (1 + 𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒 )365/𝑣𝑎𝑑𝑒 − 1
𝑖𝑒 = [1 +

365/148𝑔ü𝑛
0,14
. 148]
− 1 = %14,59
365

2.5. Reel Faiz
Reel faiz, enflasyon arındırılmış faiz oranıdır. Faiz oranı, belirli bir dönem boyunca
yatırılan paranın büyüme hızıdır. Enflasyon ise fiyatlar seviyesindeki artış olarak
tanımlanabilir. Belirli bir dönem içinde mal ve hizmetlerin fiyat düzeylerinde meydana gelen
artış, bu ürünleri tüketmeyi erteleyerek tasarruf yapan ve ilerideki dönemde bugün olduğundan
daha çok miktarda mal ve hizmet tüketmeyi uman yatırımcının beklentilerinin gerçekleşip
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gerçekleşmemesi üzerinde etkide bulunmaktadır. Söz konusu yatırım döneminde bir yandan
mevcut parası artarken, diğer yandan da fiyat seviyesi yükselirse reel olarak tüketimini
ertelemenin ödülü olan daha fazla tüketebilme olanağını elde edemeyebilir. Dolayısıyla
nominal faiz dışında enflasyon oranının da dikkate alınarak reel faizin hesaplanması önemli
hale gelmektedir.
Nominal faiz, reel faiz ve enflasyon oranı arasındaki ilişki matematiksel olarak
aşağıdaki gibi gösterilebilir:
(1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚 ) = (1 + 𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 ). (1 + 𝑒)
𝑖𝑛𝑜𝑚 = nominal faiz oranı,
𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 = reel faiz oranı,
𝑒 = enflasyon oranı.
Dolayısıyla reel faiz aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 =

(1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚 )
−1
(1 + 𝑒)

Örnek 2.12:
Bir yatırımcı 1 yıl vadeli hazine bonosu yatırımından yıllık %18 getiri sağlamıştır. Bu dönemde
enflasyon %11 olarak gerçekleştiğine göre reel getirisi % kaçtır?
𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 =

𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 =

(1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚 )
−1
(1 + 𝑒)

(1 + %18)
− 1 = %6,3
(1 + %11)

2.6. Anüite Hesapları
Anüite, bir çeşit ödemeler ya da tahsilatlar serisidir. Anüitede farklı vadelerde meydana
gelecek olan nakit akışlarının hepsi aynı tutarda, nakit akışlarının meydana gelme zamanları ise
birbirlerinden eşit uzunluktaki ardışık taksitler şeklindedir. Taksit sayısı ise birden çok olmakla
birlikte sonsuz değildir. Şekil 2.3’te anüiteye ilişkin bir zaman çizelgesi görülmektedir.
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Şekil 2.3: Olağan ve Peşin Anüiteler
Şekil 2.3’te de görüldüğü gibi iki tür anüite mevcuttur. Olağan anüite, taksitlerin her bir
dönemin sonunda ödendiği (ya da tahsil edildiği) anüite, peşin anüite ise taksitlerin dönem
sonunda gerçekleştiği anüitedir. Şekilde, taksit ödeme dönemlerinin her biri y gün uzunluğunda
olup vade boyunca sabit kalmaktadır. Diğer yandan her bir taksit tutarı X TL tutarında ve
birbirine eşit olmaktadır.
Anüite, ticari hayatta ve finansal piyasalarda taksitli alışverişler ya da kredi ilişkilerinde
veya dönemsel olarak eşit tutarlarda para biriktirme gibi durumlarda yer görülmektedir. Bu
durumda yapılacak ödemelerin bugünkü değerinin ne olduğu, ya da yapılacak tasarruf planı
sonunda ne kadar para biriktirilebileceği gibi soruların cevabının bulunması için anüitenin
gelecek değeri ve bugünkü değerinin hesaplanması gerekmektedir.

2.6.1. Anüitenin Bugünkü Değeri
Anüitenin bugünkü değeri, bir anüitenin vadesi boyunca gerçekleşen her bir taksitin
bugünkü değerleri toplamıdır.
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Olağan anüitenin bugünkü değeri (BDAOn,i) ve peşin anüitenin bugünkü değeri
(BDAPn,i) sırasıyla Şekil 2.4 ve Şekil 2.5’te gösterilmektedir.

Şekil 2.4: Olağan Anüitenin Bugünkü Değeri

Vade içinde faiz oranının değişmemesi koşuluyla olağan anüitenin bugünkü değeri
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
{1 − (
𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 𝐴.

1
)}
(1 + 𝑖)𝑛
𝑖

𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = Olağan anüitenin bugünkü değeri,
𝐴 = taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı,
𝑛 = taksit sayısı.
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Örnek 2.13:
Faiz oranı yıllık %20’dir. 6 ay boyunca her ay sonunda tahsil edilecek olan 200 TL’lik bir
borcun bugünkü değerini hesaplayınız.
{1 − (
𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 𝐴.

1
)}
(1 + 𝑖)𝑛
𝑖

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑛=6

𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖

1
{1 − (
)}
(1 + 0,0167)6
= 200.
0,0167
𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 1.131,14 𝑇𝐿

Şekil 2.5: Peşin Anüitenin Bugünkü Değeri
Vade içinde faiz oranının değişmemesi koşuluyla peşin anüitenin bugünkü değeri ise
aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir:

𝐵𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖

1
{1 − (
)}
(1 + 𝑖)𝑛
= 𝐴.
. (1 + 𝑖)
𝑖
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𝐵𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = Peşin anüitenin bugünkü değeri,
𝐴 = taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı,
𝑛 = taksit sayısı.
Örnek 2.13:
Faiz oranı yıllık %20’dir. 6 ay boyunca her ay başında tahsil edilecek olan 200 TL’lik bir
borcun bugünkü değerini hesaplayınız.

𝐵𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖

1
{1 − (
)}
(1 + 𝑖)𝑛
= 𝐴.
. (1 + 𝑖)
𝑖

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑛=6
{1 − (
𝐵𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = 200.

1
)}
(1 + 0,0167)6
. (1 + 0,0167)
0,0167

𝐵𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = 1.150,03 𝑇𝐿

2.6.2. Anüitenin Gelecek Değeri
Anüitenin gelecek değeri, bir anüitenin vadesi boyunca gerçekleşen her bir taksitin
gelecek değerleri toplamıdır.
Olağan anüitenin gelecek değeri (GDAOn,i) ve peşin anüitenin gelecek değeri (GDAPn,i)
sırasıyla Şekil 2.6 ve Şekil 2.7’de gösterilmektedir.
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Şekil 2.6: Olağan Anüitenin Gelecek Değeri

Vade içinde faiz oranının değişmemesi koşuluyla olağan anüitenin gelecek değeri
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝐺𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖

{(1 + 𝑖)𝑛 − 1}
= 𝐴.
𝑖

𝐺𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = Olağan anüitenin gelecek değeri,
𝐴 = taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı,
𝑛 = taksit sayısı.
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Örnek 2.14:
Faiz oranı yıllık %20’dir. 1 yıl boyunca her ay sonunda bankaya 500 TL yatırılmaktadır. Yıl
sonunda bankada birikecek olan para tutarını hesaplayınız..
𝐺𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 𝐴.

{(1 + 𝑖)𝑛 − 1}
𝑖

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑛 = 12
𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 500.

{(1 + 0,0167)12 − 1}
0,0167

𝐵𝐷𝐴𝑂𝑛,𝑖 = 6.582,96 𝑇𝐿

Şekil 2.7: Peşin Anüitenin Gelecek Değeri
Vade içinde faiz oranının değişmemesi koşuluyla peşin anüitenin gelecek değeri
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝐺𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = 𝐴.

{(1 + 𝑖)𝑛 − 1}
. (1 + 𝑖)
𝑖
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𝐺𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = Peşin anüitenin gelecek değeri,
𝐴 = taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı,
𝑛 = taksit sayısı.
Örnek 2.15:
Faiz oranı yıllık %20’dir. 1 yıl boyunca her ayın başında bankaya 500 TL yatırılmaktadır. Yıl
sonunda bankada birikecek olan para tutarını hesaplayınız.
𝐺𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = 𝐴.

{(1 + 𝑖)𝑛 − 1}
. (1 + 𝑖)
𝑖

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑛 = 12
𝐺𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖

{(1 + 0,0167)12 − 1}
= 500.
. (1 + 0,0167)
0,0167
𝐺𝐷𝐴𝑃𝑛,𝑖 = 6.692,90 𝑇𝐿

2.7. Sonsuz Zamanlı Anüite (Perpetüite) Hesapları
Eşit taksitli nakit akışları periodik olarak sonsuz kez devam ettiğinde anüite formülü
değişikliğe uğramaktadır. Faiz oranı ve taksit tutarı değişmeyen ve sonsuza dek süren nakit
akışları serisi perpetüite olarak adlandırılmaktadır.
Perpetüitenin bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐵𝐷𝑃𝑖 =

𝐴
𝑖

𝐴0 = 𝐴1 = 𝐴2 = ⋯ = 𝐴𝑛 = 𝐴
𝐵𝐷𝑃𝑖 = perpetüitinin bugünkü değeri,
𝐴𝑛 = n zamanındaki taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı.
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Örnek 2.16:
Faiz oranı yıllık %20 ve her yıl için taksit tutarı 12.000 TL olan bir perpetüitenin bugünkü
değerini hesaplayınız.
𝐵𝐷𝑃𝑖 =

𝐴
𝑖

𝑖 = %20
𝑛=∞
𝐴 = 12.000 TL
𝐵𝐷𝑃𝑖 =

12.000
= 60.000 𝑇𝐿
0,20

Örnek 2.17:
Faiz oranı yıllık %20 ve her ay için taksit tutarı 1.000 TL olan bir perpetüitenin bugünkü
değerini hesaplayınız.
𝐵𝐷𝑃𝑖 =

𝐴
𝑖

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑛=∞
𝐴 = 1.000 TL
𝐵𝐷𝑃𝑖 =

1.000
= 59.880,24 𝑇𝐿
0,0167

Taksit tutarları her dönem aynı oranda arttığında perpetüitenin bugünkü değeri
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝐵𝐷𝑃𝑖,𝑔 =

𝐴1
𝑖−𝑔

𝐴1 = 𝐴0 . (1 + 𝑔)
𝐴2 = 𝐴0 . (1 + 𝑔)2 = 𝐴1 . (1 + 𝑔)
⋮
𝐴𝑛 = 𝐴0 . (1 + 𝑔)𝑛 = 𝐴𝑛−1 . (1 + 𝑔)
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𝐵𝐷𝑃𝑖,𝑔 = sabit büyüme oranlı perpetüitenin bugünkü değeri,
𝐴𝑛 = n zamanında ödenen taksit tutarı,
𝑖 = faiz oranı,
𝑔= büyüme oranı (tüm dönem için aynı).
Örnek 2.18:
Faiz oranı yıllık %20 ve ilk ay için taksit tutarı 1.000 TL olan bir perpetüitede taksitler aylık
%1 büyümektedir. Perpetüitenin bugünkü değerini hesaplayınız.
𝐵𝐷𝑃𝑖,𝑔 =

𝐴1
𝑖−𝑔

𝑖 = %20/12 = %1,67
𝑔 = %1
𝐴0 = 1.000 TL
𝐴1 = 𝐴0 . (1 + 𝑔)
𝐴1 = 1000. (1 + 0,01) = 1010 𝑇𝐿
𝐵𝐷𝑃𝑖,𝑔 =

𝐴1
1010
=
= 150.746,30 𝑇𝐿
𝑖 − 𝑔 0,0167 − 0,01
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Uygulamalar
Bireysel tasarrufların değerlendirilmesinde faiz kavramı
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Uygulama Soruları
Belirli bir tutar paranın yatırılması sonucu elde edilecek faiz ve gelecekte oluşacak
toplam tutar nasıl hesaplanır?
Gelecekte elde edilecek bir tutarın bugünkü değeri nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Paranın zaman değeri, bugünkü tüketimden vazgeçmenin ödülü ya da gelecekte
yapılacak tüketimi bugünden yapmanın maliyetidir. Gelecekte elde edilecek bir tutarın bugünkü
değerinin hesaplanması için faiz oranı ile iskontolama yapılmalıdır. Basit faiz, bir yatırım
süresinde tek bir faiz döneminin olduğu durumlarda uygulanır. Bileşik faizde ise yatırım süresi
içinde birden çok sayıda faiz dönemi vardır. Efektif faiz, bir yatırım için uygulanan yıllık bileşik
faizdir. Nominal faiz ise reel faiz ve enflasyondan oluşur. Anüite, belirli bir süre boyunca
yapılan eş tutarlı ödemeler ya da tahsilatlar serisidir.
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Bölüm Soruları
1)

1000 TL’nin yıllık %15 faizle 3 aylık vadeli mevduat hesabına yatırılması durumunda
vade sonunda elde edilecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a) 37,5 TL

2)

b) 869,56 TL c) 1000 TL

d) 1150 TL

e) 6666,66 TL

b) %2,56

c) %19,56

d) %44,26

e) %56,22

Sonsuza kadar her ay sonunda ödenecek olan 1.000 TL’nin bugünkü değeri piyasa faiz
oranı hep %15 düzeyinde kalacağı varsayımı altında aşağıdakilerden hangisidir?
a) 150 TL

5)

d) 1037,5 TL e) 1500 TL

Aylık faiz oranı %1,5’tir. Efektif faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) %1,96

4)

c) 1000 TL

1000 TL tutarındaki 1 yıl vadeli senedin bugünkü değeri yıllık faiz oranı %15 olduğunda
aşağıdakilerden hangisi olacaktır.
a) 150 TL

3)

b) 150 TL

b) 869,56 TL c) 1000 TL

d) 1150 TL

e) 6666,66 TL

Yıllık nominal faiz oranı %15, yıllık enflasyon oranı ise %9’dur. Yıllık reel faiz oranı %
kaçtır?
a) % 2,2

b) %3,1

c) %5,5

d) %6,3

e) %8,2

6)

1000 TL’nin yıllık %15 faizle 1 yıllık vadeli mevduat hesabına yatırılması durumunda
vade sonunda elde edilecek tutar ne kadardır?

7)

1000 TL tutarındaki 6 ay vadeli senedin bugünkü değerini yıllık faiz oranı %15 olduğunda
hesaplayınız.

8)

1000 TL’nin 1 yıl boyunca yıllık %15 faiz oranı ile 3 ay vadeli mevduat hesabında
değerlendirilmesi durumunda 1 yıl sonra yatırımcının hesabında kaç TL’si olur?

9)

Her ayın sonunda yıllık %15 faiz uygulayan aylık mevduat hesabına 1.000 TL yatıran bir
kişinin 2 yıl sonunda hesabında kaç TL birikir?

10)

Her ayın başında yıllık %15 faiz uygulayan aylık mevduat hesabına 1.000 TL yatıran bir
kişinin 1 yıl sonunda hesabında kaç TL birikir?

11)

Yıllık faiz oranı %15’tir. 1 yıl boyunca her 3 ayda bir ay sonlarında tahsil edilecek olan
1.000 TL tutarındaki alacağın toplam değeri nedir?

12)

Yıllık faiz oranı %15’tir. 1 yıl boyunca her 3 ayda bir ay başlarında tahsil edilecek olan
1.000 TL tutarındaki alacağın bugünkü değeri nedir?
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Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

D
B
C
E
C
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3. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ: HAZİNE BONOSU VE
FİNANSMAN BONOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Değer Kavramı
Genel Değerleme Modeli
Hazine Bonosu Değerlemesi
Finansman Bonosunun Değerlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir varlığın finansal anlamda değeri nasıl hesaplanır?
Hazine bonosunun değeri nasıl hesaplanır?
Finansman bonosunun değeri nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

3.1

Farklı değer kavramlarını
öğrenmek

3.2

Finansal açıdan varlıkların
değerinin nasıl hesaplanacağını
kavrayabilmek

3.3

Hazine bonosunun değerini
hesaplayabilmek

3.4

Finansman bonosunun değerini
hesaplayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların çalışılması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Teorik konuların çalışılması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Teorik konuların çalışılması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Teorik konuların çalışılması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
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Anahtar Kavramlar
Değer, değerleme, genel değerleme modeli, bono değerlemesi
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Giriş
Menkul kıymetler, yatırımcısına alacak ya da ortaklık hakkı veren ve dönemsel olarak
nakit akışı sağlayan kıymetli evraklardır. İşletmeler, kısa vadeli fon fazlalıkları değerlendirmek
için menkul kıymetlere yatırım yapabildiği gibi, fon ihtiyacı duyduklarında da belirli şartları
sağlamak koşuluyla menkul kıymetler ihraç edebilmektedirler. Bu nedenle menkul kıymetlerin
değerlerinin ve getirilerinin hesaplanması finansal yönetim açısından önemli bir konudur. Bu
bölümde değerleme kavramı açıklanarak kısa vadeli finansal ürünlerden hazine bonosu ile
finansman bonosunun değerlemesi anlatılmaktadır.
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3.1. Değer Kavramı
Değer kavramı kısaca bir malın diğer bir mal ile değiştirilebilme gücü olarak
tanımlanabilir. Paranın bir değişim aracı olarak kullanılabilme fonksiyonu, değeri bir varlığın
parasal olarak ifade edilebilmesini olanaklı kılmaktadır. Varlıklara ilişkin çok çeşitli değer
kavramlarından bahsetmek mümkündür. Bunlar arasında pazar değeri, defter değeri, gerçek (ya
da teorik) değer, işleyen teşebbüs değeri, tasfiye değeri ve emsal değeri yer almaktadır:
 Pazar (piyasa) değeri: Bir varlığın arz ve talep koşulları altında piyasada oluşan
değeridir.
 Defter değeri: Bir varlığın muhasebe kayıtlarındaki değerdir.
 Gerçek (ya da teorik) değer: Bir varlığın belirli bir modele göre sahip olması gereken
değeridir.
 İşleyen teşebbüs değeri: Faaliyetini devam ettiren bir işletmenin satılması halindeki
değeri,
 Tasfiye değeri: Bir şirketin tasfiyesi halinde varlıklarının paraya dönüştürülmesi
sonucunda elde edilen tutarın, borçlar ödendikten sonra hissedarlara düşen kısmıdır.
 Emsal değeri: Bir varlığın, ona benzer varlıkların değeri ile karşılaştırılarak oluşan
değeri,
 Nominal değeri: Bir menkul kıymetin üzerinde yazan tutardır.
Yukarıda yazan değerlerin her biri farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin bir
varlığın alım satımı konusunda karar alırken piyasa değeri ile gerçek değeri mukayese edilerek
varlığın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu yargısına varılmaktadır. Diğer yandan kamuoyuna
bilgi sunan finansal tabloların düzenlenmesinde defter değeri önemliyken tasfiye halinde
tasfiye değeri ya da şirketin satılması durumunda işleyen teşebbüs değeri önem kazanmaktadır.

3.2. Genel Değerleme Modeli
Genel değerleme modeline göre bir varlığın değeri, o varlığın geri kalan vadesi boyunca
sahibine sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerleri toplamıdır. Dolayısıyla genel
değerleme modeline göre bir varlığın teorik değerinin hesaplanabilmesi için o varlığın geri
kalan vadesinin uzunluğu, geri kalan vadesinde sahibine ne zaman ve ne miktarda nakit akışı
sağlayacağı ve bu varlığa yatırım yapmayı düşünen yatırımcının bu varlıktan beklediği
minimum getiri oranının öngörülmesi gerekmektedir.
Genel değerleme modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝑉=

𝑁𝐴1
𝑁𝐴2
𝑁𝐴3
𝑁𝐴𝑛
+
+
+
⋯
+
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3

𝑉 = varlığın değeri,
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𝑁𝐴𝑛 = n zamanında ödenecek olan nakit akımı,
𝑖 = yatırımcının beklediği minimum getiri oranı,
𝑛= vadeye kalan süre.
Tahvil ya da bono gibi sabit getirili menkul kıymetlerin vadesi ve vade boyunca
sağlayacakları nakit akışları dönem başından itibaren bilinse de, hisse senedi gibi riskli menkul
kıymetleri ihraç eden şirketlerin dağıtacakları karpaylarının ne kadar olacağını kesinlikle
öngörmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle nakit akışlarındaki değişkenlikten kaynaklanan
risk, yatırımcının daha yüksek bir getiri beklemelerine neden olmakta, bu da denklemin
paydasında yer alan iskonto oranını (𝑖𝑛 ) yükselterek varlığın değeri üzerinde negatif bir etkiye
neden olmaktadır.
Bir varlığın teorik değerinin hesaplanmasından öncelikli olarak geri kalan vadesinin, bu
vade içinde sağlayacağı nakit akışlarının ve uygulanacak olan iskonto oranının belirlenmesi
gerekmektedir. Bu değişkenler belirlendiğinde yukarıdaki genel değerleme modeli her varlığa
uygulanarak teorik değer hesaplanabilir. Değişken faizli ya da endeksli olmamak kaydıyla
tahvil ya da bono gibi varlıkların nakit akışları ihraç anında belirli iken hisse senedi gibi
varlıkların nakit akışları tam olarak bilinmemekte ancak tahmin edilmektedir. Diğer yandan,
nakit akışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılacak olan iskonto oranının uygun
bir risk düzeyini yansıtması önemlidir. Tahvil ve bono gibi borçlanma araçları hisse senedi gibi
bir ortaklık aracına göre daha az risklidir. Çünkü ihraççı işletmenin kar ya da zarar etmesine
bağlı olmaksızın ihraç anında belirlenmiş olan faiz tutarının ödenmesi gerekmektedir.
İhraççının temerrüde tasfiyesi halinde ise aktiflerin satışından elde edilen tutar öncelikle
alacaklılara ödendiğinden tahvil ya da bono sahipleri, hisse senedi sahiplerine göre daha düşük
riskle karşı karşıya kalmaktadır. Doğal olarak yine da işletmenin sahip olduğu aktiflerin tasfiye
değerinin borçları karşılayamama olasılığı nedeniyle tahvil ve bono yatırımcıları da temerrüt
riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle iskonto oranı, varlığa yatırım yapan yatırımcının
bu varlıktan beklediği minimum getiri oranı kadar olmaktadır. Yatırımcının beklediği minimum
getiri oranı ise, risksiz faiz oranı ya da paranın zaman değerini ve riskin değerini ifade eden risk
primini yansıtmaktadır. Risk primi, temerrüt risk primi, vade risk primi, likidite risk primi ve
enflasyon risk primini içermektedir.
Temerrüt risk primi, ihraççı işletmenin temerrüde uğrayarak borçlarının anapara ya da
faiz gibi yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan
vade risk primi ise vadenin uzamasından dolayı varlığın değerinin faiz oranındaki değişime
karşı daha duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Menkul kıymetlerin maruz kaldıkları likidite
risk primi ise varlığı kısa bir sürede piyasa değerinde likide edememe ihtimalinden ileri
gelmektedir. Son olarak enflasyon risk priminin nedeni, enflasyonun yatırımcının varlığı satın
aldığında öngördüğü düzeyden daha yüksek gerçekleşerek beklediği reel getiriyi elde edememe
olasılığından kaynaklanmaktadır.
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3.3. Hazine Bonosu Değerlemesi
Hazine bonosu, hazinenin kısa vadeli fon ihtiyacını sağlamak amacıyla 1 yıldan kısa
vadeli olarak ihraç ettiği bir borçlanma aracıdır. Hazine bonosu iskontolu olarak ihraç edilmekte
ve ihracından sonra ikincil piyasada el değiştirebilmektedir. Dolayısıyla hazine bonosunu ihraç
anında satın almak isteyen bir yatırımcı, bononun nominal değerinden (anaparasından) daha
düşük bir tutar ödeyerek hazine bonosuna sahip olmakta, ya vadesinde anapara karşılığında
bonoyu teslim etmekte ya da vadesinden önce bir başka yatırımcıya satarak yatırımını
sonlandırmaktadır. İlk durumda anapara ile alış fiyatı arasındaki fark yatırımcının faizi geliri
olmakta, ikinci durumda ise faiz geliri satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark olarak
gerçekleşmektedir. Bononun değeri, vade yaklaştıkça anaparaya yaklaşmakta, faiz oranı
yükseldikçe azalmaktadır.
Hazine bonosu iskontolu satılan bir menkul kıymet olmasından dolayı yatırımcısına
sadece bir kez nakit girişi sağlamaktadır. Genel değerleme modelinden hareketle bir hazine
bonosunun teorik değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑛 )

𝑛= vadeye kalan süre,
𝑁𝐴𝑛 = hazine bonosunun vadede sağlayacağı nakit akışı,
𝑖𝑛 = vadeye kalan süre için geçerli faiz oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı).
Hazine bonosunun yatırımcısına sağlayacağı nakit akımı, vade sonundaki anapara ya da
bononun nominal değeri olacağından yukarıdaki formül şu şekilde yeniden yazılabilir:
𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐷𝑛
(1 + 𝑖𝑛 )

𝑁𝐷𝑛 = hazine bonosunun nominal değeri
Hazine bonosunun değeri yıllık faiz oranından hareketle aşağıdaki gibi de
hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
𝑖𝑦𝚤𝑙
(1 + 𝑚 )

𝑖𝑦𝚤𝑙 = yıllık basit faiz oranı,
𝑖𝑦𝚤𝑙
𝑚

= 𝑖𝑛 = dönemsel faiz oranı,

𝑚 = bir yıldaki dönem sayısı =

365
𝑛
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Yukarıdaki denklemde de görüldüğü gibi hazine bonosunun değeri, basit faiz yaklaşımı
ile hesaplanmaktadır. Yukarıda yer alan değerleme denkleminde yer alan 𝑁𝐴𝑛 ya da 𝑁𝐷𝑛 ,
hazine bonosunun üzerinde yazan nominal değer olup, tutarı dönemin başında tutar
bilinmektedir. 𝑖𝑛 ise, bonoyu ihraç eden kurumun hazine olması nedeniyle risksiz faiz oranı
olarak adlandırılabilir. Çünkü hazine bir ekonomide temerrüt riski en düşük ekonomik birim
olmanın yanında, bononun vadesinin kısa olması vade riskini düşürmekte ve kısa vadede
enflasyonu doğru olarak öngörebilme olasılığının artmasından dolayı enflasyon risk primi
azalmakta, ikincil piyasada kolaylıkla el değiştirebilme kabiliyeti nedeniyle de likidite riski
düşük olmaktadır. Bu nedenle hazine bonosu en düşük riskli varlık hatta kısa vadeli hazine
bonoları risksiz varlık olarak adlandırılabilmekte ve bunlar için uygulanacak iskonto oranı
risksiz faiz oranı olarak kabul edilmektedir.

Örnek 3.1:
100.000 TL nominal değerli, 170 gün vadeli bir hazine bonosunun ihraç anındaki fiyatını, faiz
oranı yıllık %20 olması durumunda hesaplayınız.
Vadeye kalan süre = 170 gün
𝑖𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = %20
𝑖𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 =

%20
= %0,0548
365

𝑖𝑛 = 𝑖170𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = %0,0548 x 170 = %9,315
𝑉𝐻𝐵 =

𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑛 )

100.000 𝑇𝐿
= 91.478,75 𝑇𝐿
(1 + 0,09315)

Örnek 3.2:
100.000 TL nominal değerli, 170 gün vadeli bir hazine bonosunun ihraç anında 91.478,75
TL’den satın alan bir yatırımcı, 40 gün sonra faiz oranı yıllık %24’e çıkması durumunda hazine
bonosunu kaç TL’ye satar?
Vadeye kalan süre = 170 – 40 = 130 gün
𝑖𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = %24
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𝑖𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 =

%24
= %0,0658
365

𝑖𝑛 = 𝑖130𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = %0,0658 x 130 = %8,548
𝑉𝐻𝐵 =

𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑛 )

100.000 𝑇𝐿
= 92.125,14 𝑇𝐿
(1 + 0,08548)

Örnek 3.3:
Yatırımcı, Örnek 3.1’de yer alan hazine bonosunu ihraç anında 91.478,75 TL’den satın alıp 40
gün sonra 92.125,14 TL’dan sattığında,
a- 40 günlük faiz kazancını,
b- dönemsel getiri oranını,
c- yıllık bileşik getiri oranını hesaplayınız.
Cevaplar:
a- Faiz geliri = 92.125,14 - 91.478,75 = 646,39 TL
646,39

b- 𝑖𝑑ö𝑛𝑒𝑚 = 91.478,75 = %0,7
c- 𝑖𝑒 = (1 + 0,007)365/40 − 1 = %6,57

3.4. Finansman Bonosunun Değerlemesi
Finansman bonosu Anonim şirketler, bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından
kısa vadeli fon ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çıkarılan borçlanma araçlarıdır. Finansman
bonoları da kupon faizi vermeyen, iskontolu olarak ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Bu açıdan
bakıldığında değerlemesi hazine bonosu değerlemesi ile benzerdir. Ancak iskonto oranı,
değerlemesi yapılan menkul kıymetin risk düzeyini yansıttığından dolayı burada kullanılacak
olan iskonto oranı hazine bonosu için kullanılacak olan iskonto oranından daha farklı
olabilmektedir.
Finansman bonosunun teorik değeri aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
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𝑉𝐹𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑦𝚤𝑙 )𝑛/365

Örnek 3.4:
X A.Ş.’nin ihraç etmiş olduğu vadesine 45 gün kalmış bir finansman bonosunun nominal değeri
50.000 TL’dir. Aynı vadeli hazine bonosunun yıllık faiz oranı %20’dir. X A.Ş. için uygulanan
risk primi yıllık %3 olduğuna göre söz konusu finansman bonosunun teorik değerini
hesaplayınız.
Çözüm:
Vadeye kalan süre = 45 gün
Finansman bonosunun teorik değerinin hesaplanmasında kullanılacak olan iskonto
oranı, risksiz faiz oranı ile söz konusu bonoyu ihraç eden işletmeye uygulanacak olan risk
priminin toplamı olmaktadır.
𝑖𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠𝑢 = 𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘𝑠𝑖𝑧 + (𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖)
𝑖𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠𝑢 = 𝑖ℎ𝑎𝑧𝑖𝑛𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠𝑢 + (𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖)
𝑖𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = %20 + %3 = %23
𝑉𝐹𝐵 =

𝑉𝐹𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑦𝚤𝑙 )𝑛/365

50.000
= 48.738 𝑇𝐿
(1 + 0,23)45/365

Örnek 3.5:
Y A.Ş.’nin ihraç etmiş olduğu vadesine 73 gün kalmış bir finansman bonosunun nominal değeri
100.000 TL’dir. Bu bono için yatırımcının beklediği minimum getiri oranı yıllık %25 olduğuna
göre;
a) söz konusu finansman bonosunun teorik değerini hesaplayınız,
b) bu bonoyu a şıkkında hesapladığınız fiyattan satın alan yatırımcının dönemsel faiz
gelirini hesaplayınız.
Çözüm:
a) Vadeye kalan süre = 73 gün
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𝑖𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = %25
𝑉𝐹𝐵 =

𝑉𝐹𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑦𝚤𝑙 )𝑛/365

100.000
= 95.638 𝑇𝐿
(1 + 0,25)73/365

b) Faiz Geliri = Nominal Değer – Alış Fiyatı
Faiz Geliri = 100.000 – 95.368 = 4.362 TL

Örnek 3.6:
Z A.Ş.’nin ihraç etmiş olduğu vadesine 53 gün kalmış bir finansman bonosunun nominal değeri
100.000 TL’dir. Bu bono için yatırımcının beklediği minimum getiri oranı yıllık %25 olduğuna
göre;
a) söz konusu finansman bonosunun teorik değerini hesaplayınız,
b) bu bonoyu a şıkkında hesapladığınız fiyattan satın alan yatırımcının dönemsel faiz
gelirini hesaplayınız.
Çözüm:
a) Vadeye kalan süre = 53 gün
𝑖𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = %25
𝑉𝐹𝐵 =

𝑉𝐹𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑦𝚤𝑙 )𝑛/365

100.000
= 96.815 𝑇𝐿
(1 + 0,25)53/365

b) Faiz Geliri = Nominal Değer – Alış Fiyatı
Faiz Geliri = 100.000 – 96.815 = 3.185 TL
Örnek 3.5 ve Örnek 3.6’da elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında görülmektedir ki,
faiz oranı değişmese de vadeye kalan süre azaldıkça bononun fiyatı yükselir ve faiz geliri azalır.
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Uygulamalar
Hazine Bonosu ve Finansman bonosunun değerinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Bir finansal varlığın değeri nedir? Nasıl hesaplanır?
Hazine Bonosu ve Finansman bonosunun değeri nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değer, bir malın bir başka mal ile değiştirilebilme gücüdür. Piyasa değeri, defter değeri,
gerçek değer, işleyen teşebbüs değeri, tasfiye değeri ve emsal değeri gibi farkı değer kavramları
mevcuttur. Genel değerleme modeline göre bir varlığın değeri, geri kalan vadesi boyunca
yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri toplamıdır. Hazine bonosu ve
finansman bonosu kısa vadeli ve kuponsuz finansal araçlardır. Bu nedenle iskontolu satılırlar.
Hazine bonosu ve finansman bonosunun değeri, nominal tutarlarının bugünkü değerine eşittir.
Hazine bonosu değeri basit faizle, finansman bonosu değeri bileşik faizle hesaplanır.
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Bölüm Soruları
1) 1000 TL nominal değerli bir hazine bonosunun vadesine kalan süresi 65 gündür. Yıllık
faiz oranı %15 ise hazine bonosunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 652,23 TL

b) 770,58 TL c) 881,06 TL d) 973,71 TL e) 970,87 TL

2) Vadesi 365 gün olan 10.000 TL tutarındaki hazine bonosunun değeri ihracından 36 gün
sonra piyasa faiz oranı yıllık %15 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 652,23 TL

b) 770,58 TL c) 881,06 TL d) 973,71 TL e) 970,87 TL

3) 1000 TL nominal değerli bir finansman bonosunun vadesine kalan süresi 65 gündür.
Yıllık faiz oranı %18 ise hazine bonosunun değeri kaç TL’dir?
a) 652,23 TL

b) 770,58 TL c) 881,06 TL d) 973,71 TL e) 970,87 TL

4) Vadesi 365 gün olan 1.000 TL tutarındaki finansman bonosunun değeri ihracından 36
gün sonra piyasa faiz oranı yıllık %18 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 442,16 TL

b) 557,43 TL c) 781,45 TL d) 867,07 TL e) 912,98 TL

5) Vadesi 365 gün olan 1.000 TL tutarındaki hazine bonosunun değeri ihracından 36 gün
sonra piyasa faiz oranı yıllık %18 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 435,26 TL

b) 550,41 TL c) 776,43 TL d) 860,44 TL e) 907,64 TL

6) Değer kavramını açıklayınız.
7) Piyasa değerini tanımlayınız.
8) Defter değerini tanımlayınız.
9) Gerçek (ya da teorik) değerini tanımlayınız.
10) İşleyen teşebbüs değerini tanımlayınız.
11) Tasfiye değerini tanımlayınız.
12) Emsal değerini tanımlayınız.
Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

D
C
C
D
D
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4. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ: TAHVİL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

Tahvil
Tahvilin Teorik Değeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tahvil nedir?
Tahvilin değeri nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

4.1

Tahvili tanımlayabilmek ve
özelliklerini açıklayabilmek

4.2

Farklı özelliklere sahip
tahvillerin teorik değerini
hesaplayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
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Anahtar Kavramlar
Tahvil, tahvilin teorik değeri
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Giriş
Tahvil devletlerin ya da anonim şirketlerin uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılamak
için ihraç edebilecekleri önemli bir borçlanma aracıdır. Tahvil ihracı ile ihraççı kuruluş uzun
vadeli ve büyük ölçekli yatırımlarını finanse edebilecek kaynağı sermaye piyasasından
sağlamaktadır. Yatırımcı ise uzun vadeli ve hisse senetlerine göre daha düşük riskli bir yatırım
alternatifi olarak tahvili tercih edebilmektedir. Tahvillerin likit bir ikincil piyasada satılabilme
olanağı yatırımcıların tercih ettikleri yatırım sürelerini ayarlayabilmelerine olanak vermektedir.
Dolayısıyla hem kurumsal ve bireysel yatırımcılar hem de uzun vadeli kaynak ihtiyacı içinde
olan işletmeler için tahvil değerlemesi önemli bir konu haline gelmektedir.
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4.1. Tahvil
Tahvil, sahiplerine tahvili ihraç eden şirketten alacak hakkı veren bir menkul kıymet
çeşididir. Dolayısıyla tahvil, devletlerin ve anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari
kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri olarak tanımlanabilir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, tahvilin "ödünç para bulmak" amacıyla ihraç
edilen borç senedi olduğu, bir borç ödeme taahhüdü olan borç senedinden farklı özelliklere
sahip bir menkul kıymet olduğudur.15
Tahvil ihracı ile şirketler uzun vadeli borçlanma olanağına sahip olmaktadırlar.
Tahviller bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilirler ve faiz ödemeleri ihraççılar tarafından
izahname ve sirkülerde açıkça belirtilmek şartıyla 3, 6 ya da 12 ayda bir yapılmaktadır. Kupon
faizi olarak adlandırılan bu ödemeye ilişkin koşullar tahvilin ilk ihracından itibaren bilinmekte
ve vadeye kadar bu koşullar değişmemektedir. Bu nedenle tahviller sabit getirili menkul
kıymetler olarak da tanımlanmaktadır. Dolayısıyla tahvilin yatırımcısına sağladığı getiri
dönemden döneme değişse bile bu getirinin hesaplanmasına ilişkin koşullar değişmediğinden
tahvil sabit getirili menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır. Tahvil yatırımcısı, zamanı
geldiğinde tahvilin anaparasını ve kupon faizlerini ihraççı kurumdan almaktadır. Yatırımcılar
bu haklarını şirket kar etse de etmese de alacaklardır.
Anonim ortaklıkların tahvil ihraçları belirli sınırlamalara tabidir. 2009/15344 sayılı
Borçlanma araçlarının ihraç limitlerine dair karara göre;
“Madde 2 – (1) Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma
araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız
denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık
finansal tablolarda yer alan özkaynak toplamının on katını geçemez.
(2) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarı,
birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.”
Aynı karara göre halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç limitleri ise şu şekilde
düzenlenmiştir:
“Madde 3 – (1) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma
araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız
denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık
finansal tablolarda yer alan özkaynak toplamının altı katını geçemez.
(2) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarı,
birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.”

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin Kitabevi,
Bursa, s.204.
15
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Devlet tahvilleri hariç olmak üzere, halka arz edilecek olan özel sektör tahvillerinin
SPK’ya kaydettirilmeleri gerekmektedir. İhraççısı ve taşıdığı hak ve yükümlülükler açısından
tahviller farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Buna göre başlıca tahvil çeşitleri özel sektör
tahvili, devlet tahvili, hamiline tahviller, nama yazılı tahviller, ikramiyeli tahviller, garantili
tahviller, güvenceli tahviller, güvencesiz tahviller, sabit faizli tahviller, değişken faizli tahviller,
endeksli tahviller, kara iştirakli tahviller, rüçhan haklı tahviller, hisse senedi ile değiştirilebilir
tahviller, ödenim fonlu tahviller, primli tahviller, iskontolu tahviller, geri çağrılabilir tahviller
ve kupon ödemesiz tahviller olarak sayılabilir.

4.2. Tahvilin Teorik Değeri
Tahvil vadesi bir yıldan uzun bir borçlanma aracıdır. Devlet ya da anonim şirketler
tarafından ihraç edilebilen tahvilin bir diğer özelliği ise dönemsel olarak kupon faizi ödemesi
yapabilmesidir. Tahvil üzerinde belirtilen 3 aylık, 6 aylık ya da bir yıllık süreler içinde vade
boyunca tahvil sahiplerine yapılan kupon ödemelerine kupon faizi denilmektedir. Kupon faiz
oranı, tahvilin vadesi boyunca sabit olarak belirlenebileceği gibi, enflasyona endeksli, dövize
endeksli ya da altına endeksli gibi belirli bir değere göre başlangıçta belirlenmiş olan sabit bir
formüle göre de hesaplanabilmektedir. Bu özelliğinden ötürü tahvil, sabit getirili menkul
kıymet olarak adlandırılmaktadır.
Tahvil, vade sonu anapara ödemeli olabileceği gibi, anapara ödemeleri vade içinde eşit
taksitlerle de yapılabilmektedir. Dolayısıyla tahvilin teorik değeri, tahvilin geri kalan vadesi
boyunca yatırımcısına sağlayacağı kupon faizi ve anapara ödemelerinin bugünkü değerleri
toplamı kadar olmaktadır. Tahvilin teorik değeri, genel değerleme modelinden hareketle
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝑁𝐴1
𝑁𝐴2
𝑁𝐴3
𝑁𝐴𝑛
+
+
+ ⋯+
1
2
3
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)

Yukarıdaki denklemden hareketle vade sonu anapara ödemeli bir tahvilin teorik değeri
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1
𝐾𝐹2
𝐾𝐹3
𝐾𝐹𝑛 + 𝐴𝑃𝑛
+
+
+
⋯
+
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3

bu durumda anapara vade içinde azalmadığı için tüm kupon faiz tutarları birbirine eşit
olacaktır:
𝐾𝐹1 = 𝐾𝐹2 = 𝐾𝐹3 =. . . = 𝐾𝐹𝑛 = 𝐾𝐹
ve
𝐴𝑃𝑛 = 𝐴𝑃
Eşit taksitli anapara ödemeli bir tahvilin teorik değeri ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
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𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇1 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇2 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇3
𝐾𝐹𝑛 + 𝐴𝑃𝑇𝑛
+
+
+⋯+
1
2
3
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)

Bu durumda her dönem anaparanın bir kısmı sabit bir taksit tutarında azaldığı için
dönemsel kupon faiz tutarları giderek azalmaktadır:
𝐾𝐹1 > 𝐾𝐹2 > 𝐾𝐹3 >. . . > 𝐾𝐹𝑛
ve
𝐴𝑃𝑇1 = 𝐴𝑃𝑇2 = 𝐴𝑃𝑇3 =. . . = 𝐴𝑃𝑇𝑛 = 𝐴𝑃𝑇
𝑉𝑇𝐻 = tahvilin değeri,
𝑁𝐴𝑛 = n zamanında ödenecek olan nakit akımı,
𝐾𝐹𝑛 = n zamanında ödenecek olan kupon faizi,
𝐴𝑃𝑛 =n zamanında ödenecek olan anapara,
𝐴𝑃𝑇𝑛 = n zamanında ödenecek olan anapara taksiti,
𝑖 = yatırımcının beklediği minimum getiri oranı,
𝑛= vadeye kalan süre.

4.2.1. Vade Sonu Anapara Ödemeli Tahvilin Değerlemesi
Tahvilin anapara ödemesinin vade sonunda olması durumunda yatırımcının elde
edeceği süre içinde gerçekleşen kupon faiz oranları her dönem için aynı miktarda sabit
kalmaktadır. Bunun nedeni, faiz ödemelerinin, kalan borcun bir fonksiyonu olmasıdır.
Anaparanın tamamının vade sonunda ödenmesi durumunda vade süresince borç tutarı nominal
değer kadar sabit kalmakta ve bu tutarın kupon faiz oranı ile çarpımı sonucunda kupon faizi
ödeme tutarları hesaplanmaktadır. Burada unutulmaması gereken bir diğer husus da tahvilin
değerinin, geri kalan vade boyunca yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü
değerleri toplamı olduğudur. Dolayısıyla tahvilin geri kalan vadesi, her zaman tahvilin vadesine
eşit olmak zorunda değildir. Eğer tahvilin ihraç anındaki değeri hesaplanmak isteniyorsa doğal
olarak geri kalan vade, tahvilin vadesine eşit olacaktır. Ancak tahvil ihraç edildikten sonra
herhangi bir zamanda tahvilin değerinin ne olacağı hesaplanacaksa bu durumda tahvilin
ihracından değerleme zamanına kadar geçen süre artık hesaplamaya konu değildir ve bu süre
içinde meydana gelmiş olan nakit akışları tahvilin değeri üzerinde etkili olmamaktadır. Bunun
nedeni, bir yatırımcı için herhangi bir varlığın değerinin, o varlığın gelecekte kendisine
sağlayacağı geri dönüşlerin bir fonksiyonu olmasıdır. Kupon faizleri ile anaparanın bugünkü
değerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı, yatırımcının bu yatırımdan beklediği
minimum getiri oranıdır. Yatırımcının beklediği minimum getiri oranı ise risksiz getiri oranı ile
yatırımın risk priminin toplamı kadar olmaktadır.
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Örnek 4.1:
4 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %12 kupon faizli bir
tahvilin ihraç anındaki teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının beklediği
minimum getiri oranı) yıllık %10 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm:
 Tahvilin teorik değeri, geri kalan vadesi boyunca yatırımcısına sağlayacağı nakit
akışlarının bugünkü değeri olduğuna göre öncelikle tahvilin geri kalan süresinin ne kadar
olduğunun hesaplanması gerekmektedir. Tahvilin ihraç anındaki değeri hesaplanacağından,
geri kalan sürenin vadeye eşit olduğu söylenebilir. Buna göre 𝑛=4 olmaktadır.
 Tahvil, vade sonu anapara ödemeli olduğuna göre vade boyunca her yıl anapara
üzerinden hesaplanacak olan kupon faizi (𝐾𝐹), anapara (𝐴𝑃) ile kupon faiz oranının (𝑘)
çarpımı kadar olmaktadır:
𝐾𝐹 = 𝐴𝑃. 𝑘
𝐾𝐹 = 1000 x 0,12 = 120 𝑇𝐿
 Tahvilin değeri aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹
𝐾𝐹
𝐾𝐹
𝐾𝐹 + 𝐴𝑃
+
+
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3 (1 + 𝑖)4

120
120
120
120 + 1000
+
+
+
= 1.063,4 𝑇𝐿
(1 + 0,1)4
(1 + 0,1)1 (1 + 0,1)2 (1 + 0,1)3

Örnek 4.2:
4 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %12 kupon faizli bir
tahvilin ihracından 1 yıl sonraki teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %10 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm:
 Tahvil ihraç edildikten bir yıl sonraki değeri hesaplanacağından, vadesine kalan
süre 𝑛 = 4 − 1 = 3 olarak hesaplanır.
 𝐾𝐹 = 𝐴𝑃. 𝑘
𝐾𝐹 = 1000 x 0,12 = 120 𝑇𝐿
 Geri kalan süre ve nakit akışları aşağıdaki şekil yardımıyla gösterilebilir:
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 Tahvilin değeri aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹
𝐾𝐹
𝐾𝐹 + 𝐴𝑃
+
+
1
2
(1 + 𝑖)3
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)

120
120
120 + 1000
+
+
= 1.049,73 𝑇𝐿
(1 + 0,1)3
(1 + 0,1)1 (1 + 0,1)2

Tahvillerin kupon faizi ödemeleri yıllık olabileceği gibi 3 ya da 6 ayda bir de
yapılabilmektedir. Bu durumda yıllık kupon faiz oranı dönemsel faiz oranına indirgenerek
dönemsel olarak meydana gelen nakit akışlarının bugünkü değerleri toplamı alınmaktadır.
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Örnek 4.3:
4 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %12 kupon faizli, 6
ayda bir kupon faizi ödemeli bir tahvilin ihracından 3 yıl sonraki teorik (gerçek) değerini,
piyasa faiz oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı) yıllık %10 olduğunda
hesaplayınız.
Çözüm:
 Tahvil ihraç edildikten bir yıl sonraki değeri hesaplanacağından, vadesine geri
kalan süre 𝑛 = 4 − 3 = 1 yıl olarak hesaplanır.
 Her 6 ayda bir kupon faizi ödemeleri yapıldığına göre b tahvilin yatırımcısı vadeye
kalan 1 yıl içerisinde toplam 2 adet kupon faizi alabilecektir.
 6 aylık kupon faizi aşağıdaki gibi hesaplanır;
𝑘

𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘
𝑘𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑙𝑖𝑘 = (𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚
𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

𝑘6𝑎𝑦𝑙𝚤𝑘 =

𝑘𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘
2

=

%12
2

= %6

𝐾𝐹 = 𝐴𝑃. 𝑘
𝐾𝐹 = 1000 x 0,06 = 60 𝑇𝐿
 Geri kalan süre ve nakit akışları aşağıdaki şekil yardımıyla gösterilebilir:

 Tahvilin değeri aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹
𝐾𝐹 + 𝐴𝑃
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2
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𝑉𝑇𝐻 =

60
60 + 1000
+
= 1.022,50 𝑇𝐿
1
(1 + 0,05)2
(1 + 0,05)

4.2.2. Eşit Taksitli Anapara Ödemeli Tahvilin Değerlemesi
Tahvile ait anapara ödemeleri vade içerisinde eşit taksitler halinde de ödenebilir. Bu
durumda yatırımcılar her dönem hem kupon faizi hem de anapara taksiti şeklinde iki farklı nakit
akışı elde etmektedirler. Anaparanın vade içinde eşit taksitlerle ödenmesi, vade ilerledikçe
ihraççı kuruluşun borcunun anaparasının giderek azalması anlamına gelecektir. Bu durumda
kupon faizi geri kalan borcun faiz oranı ile çarpılması şeklinde hesaplanacağından giderek
azalmaktadır. Dolayısıyla eşit taksitli anapara ödemeli tahvilin teorik değerinin hesaplanması
için öncelikle anapara taksitlerinin, her dönem için geri kalan anapara tutarının ve kupon faizi
tutarının hesaplanması gerekmektedir. Bunun ardından, tahvilin değerleme anından itibaren
yatırımcısının elde edeceği kupon faizi ve anapara taksitlerinin bugünkü değeri toplamı,
tahvilin teorik değeri olarak hesaplanabilir.
Örnek 4.4:
4 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %12 kupon faizli bir
tahvilin ihraç anındaki teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının beklediği
minimum getiri oranı) yıllık %10 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm:
 Tahvilin ihraç anındaki değeri hesaplanacağından, geri kalan süre vadeye eşittir:
𝑛=4
 Tahvil, eşit taksitli anapara ödemeli olduğuna göre vade boyunca her yıl anapara
üzerinden hesaplanacak olan kupon faizi (𝐾𝐹), geri kala anapara (𝐴𝑃) ve anapara taksiti
(𝐴𝑃𝑇) itfa tablosu yardımıyla hesaplanır:
Yıl Anapara
Kupon Faizi
Anapara
Toplam Nakit
Taksiti
Akışı
(𝑛)
(𝐴𝑃)
(𝑖 = %12)
(𝐴𝑃𝑇)
(𝑁𝐴)
1
1.000
1.000 x 0,12 = 120
250
120 + 250 = 370
2
750
750 x 0,12 = 90
250
90 + 250 = 340
3
500
500 x 0,12 = 60
250
60 + 250 = 310
4
250
250 x 0,12 = 30
250
30 + 250 = 280
 İtfa tablosunda hesaplanan nakit akışlarından hareketle tahvilin değeri aşağıdaki
denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹4 + 𝐴𝑃𝑇
+
+
+
(1 + 𝑖)4
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)3
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𝑉𝑇𝐻 =

370
340
310
280
+
+
+
= 1.041,51 𝑇𝐿
1
2
3
(1 + 0,1)4
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)

Örnek 4.5:
4 yıl vadeli, 5.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %12 kupon faizli bir
tahvilin ihracında 1 yıl sonra teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %15 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm:
 Tahvilin ihraç anındaki değeri hesaplanacağından, geri kalan süre vadeye eşittir:
𝑛=4
 Tahvil, eşit taksitli anapara ödemeli olduğuna göre vade boyunca her yıl anapara
üzerinden hesaplanacak olan kupon faizi (𝐾𝐹), geri kala anapara (𝐴𝑃) ve anapara taksiti
(𝐴𝑃𝑇) itfa tablosu yardımıyla hesaplanır:
Yıl Anapara
(𝑛)
(𝐴𝑃)
1
2
3
4

5.000
3.750
2.500
1.250

Kupon Faizi
(𝑖 = %12)
5.000 x 0,12 = 600
3.750 x 0,12 = 450
2.500 x 0,12 = 300
1.250 x 0,12 = 150

Anapara
Taksiti
(𝐴𝑃𝑇)
1.250
1.250
1.250
1.250

Toplam Nakit Akışı
(𝑁𝐴)
600 + 1.250 = 1.850
450 + 1.250 = 1.700
300 + 1.250 = 1.550
150 + 1.250 = 1.400

 İtfa tablosundan hareketle nakit akışları zaman çizelgesi üzerinde aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
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 İtfa tablosunda hesaplanan nakit akışlarından hareketle tahvilin değeri aşağıdaki
denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇
+
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)3

1700
1550
1400
+
+
= 3.570,81 𝑇𝐿
1
2
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)3

Örnek 4.6.:
Örnek 3.8’de yer alan tahvilin vadesinden 2 yıl sonraki teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm:
Vadeden iki yıl sonra geri kalan nakit akışları aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 İtfa tablosunda hesaplanan nakit akışlarından hareketle tahvilin değeri aşağıdaki
denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2

1550
1400
+
= 2.406,43 𝑇𝐿
1
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)2
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Örnek 4.7:
Örnek 3.8’de yer alan tahvil 23.09.2013 tarihinde ihraç edilmiştir. Tahvilin 16.10.2014
tarihindeki teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm:
16.10.2014 tarihinden sonra geri kalan nakit akışları aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 16.10.2014 tarihindeki değerin hesaplanması için ilk önce bu tarihten sonraki ilk
nakit akışının gerçekleştiği zaman olan 23.09.2015 tarihi itibariyle nakit akışlarının
bugünkü değerleri hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻(23.09.2015) =

𝐾𝐹(23.09.2015) + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹(23.09.2016) + 𝐴𝑃𝑇 𝐾𝐹(23.09.2017) + 𝐴𝑃𝑇
+
+
(1 + 𝑖)0
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2

𝑉𝑇𝐻(23.09.2015) =

1.700
1.550
1.400
+
+
= 4.106,43 𝑇𝐿
1
1
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)2

 Geri kalan nakit akışlarının 23.09.2015 tarihindeki değeri hesaplandıktan sonra
bu toplam değer iskontolama yöntemiyle 16.10.2014 tarihindeki değeri hesaplanabilir.
Bunun için 16.10.2014 ile 23.09.2015 tarihleri arasındaki gün sayısı 342 olarak hesaplanır.
Tahvilin 16.10.2014 tarihindeki değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝑇𝐻 =

4.106,43
= 3.600,40 𝑇𝐿
0,15
(1 +
. 342)
365
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Uygulamalar
Tahvilin teorik değerinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Bir tahvilin teorik değeri nasıl hesaplanır?

98

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahvil uzun vadeli bir borçlanma aracıdır. Farklı çeşitleri olan tahviller genellikle
yatırımcılarına altı ayda bir ya da yılda bir kupon faizi ödemektedir. Tahvilin anapara ödemeleri
vade sonunda ya da vade içinde eşit taksitle yapılabilir. Dolayısıyla bir tahvilin teorik değeri
geri kalan vadesi boyunca yatırımcısına sağlayacağı kupon faizleri ile anapara taksitlerinin (ya
da anaparanın) bugünkü değeri toplamıdır. Nakit akışlarının bugünkü değerinin
hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı, yatırımcının bu yatırımdan beklediği minimum getiri
oranıdır. Yatırımcının beklediği minimum getiri oranı ise risksiz getiri oranı ile risk priminin
toplamı kadardır.
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Bölüm Soruları
1) 6 yıl vadeli, 5.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %10 kupon faizli
bir tahvilin ihraç anındaki teorik (gerçek) değeri, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %12 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2328,82 TL
b) 3826,37 TL
c) 4588,86 TL
d) 5823,56 TL
e) 6925,22 TL
2)

6 yıl vadeli, 5.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %10 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 2 yıl sonraki teorik (gerçek) değeri, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %12 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2832,22 TL
b) 3256,43 TL
c) 4696,27 TL
d) 5278,44 TL
e) 7142,89 TL

3)

6 yıl vadeli, 5.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %10 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 2 yıl sonraki teorik (gerçek) değeri, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %16 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2272,59 TL
b) 3844,23 TL
c) 4160,55 TL
d) 5021,47 TL
e) 6842,63 TL

4)

6 yıl vadeli, 5.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %10 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 5 yıl sonraki teorik (gerçek) değeri, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %12 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3879,11 TL
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b) 4026,48 TL
c) 4111,42 TL
d) 4698,47 TL
e) 4910,71 TL
5)

5 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, vade sonu anapara ödemeli ve yıllık %15 kupon faizli, 6
ayda bir kupon faizi ödemeli bir tahvilin ihracından 2 yıl sonraki teorik (gerçek) değeri,
piyasa faiz oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı) yıllık %12 olduğunda
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 928,44 TL
b) 1073,76 TL
c) 1111,53 TL
d) 1492,32 TL
e) 1820,63 TL

6)

5 yıl vadeli, 2.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %14 kupon faizli
bir tahvilin ihraç anındaki teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %15 olduğunda hesaplayınız.

7)

5 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %13 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 2 yıl sonra teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %14 olduğunda hesaplayınız.

8)

5 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %13 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 3 yıl sonra teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %14 olduğunda hesaplayınız.

9)

5 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %13 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 4 yıl sonra teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %14 olduğunda hesaplayınız.

10)

5 yıl vadeli, 1.000 TL anaparalı, eşit taksitli anapara ödemeli ve yıllık %13 kupon faizli
bir tahvilin ihracından 4 yıl sonra teorik (gerçek) değerini, piyasa faiz oranı (yatırımcının
beklediği minimum getiri oranı) yıllık %10 olduğunda hesaplayınız.
Cevaplar:
1) C
2) C
3) C
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4) E
5) B
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5. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ: HİSSE SENEDİ

103

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

Hisse Senedi
Hisse Senedi Değerlemesi

104

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hisse senetleri sahibine hangi hakları sağlar?
Hisse senedinin teorik değeri nasıl hesaplanır?

105

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

5.1

Hisse senedinin sağladığı
hakları bilmek

5.2

Hisse senetlerinin teorik
değerinin hesaplanmasına
yönelik yöntemleri
kavrayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
Hisse senedi, karpaylarının bugünkü değeri yöntemi, fiyat kazanç oranı, piyasa değeri
defter değeri oranı
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Giriş
Hisse senetleri riskli yapılarıyla yatırım kararlarında dikkatle üzerinde durulması
gereken menkul kıymetler arasında yer almaktadır. Genel ekonomik ve siyasi gelişmelerden
kaynaklanan sistematik risklerin ve hisse senedini ihraç eden şirketin kendisine özgü yapısından
gelen sistematik olmayan riskin etkisi altında olan hisse senedi yatırımcıları, hisse senetlerinden
bekledikleri getiri ve riske dayalı olarak yatırım kararlarını vermektedir. Tahvil ve bonodan
farklı olarak hisse senetlerinin vadesi sonsuzdur, karpayı ve satış fiyatı şeklinde meydana
çıkacak olan nakit girişlerinin tutarlarının ne olacağını kesin bir şekilde önceden bilmek
mümkün değildir, bu nedenle hisse senedi değerlemesinde kullanılacak olan iskonto oranının
hisse senedinin taşıdığı riski doğru bir şekilde yansıtması önemlidir.
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5.1.

Hisse Senedi

Hisse senetleri, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel
kanunla kurulan kurumlar tarafından ihraç edilebilen ve ortaklığa ait sermaye paylarını temsil
eden kıymetli evraktır. Özel kanunla kurulmuş olan ve hisse senedi çıkarabilen kuruluşlar ise
TC Merkez Bankası, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri,
Kamu iktisadi devlet teşekkülleri, bağlı ortaklıklar ve sigorta şirketleridir.16
Hisse senedi yatırımcıları ihraççı şirketin ortaklarından biri olmaktadırlar. Bu nedenle
hisse senedi sahipleri şirket üzerinde sahiplik haklarının tümüne de sahip olmaktadırlar. Hisse
senedi sahiplerinin hakları aşağıdaki gibi sayılabilir:
 Karpayı (temettü) hakkı: Hissedarlar, sahip oldukları hisse senedi sayısına bağlı
olarak şirketteki payları oranında karpayı almaya hak kazanırlar.
 Rüçhan hakkı: Bedelli sermaye artırımı yapıldığında ihraç edilen yeni hisse senetleri
öncelikle eski hissedarlara satılmaktadır. Eski hissedarların satın alacakları yeni hisse senetleri
için ödeyecekleri fiyat genellikle nominal fiyat olmakta, öncelikli satın alabilecekleri miktar ise
eski hisseleri oranında olmaktadır.
 Tasfiye bakiyesine katılma hakkı: Bir şirketin tasfiyesi halinde aktifleri edilerek
öncelikli olarak şirketin borçları ödenmektedir. Borçlar ödendikten sonra eğer arta kalan bir
tutar olursa bu tasfiye bakiyesi olarak adlandırılır ve hissedarlara sahip oldukları payları
doğrultusunda dağıtılır. Eğer aktiflerden elde edilen tutar borçlara eşit ya da daha az ise tasfiye
bakiyesi kalmamaktadır. Bu durumda hissedarlar şirketten herhangi bir tutar talebinde
bulunamazlar.
 Bedelsiz Hisse Senedi Hakkı: Şirketin özsermayesinde yer alan kalemler arasında
bulunan hisse senedi ihraç primleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış karlar gibi
kalemlerin sermayeye eklenmesiyle ortaya çıkan sermaye artışı karşılığında bedelsiz hisse
senedi dağıtılmaktadır. Bu artış, şirkete dışarıdan sağlanan bir kaynak olmadığı için yeni
çıkarılan bedelsiz hisse senetleri mevcut hissedarlara payları oranında dağıtılmaktadır.
 Şirket yönetimine katılma hakkı: Genel kurul vasıtasıyla hissedarlar şirketin yönetim
kurulunu seçme hakkına sahiptir.
 Oy hakkı: Her hissedar en az bir oy hakkına sahip olmakla birlikte, şirketin esas
sözleşmesinde belirtilen oranda oy hakkına sahiptir.

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin Kitabevi,
Bursa, s.180.
16
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 Bilgi alma hakkı: Hissedarlar şirketle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Bu bilgiler
şirketin incelenmesine izin verilen defter ve belgelerden ibarettir ve iş sırlarını
kapsamamaktadır.
Hisse senetleri sahip oldukları farklı özelliklere göre farklı şekillerde
sınıflandırılabilirler. Başlıca hisse senedi türleri hamiline ya da nama yazılı hisse senetleri, adi
ve imtiyazlı hisse senetleri, primli ve primsiz hisse senetleri, kurucu ve intifa hisse senetleri
şeklinde sayılabilir.
 Hamiline hisse senetleri: Hisse senedinin taşıdığı haklara sahip olmak için bu hisse
senedini elinde bulundurmak yeterlidir. Özellikle borsada işlem gören hisse senetleri hamiline
yazılıdır. Bu özellik sayesinde, hisse senetlerinin borsada yatırımcılar arasında kolaylıkla el
değiştirmesini sağlamaktadır. Çünkü bu durumda hisse senetlerinin bir yatırımcıdan diğer bir
yatırımcıya devri hissedar haklarının da geçmesi için yeterli olmaktadır.
 Nama yazılı hisse senedi: Bu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar, şirketin pay
defterine kayıtlıdır ve bu şekilde hisse senetlerinin taşıdığı haklara sahip olmaktadırlar. Hisse
senedinin bir başkasına teslim edilmesi yanında bu değişikliğin pay defterine kaydedilmesi ile
hisse senedinin taşıdığı hakların yeni hissedara geçmesi mümkün olmaktadır.
 Adi hisse senetleri: Adi hisse senedi sahipleri, hisse senedi sahibi olmak dolayısıyla
diğer hissedarlardan daha farklı haklara sahip olmamaktadır.
 İmtiyazlı hisse senetleri: Şirketin esas sözleşmesinde yer alma koşuluyla sahiplerine
adi hisse senedi sahiplerine göre daha farklı haklar da sağlayan hisse senetleridir. Her dönem
belirli sabit bir tutarda karpayı alma hakkı tanıyan imtiyazlı hisse senetleri bir bakıma hisse
senedi ile tahviller arasında özellikler gösteren bir menkul kıymettir. Çünkü sahibine sağladığı
sabit getiri nedeniyle tahvilin, ortaklığı temsil etme ve dolayısıyla tasfiye bakiyesinde tahvil
sahiplerinden sonra, adi hisse senetlerinden ise önce yer almaktadır. Bazı imtiyazlı hisse
senetleri oy hakkından da yoksun olmaktadır. Böylelikle bu menkul kıymet yatırımcıları
yönetime katılma hakkına sahip olmamaktadır.
 İntifa hisse senetleri: Şirketin kuruluşundan sonra şirkete hizmeti geçen ya da
şirketten alacağı bulunan kişilere genel kurul kararıyla verilen hisse senetleridir. Bu hisse
senetleri de herhangi bir sermaye payını temsil etmemekle birlikte sahiplerine şirket karından
pay alma hakkı vermektedir.
 Primli hisse senedi: Şirket tarafından ihracı sırasında nominal değerden daha yüksek
bir fiyattan satılan hisse senetleridir.
 Primsiz hisse senetleri: Şirket tarafından ihracı sırasında nominal değerden satılan
hisse senetleridir.
 Kurucu hisse senetleri: Şirketin kuruluşuna hizmetiyle katkı verenlere verilen hisse
senetleridir. Dolayısıyla bu hisse senetleri belirli bir sermaye payını temsil etmezler ve nominal
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değerleri bulunmaz. Diğer yandan sahiplerine ortaklık hakkı sağlamayan kurucu hisse senetleri,
şirketin esas sözleşmesinde yer alan kurallara dayalı olarak sahiplerine kardan pay alma hakkı
vermektedir.

5.2.

Hisse Senedi Değerlemesi

Hisse senedinin teorik değerinin hesaplanmasında kullanılan başlıca yaklaşımlardan biri
genel karpaylarının bugünkü değeri modeli, diğeri ise piyasa çarpanları yaklaşımıdır.

5.2.1. Karpaylarının Bugünkü Değeri Yöntemi (Gordon Modeli)
Karpaylarının bugünkü değeri yöntemi, genel değerleme modelinde ortaya konulan
nakit akışlarının bugünkü değeri prensibine dayanmaktadır. Bir varlığın teorik değeri,
yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri olarak tanımlandığına göre hisse
senetlerinin yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarının karpayı olmasından hareketle teorik
değer, gelecekte elde edilecek karpaylarının bugünkü değerleri toplamı olarak
modellenmektedir. Modele göre nakit akışlarının tutarı, zamanlaması, ömrü ve risk düzeyine
uygun iskonto oranı belirlenmelidir. Buna göre bir hisse senedinin yatırımcısına sağlayacağı
nakit akışları karpayı olmakta ve teorik olarak vadesi sonsuz olarak kabul edilmektedir.
Karpaylarının bugünkü değeri modelinde kullanılan iskonto oranı, özsermaye maliyetidir.
Özsermaye maliyeti, yatırımcıların hisse senedini ihraç eden şirkete yatırım yapmaları (hissedar
olmaları) için gerekli minimum getiri oranıdır. Bir diğer deyişle bu şirkete ortak olmaktan
dolayı beklenen getiri oranı şirket için özsermaye maliyeti olmaktadır. Özsermaye maliyeti
aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝑘ö = 𝑖𝑟𝑓 + 𝑟𝑝
𝑘ö = özsermaye maliyeti,
𝑖𝑟𝑓 = risksiz getiri oranı,
𝑟𝑝 = risk primi.
Özsermaye maliyeti, belirli bir fiyatlama modelinden hareketle tahmin edilmektedir.
Bunun için yaygın olarak finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanılmaktadır. Buna göre
özsermaye maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝑘ö = 𝑖𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑀 ) − 𝑖𝑟𝑓 ]. 𝛽𝐻𝑠
𝑘ö = özsermaye maliyeti = gerekli getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑀 ) = endeksin (pazar portföyünün) beklenen getiri oranı,
𝛽 = hisse senedinin getiri oranının endeks getiri oranına karşı duyarlılığı =

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑀 ,𝑅𝐻𝑠 )
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑀 )

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑀 , 𝑅𝐻𝑠 ) = endeks ile hisse senedi getiri oranları arasındaki kovaryans,
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𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑀 ) = endeks getiri oranının varyansı.
Örnek 5.1:
Risksiz getiri oranı %11, borsa endeksi için beklenen getiri oranı %23 ve A şirketinin hisse
senedi ile endeksin getiri oranları arasındaki kovaryans 0,3629’dur. Endeks getiri oranının
varyansı 0,3745 olduğuna göre A şirketine yatırım yapmak için gerekli getiri oranı kaçtır?
𝑘ö = 𝑖𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑀 ) − 𝑖𝑟𝑓 ]. 𝛽𝐻𝑠
𝑘ö = 0,11 + [0,23 − 0,11].

0,3629
0,3745

𝑘ö = %22,63
Dolayısıyla karpaylarının bugünkü değeri yöntemine göre hisse senedinin teorik değeri
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝑉𝐻𝑠,0 =

𝐷1
𝐷2
𝐷3
𝐷∞
+
+
+ ⋯+
1
2
3
(1 + 𝑘ö )∞
(1 + 𝑘ö )
(1 + 𝑘ö )
(1 + 𝑘ö )

𝑉𝐻𝑠,0 = Hisse senedinin teorik değeri,
𝐷1 = 1 dönem sonra dağıtılacak karpayı.
Denklemde de görüldüğü gibi öncelikle hisse senedinin ömrünün sonsuz olması,
yukarıdaki denklemin pratikte çözümü için bazı varsayımların yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Bunun için perpetüite formülünden faydalanılabilir. Eğer sonsuz dönem boyunca şirketin
sağlayacağı nakit akışları birbirine eşit olursa yukarıdaki denklem aşağıdaki gibi yeniden
yazılabilir:
𝑉𝐻𝑠,0 =

𝐷1
𝑘ö

𝐸ğ𝑒𝑟: 𝐷1 = 𝐷2 = 𝐷3 = ⋯ = 𝐷∞
Doğal olarak sonsuz dönem boyunca karpaylarının aynı düzeyde olmasını beklemek
gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle işletmenin karlılığının ve dolayısıyla dağıtacağı
karpaylarının belirli bir büyüme oranında giderek artacağını varsaymak daha uygun olacaktır.
Çünkü ekonominin büyümesine paralel olarak şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ve
dolayısıyla şirketin de büyüyeceği düşünülebilir. Bu nedenle karpaylarının belirli bir sabit
oranda büyüyeceği varsayımı yapıldığında sonsuza kadar sağlanan karpaylarının bugünkü
değerleri toplamı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝑠,0 =

𝐷1
𝑘ö − 𝑔
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Eğer;
𝐷1 = 𝐷0 . (1 + 𝑔)
𝐷2 = 𝐷0 . (1 + 𝑔)2 = 𝐷1 . (1 + 𝑔)
⋮
𝐷𝑛 = 𝐷0 . (1 + 𝑔)𝑛 = 𝐷𝑛−1 . (1 + 𝑔)
𝑔= büyüme oranı (tüm dönem için aynı).
Yukarıdaki gibi formüle edilerek hisse senedinin teorik değerini gelecekteki
karpaylarının bugünkü değerleri toplamı olarak ortaya koyan yaklaşım Gordon modeli olarak
adlandırılmaktadır.
Örnek 5.2:
Cari yıl kar dağıtım oranı %28 olan bir şirketin karlarında beklenen yıllık artış oranı %12’dir.
Şirketin risk düzeyi incelendiğinde hisse senedine yatırım yapılması için gerekli getiri oranının
%21 olduğu öngörülmektedir. Buna göre söz konusu şirketin hisse senedinin teorik değerini
hesaplayınız.
Çözüm:
Kar dağıtım oranı, 1 TL olan bir adet hisse senedi nominal değerine karşı dağıtılan karpayının
oranıdır. Cari yıl kar dağıtım oranı %28 olduğuna göre bir adet hisse senedi başına dağıtılmış
olan karpayı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐷0 = 1 𝑇𝐿 x (𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑦𝚤𝑙 𝑘𝑎𝑟 𝑑𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑚 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤)
𝐷0 = 1 x %28 = 0,28 𝑇𝐿
Her yıl karpayının %12 artacağı varsayıldığına göre, bir yıl sonra dağıtılacak olan karpayı
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐷1 = 𝐷0 . (1 + 𝑔)
𝐷1 = 0,28. (1 + 0,12) = 0,3136 𝑇𝐿
Sonuç olarak hisse senedinin teorik değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝑠,0 =

𝐷1
0,3136
=
= 3,48 𝑇𝐿
𝑘ö − 𝑔 0,21 − 0,12

Bazı durumlarda bir şirketin karlarındaki büyüme oranının sonsuz dönem boyunca aynı
düzeyde kalacağına dair bir varsayımla hisse senedi değerini modellemek uygun olmayabilir.
Örneğin ilk birkaç yıl boyunca sürecek olan hızlı bir büyümenin ardından büyüme oranının
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azalması söz konusu olabilir. Özellikle yeni bir ürünle piyasaya giren işletmelerin ilk yıllarda
satışlarının ve karlılıklarının hızla arttığı, ardından olgunlaşma dönemine girilmesiyle birlikte
büyümenin yavaşladığı görülebilir. Bu durumda da karpaylarının bugünkü değeri yaklaşımı
kullanılarak hisse senedinin teorik değerini hesaplamak mümkün olmaktadır. Bu durum
aşağıdaki örnekte ele alınmaktadır:
Örnek 5.3:
Cari yıl kar dağıtım oranı %28 olan bir şirketin karlarında beklenen yıllık artış oranı ilk 3 yıl
için %12, daha sonraki yıllar için ise %9’dur. Şirketin risk düzeyi incelendiğinde hisse senedine
yatırım yapılması için gerekli getiri oranının %21 olduğu öngörülmektedir. Buna göre söz
konusu şirketin hisse senedinin teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm:
Yıllar itibariyle karpayları aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐷0 = 1 x %28 = 0,28 𝑇𝐿
İlk 3 yıl boyunca karpayının %12 artacağı varsayıldığına göre:
𝐷1 = 0,2800. (1 + 0,12) = 0,3136 𝑇𝐿
𝐷2 = 0,3136. (1 + 0,12) = 0,3512 𝑇𝐿
𝐷3 = 0,3512. (1 + 0,12) = 0,3933 𝑇𝐿
Üçüncü yıldan itibaren büyüme oranı %9 olacağından bu yıldan sonraki karpayları ise aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
𝐷4 = 0,3933. (1 + 0,09) = 0,4297 𝑇𝐿
𝐷5 = 0,4297. (1 + 0,09) = 0,4673 𝑇𝐿
𝐷6 = 0,4673. (1 + 0,09) = 0,5094 𝑇𝐿
⋮

⋮

⋮

Buna göre hisse senedinin teorik değeri aşağıdaki gibi yazılabilir:
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𝐷4 ’ten itibaren sonsuza kadar aynı büyüme oranı geçerli olacağından 4. zamandan sonsuza
kadar olan nakit akışlarının 3. zamandaki değerinin hesaplanması aşağıdaki denklem
yardımıyla mümkün olabilir:
𝑉𝐻𝑠,0 = 𝑘

𝐷1
ö −𝑔

olduğuna göre dördüncü dönemden sonraki tüm karpaylarının bugünkü değerleri

toplamı üçüncü zamanda hisse senedinin teorik değerine eşit olacaktır.
𝑉𝐻𝑠,3 =

𝐷4
𝑘ö − 𝑔

Dolayısıyla yukarıdaki denklem aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir;

𝑉𝐻𝑠,0 =

𝐷1
𝐷2
𝐷3
𝑉𝐻𝑠,3
+
+
+
(1 + 𝑘ö )1 (1 + 𝑘ö )2 (1 + 𝑘ö )3 (1 + 𝑘ö )3

Üçüncü zamandaki teorik değer aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝑠,3 =

𝑉𝐻𝑠 =

𝐷4
0,4297
=
= 3,58 𝑇𝐿
𝑘ö − 𝑔 0,21 − 0,09

0,3136
0,3512
0,3933 + 3,58
+
+
= 2,74 𝑇𝐿
1
2
(1 + 0,21)
(1 + 0,21)
(1 + 0,21)3

5.2.2. Piyasa Çarpanları Yaklaşımı
Piyasa çarpanları yaklaşımı, hisse senetlerinin teorik değerlerinin, belirli bir ortalama
katsayıya göre belirlendiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre hisse başına özsermaye değeri
ya da hisse başına net kar gibi hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla ilişkili olduğu düşünülen bir
değişkenden yola çıkılarak değerleme yapılmaktadır. Bu yaklaşımda, ortalama olarak hisse
senetlerinin piyasa fiyatlarının bu değere oranı, piyasa çarpanı olarak adlandırılmaktadır.
Dolayısıyla piyasa çarpanı, piyasada hisse senetlerinin ortalama olarak ele alınan değişkenin
kaç katı kadar değerlendiğine dair bir gösterge olmaktadır. En yaygın olarak kullanılan piyasa
çarpanları arasından fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri defter değeri oranı yer almaktadır.
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5.2.2.1. Fiyat Kazanç Oranı Yaklaşımı
Fiyat kazanç oranı, bir hisse senedinin piyasa değerinin, hisse senedini ihraç eden
şirketin hisse senedi başına düşen net karına oranıdır. Fiyat kazanç oranı aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
𝐹/𝐾𝑖 =

𝑃0,𝑖
𝑃𝐵𝐾𝑖

𝐹/𝐾𝑖 = i hisse senedinin fiyat kazanç oranı,
𝑃0,𝑖 = i hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
(𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟)

𝑖
𝑃𝐵𝐾𝑖 = i hisse senedini ihraç eden şirketin hisse başına net karı = (𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

𝑖

Fiyat kazanç oranı, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına düşen net karın kaç
katı olduğunu gösterdiğine göre, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, fiyat kazanç
oranlarının ortalaması, o sektör için yatırımcıların hisse senetlerine hisse başına net karının kaç
katı kadar değer biçtiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sektöre
ait ortalama fiyat kazanç oranı hesaplandığında bu değerden yola çıkılarak hisse senedinin
teorik değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = 𝑃𝐵𝐾𝑖 x 𝐹/𝐾𝑜𝑟𝑡
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = i şirketine ait hisse senedinin teorik değeri,
𝑃𝐵𝐾𝑖 = i şirketine ait hisse senedinin pay başına karı,
𝐹/𝐾𝑜𝑟𝑡 = i şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama fiyat kazanç oranı.
Örnek 5.4:
Tekstil sektörünün ortalama fiyat kazanç oranı 14’tür. X A.Ş.’nin 2014 yılı net karı 8.200.000
TL, hisse senedi sayısı ise 15.000.000 adettir. Hisse senedinin cari piyasa fiyatı 6,43 TL ise bu
hisse senedinin
a. fiyat kazanç oranını,
b. teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm:
a. Fiyat kazanç oranının bulunabilmesi için öncelikle pay başına karın hesaplanması
gerekmektedir.
𝑃𝐵𝐾𝑖 =

(𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟)𝑖
8.200.000
=
= 0,54667
(𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)𝑖 15.000.000
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Pay başına kardan hareketle hisse senedinin fiyat kazanç oranı hesaplanabilir:
𝐹/𝐾𝑖 =
𝐹/𝐾𝑖 =

𝑃0,𝑖
𝑃𝐵𝐾𝑖

6,43
= 11,7622
0,54667

X A.Ş.’nin fiyat kazanç oranı sektörün ortalama fiyat kazanç oranından daha düşüktür.
Bu nedenle hisse senedinin sektöre göre düşük değerlendiği söylenebilir.
b. Sektörde ortalama olarak hisse senetleri pay başına karlarının 14 katı kadar
fiyatlandığına göre X A.Ş.’nin teorik fiyatı da buna göre aşağıdaki gibi olmaktadır:
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = 𝑃𝐵𝐾𝑖 x 𝐹/𝐾𝑜𝑟𝑡 = 0,54667 x 14 = 7,65 𝑇𝐿
X A.Ş.’nin piyasa fiyatı 6,43 TL olmasına karşın, hisse senedinin sahip olması gereken fiyatın
(teorik fiyat) 7,65 TL olduğu görülmektedir.

5.2.2.2. Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı Yaklaşımı
Piyasa değeri defter değeri oranı, bir hisse senedinin piyasa değerinin, hisse senedini
ihraç eden şirketin hisse senedi başına düşen özsermayesine oranıdır. Piyasa değeri defter
değeri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑖 =

𝑃0,𝑖
𝐷𝐷𝑖

𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑖 = i hisse senedinin piyasa değeri defter değeri oranı,
𝑃0,𝑖 = i hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
(Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒)

𝑖
𝐷𝐷𝑖 = i hisse senedini ihraç eden şirketin hisse başına özsermayesi = (𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

𝑖

Piyasa değeri defter değeri oranı, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına düşen
özsermayesinin kaç katı olduğunu gösterdiğine göre, belirli bir sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin, piyasa değeri defter değeri oranlarının ortalaması, o sektör için yatırımcıların hisse
senetlerine hisse başına özsermayesinin kaç katı kadar değer biçtiklerinin bir göstergesi olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sektöre ait ortalama piyasa değeri defter değeri oranı
hesaplandığında bu değerden yola çıkılarak hisse senedinin teorik değeri aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = 𝑃𝐵𝐾𝑖 x 𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑜𝑟𝑡
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = i şirketine ait hisse senedinin teorik değeri,
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𝐷𝐷𝑖 = i şirketine ait hisse senedinin pay başına özsermayesi (defter değeri),
𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑜𝑟𝑡 = i şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama piyasa değeri defter değeri oranı.

Örnek 5.5:
Tekstil sektörünün ortalama piyasa değeri defter değeri oranı 9’dur. X A.Ş.’nin 2014 yılı
özsermayesi 14.000.000 TL, hisse senedi sayısı ise 15.000.000 adettir. Hisse senedinin cari
piyasa fiyatı 6,43 TL ise bu hisse senedinin
a. piyasa değeri defter değeri oranını,
b. teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm:
a. piyasa değeri defter değeri oranının bulunabilmesi için öncelikle hisse senedinin
defter değerinin hesaplanması gerekmektedir.
𝐷𝐷𝑖 =

(Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒)𝑖
14.000.000
=
= 0,9333
(𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)𝑖 15.000.000

Defter değerinden hareketle hisse senedinin piyasa değeri defter değeri oranı hesaplanabilir:
𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑖 =
𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑖 =

𝑃0,𝑖
𝐷𝐷𝑖

6,43
= 6,8895
0,9333

X A.Ş.’nin piyasa değeri defter değeri oranı sektörün ortalama piyasa değeri defter değeri
oranından daha düşüktür. Bu nedenle hisse senedinin sektöre göre düşük değerlendiği
söylenebilir.
b. Sektörde ortalama olarak hisse senetleri defter değerinin 9 katı kadar fiyatlandığına
göre X A.Ş.’nin teorik fiyatı da buna göre aşağıdaki gibi olmaktadır:
𝑉𝐻𝑠,𝑖 = 𝐷𝐷𝑖 x 𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑜𝑟𝑡 = 0,9333 x 9 = 8,40 𝑇𝐿
X A.Ş.’nin piyasa fiyatı 6,43 TL olmasına karşın, hisse senedinin sahip olması gereken fiyatın
(teorik fiyat) 8,40 TL olduğu görülmektedir.
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Uygulamalar
Hisse senedinin teorik değerinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Bir hisse senedinin teorik değeri nasıl hesaplanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hisse senetleri, sahiplerine karpayı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma
hakkı, bedelsiz hisse senedi hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı ve oy hakkı vermektedir.
Hisse senetleri, nama ya da hamiline yazılı olabilir, adi, imtiyazlı ya da intifa hisse senedi
şeklinde olabilir ve primli ya da primsiz ihraç edilebilir. Hisse senetlerinin teorik değerlerinin
hesaplanmasında kullanılan başlıca yöntemlerden biri karpaylarının bugünkü değeri yöntemi,
diğeri ise piyasa çarpanları yöntemidir. Piyasa çarpanları yönteminde özellikle fiyat kazanç
oranı ve piyasa değeri defter değeri yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

A şirketinin cari yıl kar dağıtım oranı %30’dur. Bu şirketin karlarında beklenen yıllık artış
oranı %15’tir. Yatırımcının bu şirketin hisse senetlerine yatırım yapılması için beklediği
minimum getiri oranının %24 olduğuna göre söz hisse senedinin teorik değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2,63 TL
b) 3,22 TL
c) 3,83 TL
d) 4,21 TL
e) 4,89 TL

2)

A şirketinin cari yıl kar dağıtım oranı %30’dur. Bu şirketin karlarında beklenen yıllık artış
oranı ilk 3 yıl buyunca %15, sonraki yıllarda ise %12’dir. Yatırımcının bu şirketin hisse
senetlerine yatırım yapılması için beklediği minimum getiri oranının %24 olduğuna göre
söz hisse senedinin teorik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,14 TL
b) 1,86 TL
d) 2,22 TL
d) 2,97 TL
e) 3,01 TL

3)

A şirketinin cari yıl kar dağıtım oranı %30’dur. Bu şirketin karlarında beklenen yıllık artış
oranı bir sonraki yıl %15, sonraki 2 yıl boyunca %12 ve daha sonraki yıllarda ise %8’dir.
Yatırımcının bu şirketin hisse senetlerine yatırım yapılması için beklediği minimum getiri
oranının %24 olduğuna göre söz hisse senedinin teorik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,21 TL b) 1,97 TL
d) 2,28 TL
d) 2,94 TL
e) 3,41 TL

4)

A işletmesinin faaliyet gösterdiği sektörünün ortalama fiyat kazanç oranı 20’dir. Bu
şirketin 2014 yılı net karı 5.000.000 TL, hisse senedi sayısı ise 10.000.000 adettir. Hisse
senedinin cari piyasa fiyatı 4,80 TL ise bu hisse senedinin fiyat kazanç oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4,3
b) 6,2
c) 7,8
d) 8,1
e) 9,6

5)

6. Soruda verileri yer alan A işletmesinin hisse senedinin teorik değerini fiyat kazanç
oranı yöntemine göre aşağıdakilerden hangisidir?
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16

6)

B işletmesinin faaliyet gösterdiği sektörünün ortalama piyasa değeri defter değeri oranı
12’dir. Bu şirketin 2014 yılı net karı 8.500.000 TL, hisse senedi sayısı ise 12.000.000
adettir. Hisse senedinin cari piyasa fiyatı 7,60 TL ise bu hisse senedinin piyasa değeri
defter değeri oranını hesaplayınız.

7)
8)

7. Soruda verileri yer alan A işletmesinin hisse senedinin teorik değerini piyasa değeri
defter değeri oranı yöntemine göre hesaplayınız.
Hisse senetlerinin yatırımcılarına sağlayacağı hakları açıklayınız.

9)

Adi, İmtiyazlı ve intifa hisse senetlerini karşılaştırınız.

10)

Nama yazılı hisse senetleri ile hamiline yazılı hisse senetlerini karşılaştırınız.

11)

Primli ve primsiz hisse senetlerini açıklayınız.
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Cevaplar:
1) C
2) E
3) C
4) E
5) B
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6. SERMAYE BÜTÇELEMESİ:1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

Yatırım Türleri
Nakit Akışları
Geri Ödeme Süresi Kriteri

125

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ne tür yatırımlardan bahsedilebilir?
Nakit akışları nasıl hesaplanır?
Geri ödeme süresi nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

6.1

Yatırım çeşitlerini
kavrayabilmek.

6.2

Bir projenin nakit akışlarını Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
hesaplayabilmek
çözülmesi
Bir projenin geri ödeme Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
süresini hesaplayabilmek
çözülmesi

6.3

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Yatırım projesi, nakit akımı, geri ödeme süresi, iskontolu geri ödeme süresi
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Giriş
Sermaye bütçelemesi, bir işletmenin sabit sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde
kullanılan karar kriterlerinin incelenmesini içermektedir. İşletmenin sabit aktifleri, örneğin
makine, teçhizat, tesis, fabrika vb. yatırımları esneklik, vade, risk, büyüklük, likidite gibi
açılardan menkul kıymet yatırımlarından oldukça farklı özellikler göstermekte ve bu nedenle
işletme başarısı anlamında büyük önem taşımaktadır. Parasal anlamda büyük ölçekli olan bu
yatırımlar konusunda verilebilecek olan yanlış bir karar işletmenin zararının da büyük olmasına
neden olabilmektedir. Diğer yandan verilecek olan yanlış yatırım kararından kolaylıkla
vazgeçebilmenin mümkün olmaması, bu tür bir yatırımın hızla bir başkasına devredilip paraya
dönüştürülmesinin her zaman mümkün olmaması da yatırımın esnekliğinin düşük olmasına ve
riskin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle titiz bir fizibilite çalışması yapılmalı ve
uygun yatırım karar kriterlerinin kullanılmasıyla alternatif projelerin olası sonuçları
değerlendirilmelidir.
Sermaye bütçelemesi sürecinde kullanılan başlıca kriterler arasında geri ödeme süresi,
net bugünkü değer ve iç verim oranı kriterleri yer almaktadır. Tüm bu kriterler farklı bilgiler
sunmakta ve kendilerine özgü avantaj ve dezavantajlar taşımaktadırlar. Bu nedenle her kriterin
arka planında yer alan varsayımların bilinmesi ve yatırım kararlarında buna göre kullanılması
önemlidir.
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6.1. Yatırım Türleri
Özellikleri bakımından farklı yatırımlardan bahsetmek mümkündür. Bunlar arasında,
yeni bir tesisin kurulması, üretim kapasitesinin artırılması, bir darboğazın giderilmesi, mevcut
makinelerin yenilenmesi ya da ekonomik ömrünü tamamlamış olanların yerine yenilerinin
alınması ve bir başka işletme ile birleşme gibi faaliyetler, yatırım türleri olarak
değerlendirilebilir. Bunların yanında bir başka tür yatırım vardır ki, bu da yukarıda sayılan
yatırımlardan biri gerçekleştirildiğinde gerekli olan çalışma sermayesi ihtiyacındaki artıştır.
Hatta yatırım kavramı çok geniş bir şekilde değerlendirilirse alınan borçlar da negatif yatırım
olarak düşünülebilir. Yatırımlar, farklı yatırımların birbirleri arasındaki ilişkilerine dayalı
olarak da sınıflandırılabilirler. Buna göre tam bağımlı ya da bağımsız, tamamlayıcı, ikame ya
da bağdaşmaz projelerden bahsedilebilir. Eğer bir projenin var olabilirliği açısından diğer bir
projeye bağımlılığı söz konusuysa bu proje tam bağımlı proje olarak adlandırılır. Diğer yandan
bir projeden elde edilen nakit akımları diğer bir projenin varlığından etkilenmiyorsa bu proje
bağımsız proje olarak adlandırılır. Tamamlayıcı proje ise gerçekleştiği durumda diğer bir
projeden elde edilen nakit akışlarını artırmaktadır. Buna karşın ikame proje, gerçekleştirilmesi
halinde diğer bir projeden elde edilen akit akımlarını azaltmaktadır. Bu durumda bu iki proje
bağdaşmaz proje olmaktadır.17

6.2. Nakit Akışları
Nakit akışı, kar kavramından daha farklı bir kavramdır. Kar, belirli bir dönemde
meydana gelen gelirlerle giderler arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bu farklılığın temel
nedenlerinden biri, karın hesaplanmasında nakit hareketine neden olmayan gelir ve giderlerin
de yer almasıdır. Tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarının tutulması ve karın bu muhasebe
kayıtları temelinde hesaplanması, nakit esasından farklı bir sonucun doğmasına neden
olmaktadır. Nakit akışlarının gerçekleştiği zamana göre değerlendirilmesi, finansal açıdan daha
doğru kararların alınmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin; peşin parayla satın alınan bir sabit
aktife ilişkin nakit çıkışı satın alındığı zamanda gerçekleşirken, bunun yalnızca amortisman
gideri kadarı ilgili yılda gider olarak kara yansıtılmaktadır. Diğer yandan sabit aktifin geri kalan
ekonomik ömrü boyunca alıma ilişkin bir nakit çıkışı olmayacağı halde her yıl belirli bir tutarda
amortisman gideri tahakkuk etmeye devam edecek ve karın azalmasına neden olacaktır.
Dolayısıyla bir sabit aktifin satın alınıp alınmaması ya da bir projenin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmemesi konusunda finansal açıdan daha gerçekçi bir değerlendirme yapma
açısından gelecek yıllara ilişkin olarak bu projenin işletmeye sağlayacağı nakit akışlarının hepsi
gerçekleşme zamanına göre dikkate alınmalıdır.
Bütçelenmiş kar tutarından hareketle nakit akışlarının hesaplanması için nakit akışına
neden olmayan giderlerin tekrar net kara eklenmesi gerekmektedir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken bir başka husus da net nakit akışlarının ya da nakit akışlarındaki değişimin
dikkate alınması gereğidir. Bir projenin işletme için asıl değeri, işletmenin nakit akışlarına
17

Ali Bülent Pamukçu, Finans Yönetimi, Der Yayınları, ss.99,101.
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yapacağı katkıdır. Bazı projeler işletmenin giderlerini kısarak işletmeye katkı sağlarken bazıları
da gelirlerini artırarak katkı sağlamaktadır. Buna karşın bazı projeler, mevcut projelerin iptal
edilmesine neden olmakta ve buradan elde edilecek olan nakit akışlarını engelleyebilmektedir.
Bu nedenle bir projenin değerlendirilmesinde net nakit akışları dikkate alınmalıdır. Net nakit
akışlarının hesaplanmasında projenin ekonomik ömrü sonunda yaratacağı vergi sonrası hurda
değeri de dikkate alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da projelerin gerektirdiği
çalışma sermayesi ihtiyacındaki değişimdir. Örneğin yeni satın alınacak olan bir makine daha
yüksek bir tutarda stok bulundurulmasını gerektiriyorsa, bu da çalışma sermayesine yapılması
gereken bir ek yatırım olarak dikkate alınmalıdır.
Amortisman giderleri faaliyet giderleri arasında yer almadığı için ve yukarıda açıklanan
nedenlerden ötürü net nakit akışı hesabı içerisinde yer almamaktadır. Diğer yandan finansman
giderleri de faaliyet gideri olmamasından dolayı net nakit akışının hesaplanmasının dışında
tutulmaktadır. Çünkü finansman giderlerinin ve karpayı ödemelerinin projeden elde edilecek
olan nakit akışları ile sağlanacağı varsayılmakta, bu nedenle projenin ömrü boyunca
sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanırken ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
iskonto oranı olarak kullanılmaktadır. Buna göre projenin gerçekleşmesi durumunda net nakit
akımı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:18
∆𝑁𝐴 = ∆𝐹𝑉Ö𝐾 + ∆𝐴 − ∆𝑉 − ∆Ç𝑆
∆𝑁𝐴 = net nakit akımı,
∆𝐹𝑉Ö𝐾 = faiz ve vergi öncesi kardaki değişim,
∆𝐴 = amortisman giderlerindeki değişim,
∆𝑉 = vergi tutarındaki değişim,
∆Ç𝑆 = çalışma sermayesindeki değişim.

6.3. Geri Ödeme Süresi Kriteri
Geri ödeme süresi kriteri, bir yatırımdan elde edilen net nakit akışlarının toplam yatırım
tutarını ne kadar sürede geri ödediğini göstermektedir. Bu kriterin uygulanabilmesi için
yatırımın gerektireceği nakit çıkışları ile yatırım faaliyete geçtikten sonra gerçekleşmesi
beklenen net nakit girişlerinin dönemsel olarak ortaya konulması gerekmektedir.
Gerçekleştirilmesi planlanan projelere ait nakit akışları tahmin edildikten sonra her bir projenin
geri ödeme süresi hesaplanmaktadır. Bu kritere göre geri ödeme süresi en kısa olan yatırım
projesi diğerlerine tercih edilmektedir.
Örnek 6.1:

18

Ali Bülent Pamukçu, Finans Yönetimi, Der Yayınları, ss.102-103.
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X A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 olduğuna göre projenin geri ödeme süresi ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.000 TL
3.000 TL
3.500 TL

Çözüm:
Öncelikle projenin net hurda değerinin hesaplanması gerekmektedir.
(Net Hurda Değeri) = (Hurda Değeri) x [1-(Vergi Oranı)]
(Net Hurda Değeri)= 1.000 x (1 – 0,30) = 700 TL
Bu tutar, projenin ömrünün sonunda elde edilecek olan tutardır.
Yıllar itibariyle net nakit girişleri ve geri ödenecek tutarlar aşağıdaki gibidir:
Yıl
1
2

Yıl başında geri kalan
nakit çıkışı
(I)
5.000 TL
3.000 TL

Net nakit girişi
(II)
2.000 TL
3.000 TL

Yıl sonunda geri kalan
nakit çıkışı
(=I-II)
3.000 TL
0 TL

Yukarıda da görüldüğü gibi, toplam 5.000 TL tutarındaki nakit çıkışları 2. yılın
sonunda tamamen geri ödenmektedir.

Geri ödeme süresi kriterinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta,
nakit akışlarının yıl içerisinde homojen olarak dağıldığı varsayımıdır. Bir diğer deyişle ilgili
yıldaki nakit akışlarının her gün aynı miktarda elde edilen nakit akışlarının toplamı olduğu
varsayılmaktadır. Bu durumda geri ödeme süresi kriteri Örnek 6.2’deki gibi hesaplanabilir.
Örnek 6.2:
Y A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 olduğuna göre projenin geri ödeme süresi ne kadardır?
Yıl
0
1

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
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2
3
4

3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL

Çözüm:
(Net Hurda Değeri)= 1.000 x (1 – 0,30) = 700 TL
Yıl

1

Yıl başında geri kalan
nakit çıkışı
(I)
5.000 TL

Net nakit girişi
(II)
2.000 TL

Yıl sonunda geri kalan
nakit çıkışı
(=I-II)
3.000 TL

Proje ikinci yılda toplam 3.200 TL net nakit girişi sağlamaktadır. Bu nedenle ikinci
yıl içinde elde edilen 3.200 TL’nin her güne eşit dağıldığı varsayıldığında bir günde elde
edilen nakit girişi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
2.yıldaki Günlük NG= 3.200/365 = 8,77 TL
Geri kalan nakit akışının ödeneceği toplan süre = 3.000 / 8,77 = 342 gün
342 gün = 342 / 30 = 11,4 ay
0,4 ay = 0,4 x 30 = 12 gün
Dolayısıyla proje toplamda kendisini 1 yıl, 11 ay, 12 günde geri ödemektedir.

6.3.1. Geri Ödeme Süresi Kriterinin Avantaj ve Dezavantajları
Geri ödeme süresi kriterinin en önemli avantajı, hesaplamasının kolay oluşudur. Bu
yöntem özellikle ekonomideki belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde, gelecekteki nakit
akışlarının tahmin edilmesinin güç olduğu zamanlarda kullanılan bir yöntemdir. Ancak
yöntemin birinci zaafı paranın zaman değerini dikkate almamasıdır. Bu nedenle geri ödeme
süresi yaklaşımı yerine iskontolu geri ödeme süresi yaklaşımı kullanılabilir. Diğer yandan
yöntemin bir başka önemli sakıncası da değerlendirmeye alınan projeler arasında geri ödeme
süresi en kısa olanın seçilmesi durumunda, projenin kendisini geri ödedikten sonraki ömrü
boyunca sağlayacağı nakit akışlar değerlendirmeye alınmamış olmaktadır. Özellikle geri ödeme
süresi uzun ancak ilerideki yıllarda yüksek tutarlarda nakit akışı sağlayacak olan projelerin
seçilmemesi, işletmenin çıkarlarına aykırı bir değerlendirme yapılmasına neden olabilmektedir.
Bu durum Örnek 6.3’teki gibi gösterilebilir.
Örnek 6.3:
Z A.Ş.’nin değerlendirmeye aldığı iki projeye ilişkin net nakit akımları aşağıdaki gibidir:
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Yıl
0
1
2
3
4
5

A Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
6.000 TL
8.000 TL

Bu durumda A projesinin geri ödeme süresi 2 yıldır. B Projesinin geri ödeme süresi ise 3 yıl
olmaktadır. Ancak her ne kadar B projesi kendisini daha geç geri ödese de, geri ödeme
süresinden sonra işletmeye sağlayacağı net nakit akışları A projesine göre daha fazladır. Bu
nedenle geri ödeme süresi kriterine göre karar verilerek A projesi seçildiğinde işletme
açısından en uygun kararın verilmiş olduğu söylenemez.

6.3.2. İskontolu Geri Ödeme Süresi Kriteri
Geri ödeme süresi kriterinin paranın zaman değerini dikkate almaması nedeniyle
iskontolu geri ödeme süresinin kullanılması daha doğru olacaktır. Buna göre projenin ileride
sağlaması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerleri hesaplanarak geri ödeme süresi
bulunmaktadır. İskonto oranı olarak kullanılacak oran ise işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye
maliyetidir.
Örnek 6.4:
Y A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre
projenin geri ödeme süresi ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL

Çözüm:
Nakit akışlarının bugünkü değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:
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Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512

(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL
1.000 (1-0,3)=700 TL 1/(1+0,25)4 = 0,4096
Net hurda değeri

4

Nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
2.000 x 0,8 = 1.600 TL
3.200 x 0,64 = 2.048 TL
3.500 x 0,512 = 1.792 TL
4.700 x 0,4096 = 1.925,12 TL

Yıllar itibariyle geri ödenen tutarlar ise aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Yıl başında geri kalan
nakit çıkışı (I)

1
2

5.000 TL
3.400 TL

Net nakit
girişi
(II)
1.600 TL
2.048 TL

Yıl sonunda geri kalan
nakit çıkışı
(=I-II)
3.400 TL
1.352 TL

Proje üçüncü yılda toplam 1.792 TL net nakit girişi sağlamaktadır. Bu nedenle üçüncü
yıl içinde elde edilen 1.792 TL’nin her güne eşit dağıldığı varsayıldığında bir günde elde
edilen nakit girişi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
3.yıldaki Günlük NG= 1.792/365 = 4,91 TL
Geri kalan nakit akışının ödeneceği toplam süre = 1.352 / 4,91 = 275,36 gün
275,36 gün = 275,36 / 30 = 9,18 ay
0,18 ay = 0,18 x 30 = 5,4 gün
Dolayısıyla proje toplamda kendisini 2 yıl, 9 ay, 5 günde geri ödemektedir.

İskontolu geri ödeme süresi kriterinde de alternatif projeler arasında seçim yapılırken
kendisini en kısa sürede geri ödeyen proje diğerlerine tercih edilmektedir.
Örnek 6.5:
Z A.Ş.’nin değerlendirmeye aldığı iki projeye ilişkin net nakit akımları aşağıdaki gibidir.
İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre, iskontolu geri ödeme
kriteri yaklaşımı açısından bu iki proje arasından hangisi tercih edilmelidir?
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A Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

Yıl
0
1
2
3
4
5

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
6.000 TL
8.000 TL

Çözüm:
A Projesinin nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl
0
1
2
3
4
5

Net nakit
akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512
1/(1+0,25)4 = 0,4096
1/(1+0,25)5 = 0,3277

Yıl başında geri kalan nakit
çıkışı
(I)
5.000 TL
3.000 TL
1.400 TL

Yıl
1
2
3

Net nakit girişi
(II)
2.000 TL
1.600 TL
1.280 TL

Nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
2.500 x 0,8 = 2.000 TL
2.500 x 0,64 = 1.600 TL
2.500 x 0,512 = 1.280 TL
2.500 x 0,4096 = 1.024 TL
2.500 x 0,3277 =819,2 TL
Yıl sonunda geri kalan nakit
çıkışı
(=I-II)
3.000 TL
1.400 TL
120 TL

4. yıldaki ek nakit girişi: 1.024 TL => günlük nakit girişi: 1.024/365 = 2,81 TL
Projenin geri ödenmesi için geri kalan tutar: 120 TL
Geri kalan tutarın ödeneceği süre: 120 / 2,81 = 42,7 gün
42,7 gün = 42,7/30 = 1,42 ay
0,42 ay = 0,42 x 30 = 12,6 gün
A projesinin iskontolu geri ödeme süresi = 3 yıl, 1 ay, 12 gün.
B Projesinin nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2

(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64

Nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
1.000 x 0,8 = 800 TL
1.000 x 0,64 = 640 TL
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3
4
5
Yıl

1
2
3

3.000 TL
6.000 TL
8.000 TL

1/(1+0,25)3 = 0,512

3.000 x 0,512 = 1.536 TL
6.000 x 0,4096 = 2.457,60
TL
8.000 x 0,3277 =2.621,44 TL

1/(1+0,25)4 = 0,4096
1/(1+0,25)5 = 0,3277

Yıl başında geri kalan nakit
çıkışı (I)

Net nakit girişi
(II)

5.000 TL
4.200 TL
3.560 TL

800 TL
640 TL
1.536 TL

Yıl sonunda geri kalan nakit
çıkışı
(=I-II)
4.200 TL
3.560 TL
2.024 TL

4. yıldaki ek nakit girişi: 2.457,60 TL => günlük nakit girişi: 2.457,60/365 = 6,73 TL
Projenin geri ödenmesi için geri kalan tutar: 2.024 TL
Geri kalan tutarın ödeneceği süre: 2.024 / 6,73 = 300,74 gün
300,74 gün = 300,74 / 30 = 10,02 ay
0,2 ay = 0,2 x 30 = 6 gün
B projesinin iskontolu geri ödeme süresi = 3 yıl, 10 ay, 6 gün.
Sonuç: İskontolu geri ödeme süresi daha kısa olan A projesi tercih edilir.
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Uygulamalar
Uzun vadeli bir yatırımın finansal olarak değerlendirilmesi için nakit akışlarının
hesaplanması.
İr sabit aktif yatırımının geri ödeme süresinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Nakit akışları nasıl hesaplanır?
Geri ödeme süresi nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım projesi, yeni bir tesisin kurulması, üretim kapasitesinin artırılması, bir
darboğazın giderilmesi, mevcut makinelerin yenilenmesi ya da ekonomik ömrünü tamamlamış
olanların yerine yenilerinin alınması ve bir başka işletme ile birleşme şeklinde olabilmektedir.
Yatırım projeleri0 tam bağımlı ya da bağımsız, tamamlayıcı, ikame ya da bağdaşmaz projeler
olarak sınıflandırılabilir. Bütçelenmiş kar tutarından hareketle bir yatırım projesinin nakit
akışlarının hesaplanması için nakit akışına neden olmayan giderlerin tekrar net kara eklenmesi
gerekmektedir. Yatırım kararının verilmesinde kullanılabilen geri ödeme süresi kriteri, bir
yatırımdan elde edilen net nakit akışlarının toplam yatırım tutarını ne kadar sürede geri
ödediğini göstermektedir. Ancak geri ödeme süresi kriterinin paranın zaman değerini dikkate
almaması nedeniyle iskontolu geri ödeme süresinin kullanılması daha doğru bir yaklaşım
olmaktadır. İskontolu geri ödeme süresi kriterinde projenin ileride sağlaması beklenen nakit
akışlarının bugünkü değerleri hesaplanarak geri ödeme süresi bulunmaktadır. İskonto oranı
olarak kullanılacak oran ise işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir.
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Bölüm Soruları
1 – 5 arasındaki soruları aşağıdaki tabloda yer alan verileri kullanarak cevaplandırınız.
Yıl
0
1
2
3
4

1)

X projesinin Geri ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 yıl

2)

b) 3 yıl

c) 3 yıl 2 ay

d) 4 yıl 1 ay

e) 4 yıl 3 ay

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %20 ise bu projenin İskontolu geri ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 yıl

3)

X projesinin
Net nakit akışları
(15.000) TL
7.000 TL
7.000 TL
6.000 TL
5.000 TL

b) 3 yıl

c) 3 yıl 2 ay

d) 3 yıl 4 ay

e) 4 yıl 3 ay

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %10 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 yıl

b) 2 yıl 5 ay

c) 3 yıl 4 ay

d) 3 yıl 8 ay

e) 4 yıl 1 ay

4)

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %30 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 yıl
b) 2 yıl 5 ay c) 3 yıl 4 ay d) 3 yıl 8 ay e) geri ödeyemez

5)

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %40 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
b) 2 yıl
b) 2 yıl 5 ay c) 3 yıl 4 ay d) 3 yıl 8 ay e) geri ödeyemez

6)

Aşağıdaki kavramları açıklayınız:
a. Tam bağımlı projeler,
b. Bağımsız projeler,
c. Tamamlayıcı projeler,
d. İkame projeler,
e. Bağdaşmaz projeler.

7)

Nakit akışı kavramının kar kavramından farkını açıklayınız.
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8)

Geri ödeme süresi kriterini tanımlayınız.

9)

A A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı X projesine ilişkin net nakit akışları aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 500 TL
olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre projenin geri ödeme
süresi ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

10)

X projesinin
Net nakit akışları
(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
5.000 TL

A A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı Y projesine ilişkin net nakit akışları aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 500 TL
olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre projenin geri ödeme
süresi ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Y Projesinin Net
nakit
akışları
(5.000) TL
3.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
5.000 TL

11)

4 ve 5. Sorularda yer alan bilgilerden hareketle X ve Y projesini karşılaştırarak hangi
projenin yatırım için daha avantajlı olduğunu yorumlayınız.

12)

İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin %10 olması durumunda 4.soruda yer
alan X projesinin iskontolu geri ödeme süresini hesaplayınız.

13)

İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin %25 olması durumunda 4.soruda yer
alan X projesinin iskontolu geri ödeme süresini hesaplayınız.

14)

İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin %10 olması durumunda 5.soruda yer
alan Y projesinin iskontolu geri ödeme süresini hesaplayınız.

15)

İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin %25 olması durumunda 5.soruda yer
alan Y projesinin iskontolu geri ödeme süresini hesaplayınız.
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Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

C
D
D
E
E
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7. SERMAYE BÜTÇELEMESİ:2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Net Bugünkü Değer
Karlılık İndeksi
Ekonomik Ömürleri Farklı Projelerin Karşılaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Net bugünkü değer nasıl hesaplanır?
Yatırım tutarları farklı olan projeler nasıl karşılaştırılır?
Ekonomik ömürleri farklı olan projeler nasıl karşılaştırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

7.1

Bir yatırım projesinin net
bugünkü değerini
hesaplayabilmek

7.2

Yatırım tutarları farklı olan
projelerin nasıl
karşılaştırılabileceğini
kavramak.

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

7.3

Ekonomik ömürleri farklı
olan projelerin nasıl
karşılaştırılabileceğini
kavramak.

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
Net bugünkü değer, karlılık indeksi
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Giriş
Yatırım kararlarının verilmesinde sıklıkla kullanılan ve teorik olarak bir yatırımın
işletmenin değerine yapacağı etkiyi göstermesi itibariyle en uygun kriter olarak değerlendiren
yöntem net bugünkü değer yöntemidir. Bu yöntem, bir projenin ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı nakit akışlarının tümünü, paranın zaman değerini dikkate alarak değerlendirir ve
finans yöneticisine bir projenin yapılıp yapılmaması gerektiği ya da alternatif projeler arasından
hangisinin yapılması gerektiği konusunda bilgi verir.
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7.1. Net Bugünkü Değer
Yatırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan net bugünkü değer kriteri, bir
projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı
ile nakit çıkışlarının bugünkü değer(ler)i toplamı arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Gerçekleştirilmesi planlanan proje, işletmenin değerine net bugünkü değeri kadar katkı
sağlamaktadır. Dolayısıyla bir işletme, sahip olduğu yatırım bütçesini net bugünkü değeri
pozitif yatırımlara yönlendirmelidir. Eğer birden çok sayıda proje gerçekleştirebilmesi
mümkünse net bugünkü değeri en yüksek projeden başlayarak net bugünkü değeri pozitif olan
projelere yatırım yapılmalıdır. Ancak birbirini dışlayan proje alternatifleri arasında bir seçim
yapılması gerekiyorsa doğal olarak net bugünkü değeri pozitif ve en büyük olan tek bir projenin
seçilmesi söz konusu olacaktır.
Net bugünkü değer yönteminde net nakit akışlarının bugünkü değerinin
hesaplanmasında kullanılacak olan iskonto oranı, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti olmaktadır. Net bugünkü değer, aşağıdaki gibi matematiksel olarak ifade edilebilir:
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = ∑
−∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = a projesinin net bugünkü değeri,
∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit girişi,
∆𝑁Ç𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit çıkışı,
𝑛 = projenin ekonomik ömrü,
𝑖 =iskonto oranı = işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti.
Net bugünkü değer yaklaşımı, projenin ekonomik ömrü boyunca gerçekleşen nakit
akışlarının tekrar ortalama sermaye maliyetinden yatırıldığını varsaymaktadır. Diğer yandan
geri ödeme süresi kriterinin dezavantajları arasında yer alan paranın zaman değeri ve ekonomik
ömür boyunca gerçekleşecek olan tüm nakit akışlarının değerlendirilmeye alınması gibi
unsurların dikkate alındığı bir yaklaşımdır. Net bugünkü değeri ekonomik ömür boyunca
gerçekleşen tüm nakit akışlarının bugünkü değerine dayalı bir yaklaşım olması açısından teorik
olarak en doğru yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.
Örnek 7.1:
Y A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre
projenin Net Bugünkü Değeri ne kadardır?
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Yıl
0
1
2
3
4

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL

Çözüm:
Nakit akışlarının bugünkü değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3

(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL
1.000 (1-0,3)=700
TL
Net hurda değeri

4

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512

Net nakit akışlarının
Bugünkü Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
2.000 x 0,8 = 1.600 TL
3.200 x 0,64 = 2.048 TL
3.500 x 0,512 = 1.792 TL

1/(1+0,25)4 = 0,4096

4.700 x 0,4096 = 1.925,12 TL

𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = ∑
−∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 1600 + 2048 + 1792 + 1925,12 − 5000
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 2365,12 𝑇𝐿

Örnek 7.2:
Z A.Ş.’nin değerlendirmeye aldığı iki projeye ilişkin net nakit akımları aşağıdaki gibidir.
İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre, Net Bugünkü Değer
yaklaşımı açısından bu iki proje arasından hangisi tercih edilmelidir?
Yıl
0
1
2
3
4
5

A Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
6.000 TL
8.000 TL
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Çözüm:
A Projesinin nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3
4
5

(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512
1/(1+0,25)4 = 0,4096
1/(1+0,25)5 = 0,3277
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

Net nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
2.500 x 0,8 = 2.000 TL
2.500 x 0,64 = 1.600 TL
2.500 x 0,512 = 1.280 TL
2.500 x 0,4096 = 1.024 TL
2.500 x 0,3277 =819,2 TL

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = ∑
−
∑
(1 + 𝑖)𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 2000 + 1600 + 1280 + 1024 + 819,2 − 5000
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 1723,20 𝑇𝐿
B Projesinin nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3

(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
6.000 TL

4
5

8.000 TL

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512
1/(1+0,25)4 = 0,4096
1/(1+0,25)5 = 0,3277
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

Nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
1.000 x 0,8 = 800 TL
1.000 x 0,64 = 640 TL
3.000 x 0,512 = 1.536 TL
6.000 x 0,4096 = 2.457,60
TL
8.000 x 0,3277 =2.621,44 TL

∆𝑁𝐺𝑏,𝑡
∆𝑁Ç𝑏,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑏 = ∑
−∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 800 + 640 + 1536 + 2457,6 + 2621,44 − 5000
𝑁𝐵𝐷𝑎 = 3055,04 𝑇𝐿
Sonuç: Net Bugünkü Değeri daha yüksek olan B projesi tercih edilir.
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Doğal olarak net bugünkü değer yaklaşımı ile iskontolu geri ödeme süresi kriterleri
birbirleriyle çelişkili sonuçlar verebilmektedir. Bu durumda teorik olarak daha doğru bir
yaklaşım olan net bugünkü değer yaklaşımına dayalı olarak karar vermek daha doğru olacaktır.
Net bugünkü değer yaklaşımının bir diğer avantajı da klasik net nakit akışlarına sahip
olmayan projelerin de bu yöntemle değerlendirilebilmesidir. Klasik net nakit akışları, bir
projenin gerçekleştirilmesinde önce nakit çıkışlarının olduğu, ardından projenin ömrü boyunca
net nakit girişlerinin gerçekleştiği projelerdir. Oysa ki bazı projelerde bu yapı söz konusu
olmamaktadır. Örneğin bir petrol kuyusunun açılması şeklinde belirlenmiş bir projede projenin
gerçekleştirilmesi için önce kuyunun açılması ve diğer giderler nedeniyle net nakit çıkışlarının
gerçekleşmesi, ardından çıkarılan petrolün satılmasıyla net nakit girişlerinin başlaması ve belirli
bir süre sonra ise ek yatırım gereksinimi dolayısıyla yeniden net nakit çıkışlarının ortaya çıkıp
daha sonra net nakit girişleri ile nakit akımının devam etmesi mümkün olabilmektedir. Kısaca,
zaman içinde net nakit akımlarının birden fazla kez işaretinin değişmesi şeklinde
açıklanabilecek olan klasik olmayan yatırım projelerinin değerlendirilmesinde de net bugünkü
değer yaklaşımı sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Klasik olmayan nakit akışlarına sahip bir
projeye örnek aşağıda yer almaktadır.

Örnek 7.3:
K A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre
projenin Net Bugünkü Değeri ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4
5
6

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
(2.000) TL
2.000 TL
6.000 TL

Çözüm:
Nakit akışlarının bugünkü değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3

(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1
1/(1+0,25)1 = 0,8
1/(1+0,25)2 = 0,64
1/(1+0,25)3 = 0,512

4

(2.000) TL

1/(1+0,25)4 = 0,4096

Net nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1 = (5.000) TL
2.000 x 0,8 = 1.600 TL
3.200 x 0,64 = 2.048 TL
3.500 x 0,512 = 1.792 TL
(2.000) x 0,4096 = (819,20)
TL
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5
6

2.000 TL
6.000 TL
1.000 (1-0,3)=700
TL
Net hurda değeri

1/(1+0,25)5 = 0,3277

2.000 x 0,3277 = 655,36 TL

1/(1+0,25)6 = 0,2621

6.700 x 0,2621 = 1.756,37 TL

𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = ∑
−∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
𝑁𝐵𝐷 = 1600 + 2048 + 1792 + 655,36 + 1756,37 − 5000 − 819,20
𝑁𝐵𝐷 = 2032,53 𝑇𝐿

7.2. Karlılık İndeksi
Net bugünkü değer yaklaşımı, farklı büyüklükteki projeler arasında seçim yapılmasında
kullanıldığında dikkat edilmesi gereken bir yaklaşımdır. Eğer söz konusu projeler birbirini
dışlamayan projelerse, yapılması gereken yatırım bütçesi içerisinde kalmak kaydıyla net
bugünkü değeri pozitif olan tüm yatırımları kabul etmek olabilir. Diğer yandan bir başka husus
da, aynı projenden birden fazla kez yapılıp yapılamayacağıdır. Eğer aynı projeden aynı anda
birden çok sayıda gerçekleştirmek mümkünse yatırım bütçesi içinde kalmak koşuluyla
olabildiğince yüksek net bugünkü değere sahip bir grup yatırımı gerçekleştirmek tercih
edilmelidir. Bunun için ise her zaman projelerin net bugünkü değeri iyi bir gösterge olmayabilir.
Çünkü net bugünkü değeri yüksek bir yatırımın yatırım tutarı da büyük olabilir. Dolayısıyla,
yatırım tutarı düşük olan ancak çok sayıda gerçekleştirilebilecek projeleri tercih etmek daha
avantajlı olabilir. Bunun için karlılık indeksinden faydalanılabilir. Karlılık indeksi, nakit
girişlerinin bugünkü değeri toplamının, nakit çıkışlarının bugünkü değeri toplamına oranı
olarak tanımlanabilir.
∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
𝐾𝐼𝑎 =
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
∑𝑛𝑡=0
(1 + 𝑖)𝑡
∑𝑛𝑡=1

𝐾𝐼𝑎 = a projesinin karlılık indeksi,
∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit girişi,
∆𝑁Ç𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit çıkışı,
𝑛 = projenin ekonomik ömrü,
𝑖 =iskonto oranı = işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti.
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Karlılık indeksinin bir olması, nakit girişlerinin bugünkü değeri toplamının, nakit
çıkışlarının bugünkü değeri toplamına eşit olması anlamına gelmektedir. Karlılık indeksinin
birden büyük olması nakit girişlerinin bugünkü değeri toplamının, nakit çıkışlarının bugünkü
değeri toplamından büyük olması, dolayısıyla net bugünkü değerin pozitif olması anlamına
gelirken, karlılık indeksinin birden küçük olması ise net bugünkü değerin negatif olması
anlamına gelmektedir. Alternatif projeler arasında seçim yaparken, karlılık indeksi birden daha
büyük olup en yüksek olan projenin seçilmesi daha uygun olacaktır.
Karlılık indeksinin kullanılması ile yatırım tutarları aynı olmayan projeleri mukayese
edebilmek olanaklı hale gelmektedir. Bu durum örnek 7.4 yardımıyla açıklanabilir.
Örnek 7.4:
S A.Ş.’nin yatırım bütçesi toplam 5.000 TL tutarındadır. İşletmenin değerlendirmeye aldığı
iki projeye ilişkin net nakit akımları aşağıdaki gibidir. İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti %25 olduğuna göre, Net Bugünkü Değer ve Karlılık indeksi yaklaşımları açısından
bu iki projeyi değerlendiriniz?
Yıl
0
1
2
3
4
5

X Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

Y Projesi
Net nakit akışları
(500) TL
100 TL
100 TL
300 TL
600 TL
800 TL

Çözüm:
Yıl X Projesi
Y
Bugünkü
X Projesi
Y Projesi
Net nakit Projesi
Değer
Nakit
Nakit
akışları Net nakit Faktörü
akışlarının
akışlarının
akışları
Bugünkü Değeri Bugünkü Değeri
(5.000) (500) TL
0
1
TL
(5.000)
(500)
1 2.500 TL 100 TL
0,8
2.000
80
2 2.500 TL 100 TL
0,64
1.600
64
3 2.500 TL 300 TL
0,512
1.280
153,60
4 2.500 TL 600 TL
0,4096
1.024
245,76
5 2.500 TL 800 TL
0,3277
819,20
262,14
Projelerin Net Bugünkü Değerleri aşağıdaki gibidir:
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝑎 = ∑
−∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
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𝑁𝐵𝐷𝑋 = 6723,20 − 5000 = 1723,20 𝑇𝐿
𝑁𝐵𝐷𝑌 = 805,50 − 500 = 305,50 𝑇𝐿
Net bugünkü değer kriterine göre X projesine yatırım yapılmalıdır. Ancak, işletmenin 5.000
TL tutarındaki yatırım bütçesi dikkate alındığında ve Y projesinden birden fazla yapma
imkanının olduğu varsayımı altında aynı anda 10 adet Y projesinin gerçekleştirilmesinin
sağlayacağı net bugünkü değer aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
10x𝑁𝐵𝐷𝑌 = 10 x 305,50 = 3055𝑇𝐿
Dolayısıyla toplam bütçesi bir adet X projesine eşit olan 10 adet Y projesinin
gerçekleştirilmesi işletmeye daha yüksek tutarda bir değer kazandıracaktır.
Ancak bununla birlikte bilinmelidir ki, eğer Y projesinden yalnızca bir adet
gerçekleştirilebiliyor ve X ile Y dışında başka bir projenin gerçekleştirilmesi mümkün
olmuyorsa, bu durumda bir tek X projesinin hayata geçirilip işletmeye toplamda daha yüksek
düzeyde bir değer yaratmak daha doğru olacaktır.
Bu durum projelerin karlılık indekslerinin karşılaştırılmasıyla da görülebilir:
Projelerin karlılık indeksleri aşağıdaki gibidir:
∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
𝐾𝐼𝑎 =
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
∑𝑛𝑡=0
(1 + 𝑖)𝑡
∑𝑛𝑡=1

𝐾𝐼𝑋 =

6723,20
= 1,34
5000

𝐾𝐼𝑌 =

805,50
= 1,61
500

Y projesinin karlılık indeksinin X projesine göre daha fazla olması, Y projesinin tercih
edilmesi konusunda bir gösterge olmaktadır.

7.3. Ekonomik Ömürleri Farklı Projelerin Karşılaştırılması
Bir işletmenin iki projeyi karşılaştırırken dikkat etmesi gereken hususlardan biri de
ekonomik ömürlerinin uzunluğudur. Bir projenin net bugünkü değerinin diğer projeye göre kısa
olması, ekonomik ömrünün diğer projeye göre kısalığından ileri gelebilir. Bu durumda tercih
yapabilmek için projelerin ekonomik ömürleri birbirine denk hale getirmek gerekmektedir.
Bunun için kullanılan yöntemlerden biri, projelerin ekonomik ömürleri sona erdikçe
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yinelenerek aynı toplam süre boyunca sağlanan nakit akışlarının bugünkü değerinden hareketle
net bugünkü değerin hesaplanması, bir diğer yöntem düzeltilmiş net bugünkü değer yöntemi ve
bir başka yöntem ise projelerin net bugünkü değerlerinin denk anüitelerinin hesaplanmasıdır.

7.3.1. Projelerin Yinelenmesi Yoluyla Karşılaştırma
Bu yöntemdeki düşünce, alternatif projelerin tümünü aynı süreye erişinceye kadar
yineleyerek nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplamak ve net bugünkü değerlerini
karşılaştırmaktır. Örneğin; ekonomik ömrü 4 yıl olan bir proje ile 8 yıl olan başka bir projenin
karşılaştırılması için, ekonomik ömrü 4 yıl olan projenin ekonomik ömrü sona erdiğinde bir kez
daha yinelendiğinde ortaya çıkacak olan net bugünkü değer ile 8 yıllık projenin net bugünkü
değerleri hesaplanmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil 7.1: Projelerin Yinelenmesi Yoluyla Karşılaştırılması
Örnek 7.5:
A projesinin ekonomik ömrü 6 yıl ve B projesinin ekonomik ömrü 3 yıldır. İşletmenin
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre net nakit akışları aşağıda yer alan bu
iki projeyi net bugünkü değer kriterine göre karşılaştırınız.
Yıl
0
1

A Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
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2
3
4
5
6

2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

4.000 TL
5.500 TL

Çözüm:
A projesi 6 yıl boyunca nakit akışı sağlamaya devam ederken, B projesi üçüncü yılın sonunda
tekrar yapılarak toplamda 6 yıllık ekonomik ömre ulaşılmaktadır. Bu durumda nakit akışları
aşağıdaki gibi gerçekleşecektir:
Yıl
0
1
2
3

A Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

4
5
6

2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
4.000 TL
5.500 TL + (5.000)
TL
2.000 TL
4.000 TL
5.500 TL

Nakit akışlarının bugünkü değerleri ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Yıl A Projesi
Net nakit
akışları
0
1
2
3
4
5
6

(5.000)
TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL
2.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları

(5.000) TL
2.000 TL
4.000 TL
500 TL
2.000 TL
4.000 TL
5.500 TL

Bugünkü
Değer
Faktörü
1
0,8
0,64
0,512
0,4096
0,3277
0,2621

6

6

𝑡=1

𝑡=0

6

6

𝑡=1

𝑡=0

A Projesi
B Projesi
Nakit
Nakit
akışlarının
akışlarının
Bugünkü Değeri Bugünkü Değeri
(5.000)
2.000
1.600
1.280
1.024
819,20
655,36

(5.000)
1600
2560
256
819,2
1310,72
1441,79

∆𝑁𝐺𝐴,𝑡
∆𝑁Ç𝐴,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝐴 = ∑
−
∑
= 2.378,56 𝑇𝐿
(1 + 𝑖)𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
∆𝑁𝐺𝐵,𝑡
∆𝑁Ç𝐵,𝑡
𝑁𝐵𝐷𝐵 = ∑
−∑
= 2.987,71 𝑇𝐿
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑡
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Net bugünkü değer kriterine göre B projesi tercih edilmektedir.

7.3.2.
Projelerin
Karşılaştırılması

Düzeltilmiş

Net

Bugünkü

Değerlerinin

Ekonomik ömürleri farklı olan projeleri karşılaştırmanın bir diğer yolu da her bir
projelerin ekonomik ömrü sona erdikçe sonsuza kadar tekrar edildiği takdirde elde edilecek
olan net bugünkü değerlerini analiz etmektir. Böylece değerlendirmeye alınan tüm projelerin
ortak ekonomik ömrü sonsuza uzatılarak denk hale getirilmiş olmaktadır. Bunun için aşağıdaki
formülden yararlanılabilir:19
𝑁𝐵𝐷𝑋,∞ = 𝑁𝐵𝐷𝑋 [

(1 + 𝑖)𝑛
]
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑁𝐵𝐷𝑋,∞ = X projesinin düzeltilmiş net bugünkü değeri,
𝑁𝐵𝐷𝑋 = X projesinin net bugünkü değeri,
𝑖 = işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
𝑛 = X projesinin ekonomik ömrü.

Örnek 7.5:
A projesinin ekonomik ömrü 6 yıl ve B projesinin ekonomik ömrü 3 yıl, işletmenin ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti ise %25’tir. A projesinin net bugünkü değeri 2.378,56 𝑇𝐿 ve B
projesinin net bugünkü değeri 2.987,71 𝑇𝐿 ise bu iki projenin düzeltilmiş net bugünkü
değerini hesaplayınız.
(1 + 0,25)6
𝑁𝐵𝐷𝐴,∞ = 2378,56. [
] = 3223,61 𝑇𝐿
(1 + 0,25)6 − 1
𝑁𝐵𝐷𝐵,∞

19

(1 + 0,25)3
= 2987,71. [
] = 6122,36 𝑇𝐿
(1 + 0,25)3 − 1

Ali Bülent Pamukçu, Finans Yönetimi, Der Yayınları, ss.122-123.
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7.3.3. Projelerin Denk Anüitelerinin Karşılaştırılması
Ekonomik ömürleri farklı projeleri karşılaştırmanın bir başka yolu da denk anüitelerinin
hesaplanmasıdır. Böylelikle projelerin her yıl farklı tutarlarda gerçekleşen nakit akışları, her yıl
aynı miktardaki denk tutarlara dönüştürülerek karşılaştırılmaktadır.
Denk anüitelere ilişkin formül aşağıda yer almaktadır:20
𝐷𝐴𝑋 = 𝑁𝐵𝐷𝑋 .

𝑖
[1 − (1 + 𝑖)−𝑛 ]

𝐷𝐴𝑋 = X projesinin denk anüitesi,
𝑁𝐵𝐷𝑋 = X projesinin net bugünkü değeri,
𝑖 = işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
𝑛 = X projesinin ekonomik ömrü.
Örnek 7.6:
A projesinin ekonomik ömrü 6 yıl ve B projesinin ekonomik ömrü 3 yıl, işletmenin ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti ise %25’tir. A projesinin net bugünkü değeri 2.378,56 𝑇𝐿 ve B
projesinin net bugünkü değeri 2.987,71 𝑇𝐿 ise bu iki projenin denk anüitelerini hesaplayınız.
𝐷𝐴𝐴 = 2.378,56.

0,25
= 805,90 𝑇𝐿
[1 − (1 + 0,25)−6 ]

𝐷𝐴𝐵 = 2.987,71.

0,25
= 1.530,59 𝑇𝐿
[1 − (1 + 0,25)−3 ]

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
Ali Bülent Pamukçu (1999), Finans Yönetimi, Der Yayınları.
Aswath Damadoran (2011), Applied Corporate Finance, John Wiley and Sons, Inc.,
3rd.Ed.

20

Aswath Damadoran (2011), Applied Corporate Finance, John Wiley and Sons, Inc., 3rd.Ed., s.277.
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Uygulamalar
Uzun vadeli bir sabit aktif yatırımının değerlendirilmesi için Net Bugünkü Değer
kriterinin uygulanması.
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Uygulama Soruları
Bir yatırımın Net bugünkü değeri nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Net bugünkü değer yöntemi, bir projenin nakit girişlerinin bugünkü değerleri
toplamından nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamının çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.
Net bugünkü değer, bir yatırım projesinin gerçekleştirilmesi halinde işletme değerine yapacağı
katkıyı gösteren önemli bir yatırım karar kriteridir. Dolayısıyla işletme, yatırım bütçesi kısıtı
altında net bugünkü değeri pozitif olan projeleri tercih etmektedir. Birbirini dışlayan alternatif
yatırım projeleri arasında tercih yapılırken karlılık indeksini kullanmak uygun olmaktadır.
Karlılık indeksi, nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamının, nakit çıkışlarının bugünkü
değerleri toplamına oranıdır. Ekonomik ömürleri farklı projelerin karşılaştırılmasında
kullanılan yöntemler ise, projelerin yinelenmesi yoluyla karşılaştırma, projelerin düzeltilmiş
net bugünkü değerlerinin karşılaştırılması ve projelerin denk anüitelerinin karşılaştırılması
yaklaşımları kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1 – 5 arasındaki soruları aşağıdaki tabloda yer alan verileri kullanarak cevaplandırınız.
Yıl
0
1
2
3
4

X projesinin
Net nakit akışları
(15.000) TL
7.000 TL
7.000 TL
6.000 TL
5.000 TL

1) X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yıllık
%20 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1578 TL
2)

e) 2324 TL

b) -991 TL

c) 1009 TL

d) 1128 TL

e) 1324 TL

b) 1989 TL

c) 2109 TL

d) 2628 TL

e) 3183 TL

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %5 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
d) 2465 TL

5)

d) 2100 TL

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %15 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
c) 1250 TL

4)

c) 1899 TL

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık %30 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
b) -1222 TL

3)

b) 1698 TL

b) 3128 TL

c) 4262 TL

d) 5369 TL

e) 7312 TL

X projesini gerçekleştirmeyi planlayan işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
yıllık % 25 ise bu projenin Net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
e) -1222 TL

b) -991 TL

c) 200 TL

d) 1012 TL

e) 1311 TL

6) Net bugünkü değer kavramını tanımlayınız.
7) Karlılık indeksi kavramını tanımlayarak kullanım gerekçesini açıklayınız.
8) Ekonomik ömürleri farklı olan projelerin karşılaştırılmasında kullanılan yöntemleri
açıklayınız.
9) A A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı X projesine ilişkin net nakit akışları aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 500 TL
olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20, ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti ise %10 olduğuna göre projenin net bugünkü değeri ne kadardır?
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Yıl
0
1
2
3
4

X projesinin
Net nakit akışları
(5.000) TL
1.000 TL
1.000 TL
3.000 TL
5.000 TL

10) 3. sorularda yer alan X projesinin karlılık indekslerini hesaplayınız.
11) A A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı Y projesine ilişkin net nakit akışları aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 500 TL
olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20, ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti ise %10 olduğuna göre olduğuna göre projenin net bugünkü değeri ne
kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Y Projesinin Net
nakit
akışları
(5.000) TL
3.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
5.000 TL

12) 4. sorularda yer alan Y projesinin karlılık indekslerini hesaplayınız.
13) A projesinin ekonomik ömrü 4 yıl ve B projesinin ekonomik ömrü 2 yıldır. İşletmenin
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre net nakit akışları aşağıda yer
alan bu iki projeyi, “projelerin yinelenmesi yoluyla” net bugünkü değer kriterine göre
karşılaştırınız.

Yıl
0
1
2
3
4

A Projesi
Net nakit akışları
(3.000) TL
1.500 TL
1.500 TL
1.500 TL
1.500 TL

B Projesi
Net nakit akışları
(3.000) TL
1.000 TL
1.500 TL
2.500 TL

14) 6. Soruda yer alan A ve B projelerini “Düzeltilmiş Net Bugünkü Değer” yöntemini
kullanarak karşılaştırınız.
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15) 6. Soruda yer alan A ve B projelerini “Denk Anüiteler” yöntemi kullanarak
karşılaştırınız.
Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

A
B
E
E
C
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8. SERMAYE BÜTÇELEMESİ: 3
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

İç Verim Oranı
Düzeltilmiş İç Verim Oranı
Projelerin Yenileme Kararlarının Değerlendirilmesi
Projelerin Değerlendirilmesinde Enflasyon Oranı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir projenin iç veim oranı nasıl hesaplanır?
Finansal açıdan proje yenileme kararları nasıl verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

8.1

Bir projenin iç verim
oranının nasıl
hesaplanacağını
kavrayabilmek.

8.2

Nakit akışları klasik
olmayan projelerin iç verim
oranını hesaplayabilmek

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

8.3

Proje yenileme kararlarını
verilmesindeki prensipleri
kavrayabilmek

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

8.4

Projelerin
değerlendirilmesinde
enflasyonun etkisini
anlamak

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
İç verim oranı, düzeltilmiş iç verim oranı, proje yenileme

171

Giriş
Sermaye bütçelemesi kararlarının verilmesinde sıklıkla kullanılan bir başka yöntem de
iç verim oranı yöntemidir. Bu yöntem, bir projenin yatırım tutarı ile ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı nakit akımlarını değerlendirerek işletmenin projeye yatırım yapması durumunda
elde edeceği karlılık oranını göstermektedir. Finans yönetimi, projenin karlılığı ile maliyetini
karşılaştırarak hangi projelere yatırım yapılmasının uygun olacağına dair karar almaktadır.
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8.1. İç Verim Oranı
Yatırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir başka yaklaşım olan iç verim
oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerleri
toplamını nakit çıkışlarının bugünkü değer(ler)i toplamına eşitleyen iskonto oranıdır. Bir diğer
deyişle iç verim oranı, projenin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. Bir
işletme, iç verim oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha yüksek olan projelere
yatırım yapmalıdır. Eğer birden çok sayıda proje gerçekleştirebilmesi mümkün değilse iç verim
oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha yüksek olan en yüksek projeyi seçmelidir.
Ancak değerlendirmeye alınan projeler birbirini dışlayan projeler değilse işletmenin yapması
gereken projeleri iç verim oranına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralayarak sırasıyla
yatırım bütçesi içinde kalmak koşuluyla ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha yüksek
iç verim oranına sahip projelere yatırım yapmaktır. İç verim oranı aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
∑
=
∑
(1 + 𝑟)𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit girişi,
∆𝑁Ç𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit çıkışı,
𝑛 = projenin ekonomik ömrü,
𝑟 =iç verim oranı.
İç verim oranı, projenin ekonomik ömrü boyunca gerçekleşen nakit akışlarının tekrar iç
verim oranından yatırıldığını varsaymaktadır. Ancak her zaman ele alınan projenin sağladığı
getiri oranını sağlayacak başka bir proje bulmak mümkün olamayacağından bu varsayım çok
gerçekçi olmamaktadır. Bu açıdan iç verim oranı kriteri net bugünkü değer yaklaşımına göre
dezavantajlı bir yaklaşımdır.
Örnek 8.1:
Y A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir.
İşletmenin vergi oranı %30 ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre
projenin iç verim oranı ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
4.000 TL
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Çözüm:
Nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranının bulunması için farklı iskonto
oranları ile nakit girişlerinin bugünkü değerleri hesaplanarak nakit çıkışlarının bugünkü
değerine eşit olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun için ilk önce rassal olarak seçilecek olan
bir iskonto oranından başlayarak eşitliğin sağlanıp sağlanmadığına bakılmalı, eğer
sağlanmazsa elde edilen sonuca göre yeni bir iskonto oranı kullanarak nakit girişleri ile nakit
çıkışlarının bugünkü değerleri karşılaştırılmalıdır.
İlk olarak %30 iskonto oranı denediğinde nakit girişlerinin bugünkü değerleri aşağıdaki gibi
hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

Bugünkü değer
faktörü

1

2.000 TL

1/(1+0,30)1 = 0,7692

2

3.200 TL

1/(1+0,30)2 = 0,5917

3

3.500 TL

1/(1+0,30)3 = 0,4552

4

4.000 TL
1.000 (1-0,3)=700 TL
Net hurda değeri

1/(1+0,30)4 = 0,3501
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

Net nakit akışlarının
Bugünkü Değeri
2.000 x 0,7692 = 1.538,46
TL
3.200 x 0,5917 = 1.893,49
TL
3.500 x 0,4552 = 1.593,08
TL
4.700 x 0,3501 = 1.645,12
TL

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
∑
≠
∑
(1 + 𝑖)𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
6670,63 𝑇𝐿 ≠ 5000 𝑇𝐿
İskonto oranı %30 olarak belirlendiğinde nakit girişlerinin bugünkü değeri, nakit çıkışlarının
bugünkü değerinden (5000 TL) daha büyük olmaktadır. Bu nedenle iskonto oranını daha da
yükselterek nakit girişlerinin bugünkü değeri yeniden hesaplanmalıdır.
İskonto oranı %50 olarak alındığında nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
Yıl

Net nakit akışları

Bugünkü değer
faktörü

1

2.000 TL

1/(1+0,40)1 = 0,6667

2

3.200 TL

1/(1+0,40)2 = 0,4444

3

3.500 TL

1/(1+0,40)3 = 0,2963

4

4.000 TL
1.000 (1-0,3)=700 TL
Net hurda değeri

1/(1+0,40)4 = 0,1975

Net nakit akışlarının
Bugünkü Değeri
2.000 x 0,6667 = 1.333,33
TL
3.200 x 0,4444 = 1.422,22
TL
3.500 x 0,2963 = 1.037,04
TL
4.700 x 0,1975 = 928,40 TL
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𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
∑
≠∑
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑟)𝑡
4720,99 𝑇𝐿 ≠ 5000 𝑇𝐿
Yukarıdaki gibi farklı iskonto oranları ile yapılacak olan iterasyon nihayetinde nakit
akışlarının bugünkü değeri toplamını 5000 TL yapacak olan iskonto oranının bulunmasının
mümkün kılacaktır. Ancak yaklaşık bir çözün aşağıdaki orantı yöntemi ile elde edilebilir:

Orantı aşağıdaki gibi yazılabilir:
% 𝑥 1670,63
=
%10 1949,64
% x ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
%𝑥 =

167,063
= %8,57
1949,64

%x, %30 ile iç verim oranı (%r) arasındaki fark olduğuna göre, iç verim oranı aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
%𝑟 = %30 + %8,57 = %38,57
İç verim oranı (%38,57), işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden (%25) daha
yüksek olduğu için bu proje kabul edilir.

8.2. Düzeltilmiş İç Verim Oranı
İç verim oranı yaklaşımının bir diğer dezavantajı da klasik net nakit akışlarına sahip
olmayan projelerin bu yöntemle değerlendirilmesinde karşılaşılan sorundur. Eğer bir projenin
ömrü boyunca sağlayacağı nakit akışlarının işareti birden çok kez değişiyorsa projenin nakit
girişlerinin bugünkü değerleri toplamını, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamına
eşitleyen birden çok sayıda iskonto oranı bulunmaktadır. Bu durumda yukarıdaki yöntem
kullanılarak iç verim oranını belirlemek mümkün olamayacaktır. Bu sorunun üstesinden
gelmek için kullanılan yöntem, düzeltilmiş iç verim oranı yöntemidir. Düzeltilmiş iç verim
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oranı, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetiyle iskontolanarak elde edilen nakit
çıkışlarının bugünkü değeri toplamını, yine ortalama sermaye maliyeti ile gelecek değerleri
toplamı hesaplanan nakit girişlerinin bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.
Düzeltilmiş iç verim oranının hesaplanması için öncelikli olarak nakit akışları aşağıdaki
şekildeki gibi ayarlanmaktadır:

Şekil 8.1: Düzeltilmiş İç Verim Oranında Nakit Akışlarının Ayarlanması

Nakit çıkışlarının bugünkü değeri toplamı ile nakit girişlerinin gelecek değerleri toplamı
hesaplandıktan sonra düzeltilmiş iç verim oranı aşağıdaki denklem yardımıyla
hesaplanmaktadır:
𝑛

∑𝑛𝑡=1 ∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 (1 + 𝑖)𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
=∑
𝑛
(1 + 𝑟𝑑 )
(1 + 𝑖)𝑡
𝑡=0

∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit girişi,
∆𝑁Ç𝑎,𝑡 = a projesinin t zamanındaki net nakit çıkışı,
𝑛 = projenin ekonomik ömrü,
𝑖 = işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
𝑟𝑑 =düzeltilmiş iç verim oranı.

Örnek 8.2:
K A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı projeye ilişkin net nakit akışları aşağıdaki gibidir.
Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda değerinin 2.000 TL olması beklenmektedir.
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İşletmenin vergi oranı %30 ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25 olduğuna göre
projenin düzeltilmiş iç verim oranı ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4
5
6

Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
(2.000) TL
2.000 TL
6.000 TL

Çözüm:
Nakit çıkışlarının bugünkü değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3

(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL

4

(2.000) TL

5

2.000 TL
6.000 TL
1.000 (1-0,3)=700
TL
Net hurda değeri

6

Bugünkü değer
faktörü
1/(1+0,25)0 = 1,0000

Net nakit akışlarının Bugünkü
Değeri
(5.000) x 1,0000 = (5.000) TL

1/(1+0,25)4 = 0,4096

(2.000) x 0,4096 = (819,20)
TL

𝑛

∑
𝑡=0

∆𝑁Ç𝑎,𝑡
= 5.819,20 𝑇𝐿
(1 + 𝑖)𝑡

Nakit girişlerinin gelecek (6. yıl sonundaki) değerleri ise aşağıdaki gibi hesaplanır:
Yıl

Net nakit akışları

0
1
2
3
4
5

(5.000) TL
2.000 TL
3.200 TL
3.500 TL
(2.000) TL
2.000 TL
6.000 TL
1.000 (1-0,3)=700
TL
Net hurda değeri

6

Gelecek değer faktörü

Net nakit akışlarının Gelecek
(6. Yıl sonundaki) Değeri

(1+0,25)5 =3,0518
(1+0,25)4 =2,4414
(1+0,25)3 =1,9531

2.000 x 3,0518 = 6.103,60 TL
3.200 x 2,4414 = 7.812,48 TL
3.500 x 1,9531 = 6.835,85 TL

(1+0,25)1 =1,2500

2.000 x 1,2500 = 2.500,00 TL

(1+0,25)0 = 1,000

6.700 x 1,0000 = 6.700,00 TL
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𝑛

∑ ∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 (1 + 𝑖)𝑡 = 29.951,93 𝑇𝐿
𝑡=1

Nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamı ile nakit girişlerinin gelecek değerleri toplamı
hesaplandığında projenin nakit akımları aşağıdaki formu almış olmaktadır:
Yıl
0
1
2
3
4
5
6

Net nakit akışları
(5.819,20) TL

29.951,93 TL

Yukarıdaki verilerden hareketle düzeltilmiş iç verim oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑛

∑𝑛𝑡=1 ∆𝑁𝐺𝑎,𝑡 (1 + 𝑖)𝑡
∆𝑁Ç𝑎,𝑡
=
∑
(1 + 𝑟𝑑 )𝑛
(1 + 𝑖)𝑡
𝑡=0

29.951,93
= 5.819,20
(1 + 𝑟𝑑 )6
(1 + 𝑟𝑑 )6 =

29.951,93
5.819,20

6 29.951,93
𝑟𝑑 = √
−1
5.819,20

𝑟𝑑 = %31,4

8.3. Projelerinin Yenileme Kararlarının Değerlendirilmesi
Yenileme kararları, mevcut bir projenin gerek eskimesi dolayısıyla etkinliğinin
yitirilmesi gerekse daha üstün bir başka yatırım olanağının ortaya çıkması nedeniyle eski bir
yatırımın yerine yenisinin yapılması konusundaki değerlendirme sürecidir. Böyle bir kararın
verilmesi, ekonomik ömrünün sona ermemesi nedeniyle hala faaliyetini sürdürmekte olan bir
projenin sona erdirilerek yerine yeni bir yatırımın yapılmasını gerektirmektedir. Bu durumda
eski ve yeni projelere ilişkin olarak aşağıdaki nakit akışları dikkate alınmalıdır:
1. Eski projeye ilişkin dikkate alınacak nakit akışları:
a. Eski projenin satılması dolayısıyla elde edilecek kar ya da zarar,
b. Elde edilecek olan kardan kaynaklanacak olan vergi,
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c. Eski projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit akışlarının
kaybedilmesi,
d. Eski projenin net hurda değeri.
2. Yeni projeye ilişki dikkate alınacak nakit akışları:
a. Yeni projenin satın alınması dolayısıyla yapılan net nakit çıkışları,
b. Yeni projenin faaliyete geçmesi nedeniyle sağlayacağı net nakit akışları,
c. Yeni projenin net hurda değeri.
Proje yenileme kararının verilmesi için yıllar itibariyle hem yeni hem de eski projeden
beklenen net nakit akımları hesaplanarak aradaki farkın net bugünkü değeri hesaplanır. Yeni
projenin gerçekleştirilmesi ve eski projeden vazgeçilmesiyle elde edilecek ek nakit akımlarının
net bugünkü değerinin pozitif olması durumunda, değiştirme operasyonunun işletme değerine
bu kadar katkı sağlayacağı sonucundan hareketle değiştirme kararı verilir.
Örnek 8.3:
X İşletmesinin mevcut dokuma makinesinin toplam 5 yıl olan ekonomik ömrünün sona
ermesine 3 yıl kalmıştır. Makinanın defter değeri 10.000 TL, birikmiş amortisman tutarı ise
4.000 TL’dir. Mevcut makinanın işletmenin yıllık olarak faiz ve vergiden sonraki karını, net
çalışma sermayesi ihtiyacını ve vergisini sırasıyla 3.500 TL, 1.200 TL ve 300 TL artırdığı
hesaplanmaktadır. Eski makinanın piyasa satış fiyatının 7.000 TL olduğu öğrenilmektedir.
İşletmenin vergi oranı %40, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25’tir. Eskisi ile
değiştirilmek üzere yeni alınması planlanan makinanın piyasa değeri 20.000 TL’dir. Yeni
makinanın faaliyete geçmesiyle işletmenin faiz ve vergiden sonraki karının, net çalışma
sermayesi ihtiyacının ve vergisinin sırasıyla 5.500 TL, 1.400 TL ve 400 TL artıracağı
öngörülmektedir. Yeni makinanın ekonomik ömrü 5 yıldır. Eski ve yeni makinaların
ekonomik ömürleri sona erdikten sonra hurda değerleri sırasıyla 100 TL ve 150 TL olduğuna
göre eski makinanın yenisi ile değiştirilip değiştirilmemesi konusundaki karar ne olmalıdır?
Eski makinanın satışından elde edilecek net nakit girişinin hesaplanması:
(Net defter değeri) = (Defter değeri) – (Birikmiş amortismanlar)
(Net defter değeri) = 10.000 – 4.000 = 6.000 TL
(Makine satış karı/zararı) = 7.000 – 6.000 = 1.000 TL
(Makine satış karından doğan vergi) = 1.000 x %40 = 400 TL
Eski makinanın net hurda değeri
(Net hurda değeri)=(Hurda değeri) x [1-(vergi oranı)]
(Net hurda değeri)= 100 x (1- %40) = 60 TL
Eski makinanın satılması durumunda kaybedilecek ek nakit girişi fırsatı:
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Yıl ∆FVÖK ∆A ∆NÇS
1
3.500 2.000 (1.200)
2
3.500 2.000 (1.200)
3
3.500 2.000 (1.200)

∆V
(300)
(300)
(300)

Net hurda Ek nakit
değeri
akışı
4.000
4.000
60
4.060

Eski makinanın satışı ile elde edilecek net nakit girişleri:
Satış tutarı – Vergi = 7.000 – 400 = 6.600 TL
Yeni makinanın sağlayacağı ek nakit girişleri:
Yıl ∆FVÖK ∆A ∆NÇS
0
1
5.500 4.000 (1.400)
2
5.500 4.000 (1.400)
3
5.500 4.000 (1.400)
4
5.500 4.000 (1.400)
5
5.500 4.000 (1.400)

∆V
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)

Alış
Net hurda Ek nakit
tutarı
değeri
akışı
(20.000)
(20.000)
11.300
11.300
11.300
11.300
90
11.390

Makine değiştirme durumunda karşılaşılacak ek nakit akışları:
Eski
makinanın
Yeni
satışıyla
Eski makine
Yeni
makinanın
vazgeçilen ek satışından net makine alış sağlayacağı net
Yıl nakit girişleri nakit girişleri
tutarı
nakit girişleri
0
6.600
(20.000)
1
(4.000)
11.300
2
(4.000)
11.300
3
(4.060)
11.300
4
11.300
5
11.390

Makine
değiştirmenin
yaratacağı ek
nakit akışları
(13.400)
7.300
7.300
7.240
11.300
11.390

Makine değiştirmenin yaratacağı ek nakit akışlarının net bugünkü değeri:
Yıl
0
1
2

BD faktörü %25
1
0,8
0,64

Makine değiştirmeni
yaratacağı ek nakit akışları
(13.400)
7.300
7.300

BD
(13.400,00)
5.840,00
4.672,00
180

3
4
5

0,512
0,4096
0,32768

7.240
11.300
11.390

3.706,88
4.628,48
3.732,28

NBD = 22.579,64 – 13.400 = 9.179,64 TL
Makine değiştirme operasyonunun net bugünkü değeri pozitif olduğu için değiştirme kararı
verilmesi uygun olur.

8.4. Projelerinin Değerlendirilmesinde Enflasyon Oranı
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde enflasyon oranı iki noktada karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi tahmini nakit akışları, diğeri ise iskonto oranıdır. Eğer gelecek
yıllara ilişkin olarak tahmin edilen nakit akışları, enflasyonun da dikkate alınmasıyla gelecek
fiyatlar cinsinden hesaplamalara dahil edilmişse, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde
kullanılan iskonto oranı da enflasyonu içeren nominal oran olmalıdır. Ancak eğer öngörülen
nakit akışları bugünkü fiyatlar cinsinden ortaya konulmuşsa, enflasyondan arındırılmış, reel
iskonto oranı ile hesaplamaların yapılması gerekmektedir.
Enflasyonu içeren ve içermeyen nakit akışları ve sermaye maliyetleri ile net bugünkü
değer formülleri aşağıdaki gibi karşılaştırılabilir:21
𝑇

𝑁𝐵𝐷𝑟𝑒𝑒𝑙 = ∑
𝑡=0

𝑁𝐵𝐷𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

∆𝑁𝐴(𝑡0 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤),𝑡
(1 + 𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 )𝑡

𝑇

𝑇

𝑡=0

𝑡=0

∆𝑁𝐴(𝑡 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤),𝑡
∆𝑁𝐴(𝑡0 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤),𝑡 . (1 + 𝑒𝑛𝑓)
=∑
=∑
𝑡
(1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 )
(1 + 𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 )𝑡 . (1 + 𝑒𝑛𝑓)

Sonuç olarak yukarıdaki denklemler de göstermektedir ki, cari fiyatlarla öngörülen nakit
akışlarının reel iskonto oranı ile bugünkü değerlerinin hesaplanması ile ortaya çıkacak olan net
bugünkü değer, gelecek fiyatlarla öngörülen nakit akışlarının nominal sermaye maliyeti ile
iskontolanmasıyla elde edilecek net bugünkü değere eşit olacaktır. Aksi halde net bugünkü
değerin hesaplanmasında yanlışlık yapılmış olacaktır.

Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban (2005), Değere Dayalı İşletme Finansı: Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi,
Ankara, s.169.
21
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Uygulamalar
Bir sabit aktif yatırımının iç verim oranının hesaplanması.
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Uygulama Soruları
İç verim oranı nasıl hesaplanır?

183

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İç verim oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin
bugünkü değerleri toplamını nakit çıkışlarının bugünkü değeri toplamına eşitleyen iskonto
oranıdır. Eğer bir projenin ömrü boyunca sağlayacağı nakit akışlarının işareti birden çok kez
değişiyorsa birden çok sayıda iskonto oranı bulunmaktadır. Bu durumda düzeltilmiş iç verim
oranı kullanılır. Düzeltilmiş iç verim oranı, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetiyle
iskontolanarak elde edilen nakit çıkışlarının bugünkü değeri toplamını, yine ortalama sermaye
maliyeti ile gelecek değerleri toplamı hesaplanan nakit girişlerinin bugünkü değerine eşitleyen
iskonto oranıdır.
Proje yenileme kararları, ekonomik ömrünün sona ermemesi nedeniyle hala faaliyetini
sürdürmekte olan bir projenin sona erdirilerek yerine yeni bir yatırımın yapılması anlamına
gelmektedir. Proje yenileme kararının verilmesi için yıllar itibariyle hem yeni hem de eski
projeden beklenen net nakit akımları hesaplanarak aradaki farkın net bugünkü değeri
hesaplanmaktadır. Değişim sonunda elde edilecek ek nakit akımlarının net bugünkü değerinin
pozitif olması durumunda değiştirme kararı verilir.
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde enflasyon oranının etkisi dikkate alınmalıdır.
Eğer gelecek yıllara ilişkin olarak tahmin edilen nakit akışları, enflasyonu da içererek gelecek
fiyatlar cinsinden hesaplanmışsa, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde kullanılan iskonto
oranı da enflasyonu içeren nominal oran olmalıdır. Ancak eğer öngörülen nakit akışları
bugünkü fiyatlar cinsinden hesaplanmışsa, hesaplamaların reel iskonto oranı ile yapılması
gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü
değerleri toplamını nakit çıkışlarının bugünkü değer(ler)i toplamına eşitleyen iskonto oranı
…………………………… olarak tanımlanır.
2) İç verim oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden yüksek olan projeler işletme
tarafından ………………….. edilir.
3) İç verim oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden düşük olan projeler işletme tarafından
………………….. edilir.
4) ………………………………. kriteri, klasik net nakit akışlarına sahip olmayan projelerin
değerlendirilmesinde kullanılan bir yatırım karar kriteridir.
5) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde enflasyon oranının etkisi iki noktada karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ………………………….., diğeri ise …………………..
dır.
6) İç verim oranı ile net bugünkü değeri karşılaştırınız.
7) İç verim oranı yönteminin dezavantajlarını açıklayınız.
8) Düzeltilmiş iç verim oranının hangi şartlarda ve ne amaçla kullanıldığını açıklayınız.
9) A projesine ait net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Projenin ekonomik ömrü sonunda hurda
değerinin 500 TL olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 ve ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti %18 olduğuna göre projenin iç verim oranını hesaplayarak bu projeye
yatırım yapılıp yapılmaması konusunda karar veriniz.
Yıl
0
1
2
3
4

A Projesi
Net nakit akışları
(3.000) TL
1.000 TL
1.500 TL
2.000 TL
2.000 TL

10)
B projesine ait net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Projenin ekonomik ömrü sonunda
hurda değerinin 1.000 TL olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 ve ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti %18 olduğuna göre projenin iç verim oranını hesaplayarak bu
projeye yatırım yapılıp yapılmaması konusunda karar veriniz.
Yıl
0
1

B Projesi
Net nakit akışları
(5.000) TL
2.000 TL
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2
3
4

2.000 TL
3.000 TL
3.000 TL

11)
Bir işletmenin 5. ve 6. sorularda yer alan A ve B projeleri arasından hangisini iç verim
oranı yöntemine göre seçeceğini belirtiniz.
12)
C projesine ait net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Projenin ekonomik ömrü sonunda
hurda değerinin 200 TL olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 ve ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti %18 olduğuna göre projenin iç verim oranını hesaplayarak bu
projeye yatırım yapılıp yapılmaması konusunda karar veriniz.
Yıl
0
1
2
3
4

C Projesi
Net nakit akışları
(3.000) TL
1.200 TL
(500) TL
2.500 TL
2.000 TL

13)
B projesine ait net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Projenin ekonomik ömrü sonunda
hurda değerinin 200 TL olması beklenmektedir. İşletmenin vergi oranı %20 ve ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti %18 olduğuna göre projenin iç verim oranını hesaplayarak bu
projeye yatırım yapılıp yapılmaması konusunda karar veriniz.
Yıl
0
1
2
3
4

B Projesi
Net nakit akışları
(3.000) TL
1.200 TL
(500) TL
2.500 TL
2.000 TL

14)
A işletmesinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %18, vergi oranı ise %20’dir. Bu
işletme, üretimini gerçekleştiren mevcut makinasını değiştirip değiştirmemeye ilişkin karar
aşamasındadır. Eski makine ile yeni alınması düşünülen makinaya ait bilgiler aşağıdaki gibi
olduğuna göre işletmenin makina değiştirme kararı ne olmalıdır?

Kalan ekonomik ömür
Defter değeri
Birikmiş amortisman
Yıllık faiz ve vergiden önceki kara katkısı
Yıllık net çalışma sermayesi ihtiyacı artışı

Mevcut makina
2 yıl
8.000 TL
5.000 TL
2.500 TL
750 TL

Yeni makina
5 yıl

4.000 TL
1.100 TL
186

Yıllık vergiye yaptığı artış tutarı
Piyasa satış fiyatı
Hurda değeri

300 TL
4.000 TL
50 TL

350 TL
15.000 TL
50 TL

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)

İç verim oranı
Kabul
Red
Düzeltilmiş iç verim oranı
tahmini nakit akışları / iskonto oranıdır
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9. RİSK ve BEKLENEN GETİRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Risk Kavramı
Beklenen Getiri Oranı ve Risk
Portföyün Beklenen Getiri Oranı ve Risk

189

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Risk nedir?
Portföy oluşturularak risk nasıl azaltılır?

190

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması

9.1

Finansal risk olgusunu ve
çeşitlerini kavrayabilmek.

9.2

Bir finansal varlığın riskini
ve beklenen getiri oranını
hesaplayabilmek.

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

9.3

Portföyün beklenen getiri
oranı ile riskini
hesaplayabilmek

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

9.3

Portföyün risk azaltma
mekanizmasını
kavrayabilmek

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
Risk, beklenen getiri oranı, sistematik risk, sistematik olmayan risk, portföy
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Giriş
Finansal kararlar doğası gereği risk taşırlar. Risk, gelecekle ilgili beklenen sonuçların
gerçekleşmeme olasılığından kaynaklanmaktadır. Bir yatırım kararı verilirken gelecekte
meydana gelecek olası durumlar göz önünde bulundurularak bu karar verilmelidir. Dolayısıyla
gelecekte gerçekleşebilecek olası durumlara ilişkin olarak yatırımın ne kadar getiri
getireceğinin ve her bir durumun olasılığının öngörülmesi gerekmektedir. Buradan hareketle
yatırım kararları getiri beklentisi ile bu beklentinin ne ölçüde gerçekleşebileceği (risk)
öngörülerek verilmektedir. Yalnızca yatırım değil, finansman kararları da risk içermektedir.
Özellikle yabancı kaynakla finansman, işletmeye faiz yükü getirmekte ve belirli bir dönem
boyunca ya da dönem sonunda alınan borcun anaparasının geri ödenmesini gerektirmektedir.
Bu yükün zamanında karşılanamama olasılığı, işletmenin bir riski olarak karşımıza
çıkmaktadır. Borç yükü yüksek işletmelerin riskinin de yüksek olması nedeniyle kaynak temin
etmesi daha zor olmakta ve kaynak maliyeti daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle finans
yönetiminin gerek yatırım gerekse finansman kararları alırken riski göz önünde bulundurması
gerekmektedir.
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9.1. Risk Kavramı
Finansal anlamda risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığı olarak
tanımlanabilir. Risk, beklentilerin gerçekleşmemesi durumunu ifade etmekte ve bu durumdan
dolayı karşılaşılan kayıpla ilişkilendirilmektedir. Riskin varlığı, yatırımcıların ya da
işletmelerin her zaman beklediği kadar getiri elde edememelerine neden olmaktadır. Bunun bir
nedeni satış fiyat ve miktarlarındaki değişkenlik, diğeri ise maliyetlerdeki değişkenliktir.
Yapılan bir yatırım sonucunda satış fiyat ve miktarının beklenenden daha fazla düşmesi ya da
maliyetlerinin beklenenden daha yüksek bir düzeyde artması işletmenin karlılığını
azaltabilmekte ve beklediği getiriyi elde edememesine neden olabilmektedir.
Finans yönetimi, finansal piyasalarla yakından ilgilidir. Bu piyasalarda yapılan
yatırımların taşıdığı risklerin değerlendirilmesi ve risk ile beklenen getiri oranı dengesinin
gözetilerek yatırım yapılması yönetimin başarısında önemli bir etken olmaktadır.

9.1.1. Sistematik Riskler
Sistematik risk, genel ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarda meydana gelen risklerdir.
Ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeler, varlıkların değerlerini etkilemektedir. İşletme
yönetiminin alacağı kararlar ile sistematik riskler kontrol edilememektedir. Dolayısıyla
sistematik riskler, hem piyasada mevcut tüm varlıkları etkilemektedir hem de bunlardan
kaçınmak mümkün değildir. Bu yüzden de sistematik riskin bir diğer adı da çeşitlendirilemeyen
risktir. Çeşitlendirme, birden çok varlığa yatırım yaparak riski azaltmada uygulanan bir yöntem
olmakla birlikte risk en fazla sistematik risk düzeyine kadar indirilebilir. Tüm varlıklar
sistematik riski taşımakta ancak, hepsinin sistematik riski birbirinden farklı olmaktadır.
Sistematik risk, temel olarak üç farklı risk unsuru tarafından oluşmaktadır. Bu risk kaynakları,
faiz oranı riski, satın alma gücü (enflasyon) riski ve piyasa riski olarak adlandırılmaktadır.
Faiz oranı riski piyasa faiz oranındaki değişkenlikten dolayı zarara uğrama ihtimalidir.
Satın alma gücü riskinin bir diğer adı da enflasyon riskidir. Enflasyon oranlarında meydana
gelecek beklenmeyen bir artış, gelecekte elde edilecek getiri ile yapılacak tüketim düzeyini
düşürecektir. Piyasa riski ise politik, ekonomik ve sosyal faktörler ile yatırımcı tutumundaki
değişimlerden kaynaklanmaktadır.

9.1.2. Sistematik Olmayan Riskler
Sistematik olmayan risk, yalnızca ilgili işletme ya da bir işletmenin ihraç ettiği varlığa
özgü olan risklerdir. Şirketin karlılığı; genel ekonomik, politik ve sosyal unsurlardan
etkilenebileceği gibi şirketin kendisine özgü olarak yürüttüğü işin başarısı, yönetim yaklaşımı
ya da şirketin finansal yapısı gibi unsurlardan da etkilenmektedir. Her şirketin sistematik
olmayan risk kaynaklarının birbirinden farklı olmasından ötürü, çeşitlendirilmiş bir portföy
oluşturmanın sistematik olmayan risklerden korunmanın iyi bir yolu olacağı söylenebilir. Bir
portföy içinde yer alan bir menkul kıymetin değerinde meydana gelen sistematik olmayan risk
kaynaklı düşüş, aynı anda portföy içinde bulunan başka bir menkul kıymetin değerinde
meydana gelebilecek bir artış tarafından bertaraf edilerek toplamda sistematik olmayan risk
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ortadan kaldırılabilir. Sistematik olmayan risk, finansal risk, iş riski ve yönetim riskinden
oluşmaktadır.
Finansal risk, işletmelerin yabancı kaynak kullanmalarından dolayı işletmeye faiz ve
anapara ödemesi şeklinde sabit bir yük getirmesinden ileri gelmektedir. Bu durumda işletmenin
faaliyet gelirlerinde meydana gelebilecek küçük bir dalgalanma, hisse başına düşen karda
büyük bir dalgalanmaya neden olacaktır ve bu da doğrudan hisse senedinin riski olarak
yatırımcıya yansıyacaktır.22
İş riski ise faiz ve vergi öncesi kardaki değişkenlik olarak tanımlanmaktadır23. Tüketici
tercihleri, hammadde ve diğer girdilerin sağlanmasıyla ilgili sorunlar ve teknolojik gelişmeler
gibi şirketin faaliyet konusu ile ilgili unsurlarda meydana gelen olumsuz gelişmeler, şirketin
karlılığı ve dolayısıyla ihraç ettiği menkul kıymetin değeri üzerinde negatif etkilere neden
olacaktır. Yönetim riski ise işletme yöneticilerinin aldıkları kararların işletmenin karlılığı
üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. İyi bir yönetim karlılığı olumlu yönde etkilerken
kötü yönetimin olumsuz etkileri söz konusu olmaktadır.

9.2. Beklenen Getiri Oranı ve Risk
Gerek işletmenin finansal kararlarında gerekse bireysel yatırımcıların kararlarında risk
ile beklenen getirinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunun için öncelikle
varlıkların beklenen getiri oranları ve risklerinin ölçülebilmesi gelmektedir. Tek tek varlıkların
risk ile beklenen getiri oranlarının ölçülebilmesi sonucunda bu varlıklardan oluşturulacak
portföylerin risk ile beklenen getiri oranları da hesaplanabilmektedir. Böylelikle yatırımcılar ve
yöneticiler, risk tercihleri doğrultusunda en uygun yatırım araçlarını belirleyebilir ve bunlara
yatırım yapabilir.

9.2.1. Beklenen Getiri Oranı
Beklenen getiri oranı, bir varlığın getiri oranını etkileyecek bütün koşulların meydana
gelme olasılıkları ile bu koşullar karşısında varlığın sağlayacağı getiri oranlarının çarpımının
toplamıdır. Dolayısıyla beklenen getiri oranının hesaplanabilmesi için öncelikle bir varlığın
getiri oranını etkileyecek olayların neler olduğu tahmin edilmeli, ardından da bu olayların her
birinin ortaya çıkma olasılıkları tahmin edilmelidir. En sonunda ise bu olaylar meydana
geldiğinde varlığın sağlayacağı getiri oranlarının ne olacağı tahmin edilmelidir. Buradan
hareketle beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑛

𝐸(𝑅𝑖 ) = ∑ 𝑃𝑗 . 𝑅𝑖𝑗
𝑗=1

𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,

22
23

Ali Bülent Pamukçu, Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 1999, s.160.
Thomas E.Copeland ve J.Fred Weston, Managerial Finance, 8 th Edt., Dryden Press, Chicago, 1989, s.554.
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𝑃𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
𝑅𝑖𝑗 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı.
Örnek 9.1:
Bir yatırımcı "i" hisse senedinin değerini etkileyecek toplam 5 farklı senaryo öngörmektedir.
Bu senaryoların her birinin gerçekleşme olasılıkları ile senaryolar gerçekleştiğinde varlığın
getiri oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre varlığın beklenen getiri oranını
hesaplayınız.

Senaryo (j)
S1
S2
S3
S4
S5

Senaryonun
gerçekleşme olasılığı
𝑃𝑗
0,10
0,15
0,45
0,20
0,10

J senaryosu gerçekleştiğine
ortaya çıkacak getiri oranı
𝑅𝑖𝑗
-0,10
-0,05
0,02
0,10
0,15

Cevap: Beklenen getiri oranı, senaryoların gerçekleşme olasılıkları ile getiri oranlarının
çarpımlarının toplamı kadar olacaktır.
𝑛

𝐸(𝑅𝑖 ) = ∑ 𝑃𝑗 . 𝑅𝑖𝑗
𝑗=1

𝐸(𝑅𝑖 ) = (0,10x(−0,10)) + (0,15x(−0,05)) + (0,45x(0,02)) + (0,20x0,10)
+ (0,10x0,15)
𝐸(𝑅𝑖 ) = 0,0265

Uygulamada bir varlığın (ya da hisse senedinin) getiri oranını etkileyecek tüm olayların
(senaryoların) gerçekleşme olasılıklarıyla bilinmesi ve bu senaryolar meydana geldiğinde hisse
senedinin getiri oranının ne olacağının tam olarak ortaya konulabilmesi mümkün değildir. Bu
nedenle uygulamada geçmiş getiri oranları kullanılarak beklenen getiri oranı hesaplanmaktadır.
Bunun için geçmiş belirli bir döneme ilişkin getiri oranı verisinin ortalaması alınarak beklenen
getiri oranı hesaplanmaktadır. Buradaki temel varsayım, geçmişin, geleceğin iyi bir göstergesi
olduğudur.
Tarihi (geçmiş) verilerden hareketle beklenen getiri oranı aşağıdaki denklem yardımıyla
hesaplanmaktadır:
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𝑇

1
𝐸(𝑅𝑖 ) = ∑ 𝑅𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1

𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,
𝑇 = örnek dönemde yer alan gün sayısı,
𝑅𝑖𝑡 = t gününde gerçekleşmiş getiri oranı.

9.2.2. Risk
Risk, beklenen getirilerin gerçekleşmeme olasılığı olarak ölçülebilmektedir. Bu
tanımdan hareketle beklenen getirilerin standart sapması ya da varyansı riskin ölçülmesi için
kullanılabilir. Risk (standart sapma), aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
𝑛

𝜎𝑖 = √∑ 𝑃𝑗 [𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 )]

2

𝑗=1

𝜎𝑖 = i varlığının standart sapması,
𝑃𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
𝑅𝑖𝑗 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı.
Standart sapmanın yüksek olması, gerçekleşecek olan sonucun beklenen sonuçtan farklı
olma ihtimalinin de yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle standart sapmanın
yüksek olması riskin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Örnek 9.2:
i hisse senedinin riskinin hesaplanması.
Senaryo

𝑃𝑗

𝑅𝑖𝑗

𝑃𝑗 . 𝑅𝑖𝑗

S1
S2
S3
S4
S5

0,1
0,15
0,45
0,2
0,1

-0,1
-0,05
0,02
0,1
0,15

-0,01
-0,0075
0,009
0,02
0,015

Toplam

1,00

𝐸(𝑅𝑖 )=

0,0265

𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 )

[𝑅𝑖𝑗

− 𝐸(𝑅𝑖 )]
-0,1265
0,0160
-0,0765
0,0059
-0,0065
0,0000
0,0735
0,0054
0,1235
0,0153
2
0,0051
Varyans 𝜎𝑖 =
0,0714
Standart Sapma 𝜎𝑖 =

𝑃𝑗 [𝑅𝑖𝑗
2

− 𝐸(𝑅𝑖 )]
0,0016
0,0009
0,0000
0,0011
0,0015

2
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Uygulamada geçmiş veriler kullanılarak riskin hesaplanmasında ise aşağıdaki denklem
kullanılmaktadır:
𝑇

1
𝜎𝑖 = √
(∑[𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖 )]2 )
𝑇−1
𝑡=1

𝜎𝑖 = i varlığının getiri oranının standart sapması,
𝑇 = örnek dönemde yer alan gün sayısı,
𝑅𝑖𝑡 = t gününde gerçekleşmiş getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı.

9.3. Portföyün Beklenen Getiri Oranı ve Riski
Portföy, aynı anda birden daha fazla sayıda varlığa yapılan yatırım yapılmasıyla
oluşturulmaktadır. Bir yatırımcının toplam yatırım tutarını tek bir varlık yerine birden çok
sayıdaki varlık arasında bölüştürerek portföy oluşturması maruz kaldığı toplam riski
azaltmaktadır.

9.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı
Bir portföyün beklenen getiri oranı, portföyü oluşturan varlıkların beklenen getiri
oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Portföy içindeki varlıkların ağırlığı ise toplam yatırım tutarı
içinde her bir varlığa yapılan yatırımın oranıdır. Portföyün beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝑛

𝐸(𝑅𝑝 ) = ∑ 𝑥𝑖 . 𝐸(𝑅𝑖 )
𝑖=1

𝐸(𝑅𝑝 ) = portföyün beklenen getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑖 )= i varlığının beklenen getiri oranı,
𝑥𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı.

Örnek 9.3:
Bir portföy H1, H2 ve H3 hisse senetlerinden oluşmaktadır. Her bir hisse senedinin portföy
içerisindeki yatırım tutarı ve bu hisse senetlerinin beklenen getiri oranları aşağıdaki
tablodaki gibi olduğuna göre portföyün beklenen getiri oranını hesaplayınız.
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Varlık
H1
H2
H3

𝐸(𝑅𝑖 )
0,20
0,15
0,45

𝑚𝑖
3.000 TL
8.000 TL
16.000 TL

3.000
8.000
)] + [0,15x (
)]
3.000 + 8.000 + 16.000
3.000 + 8.000 + 16.000
16.000
+ [0,45x (
)]
3.000 + 8.000 + 16.000

𝐸(𝑅𝑝 ) = [0,20x (

𝐸(𝑅𝑝 ) = (0,20x0,1111) + (0,15x0,2963) + (0,45x0,5926)
𝐸(𝑅𝑝 ) = 0,3333

9.3.2. Portföyün Riski
Bir portföyün riski portföy içerisinde yer alan varlıkların getiri oranları arasındaki
ilişkiden etkilenmektedir. Dolayısıyla bir portföyün riski, portföyü oluşturan varlıkların
risklerinin ortalaması değildir. Bunun nedeni, belirli bir anda portföy içerisinde yer alan bir
varlığın getirisindeki düşüşün diğer bir varlığın getirisindeki artış tarafından telafi
edilebilmesidir. Portföy stratejisi ile riskin düşürülmesi bu prensibe dayanmaktadır. Dolayısıyla
bir portföyün riskinin hesaplanabilmesi için öncelikle portföyü oluşturan varlıkların getiri
oranları arasındaki ilişkinin hesaplanması gerekmektedir. Bu ilişki, varlıkların getiri oranları
arasındaki kovaryans (ya da korelasyon) ile ölçülmektedir. Kovaryans, matematiksel olarak
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
𝑛

𝜎𝑖,𝑘 = ∑ 𝑃𝑗 [(𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 ))(𝑅𝑘𝑗 − 𝐸(𝑅𝑘 ))]
𝑗=1

𝜎𝑖,𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı,
𝑃𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
𝑅𝑖𝑗 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı,
𝑅𝑘𝑗 = j durumunun gerçekleşmesi halinde k varlığının getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑘 ) = k varlığının beklenen getiri oranı.
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Örnek 9.4:
i ve k hisse senetlerinin farklı senaryoların gerçekleşmesi karşısındaki getiri oranı dağılımları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tabloya göre i ile k hisse senetlerinin getiri oranlarının
birbirleriyle olan kovaryanslarını hesaplayınız.
𝑃𝑗
0,1
0,15
0,45
0,2
0,1

Senaryo (j)
S1
S2
S3
S4
S5

𝑅𝑖𝑗
-0,1
-0,05
0,02
0,1
0,15

𝑅𝑘𝑗
-0,08
-0,09
0,018
0,075
0,21

Cevap:

𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 )

-0,01
-0,0075
0,009
0,02
0,015

-0,1265
-0,0765
-0,0065
0,0735
0,1235

Toplam

1,00

𝑬(𝑹𝒊 )=

0,0265

-0,08
-0,09
0,018
0,075
0,21
𝑬(𝑹𝒌 )
=

-0,008
-0,0135
0,0081
0,015
0,021

-0,1026
-0,1126
-0,0046
0,0524
0,1874

0,0226

𝑃𝑗 [(𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 ))(𝑅𝑘𝑗 − 𝐸(𝑅𝑘 ))]

𝑃𝑗 . 𝑅𝑖𝑗

-0,1
-0,05
0,02
0,1
0,15

𝑅𝑘𝑗 − 𝐸(𝑅𝑘 )

𝑅𝑖𝑗

0,1
0,15
0,45
0,2
0,1

𝑃𝑗 . 𝑅𝑘𝑗

𝑃𝑗

S1
S2
S3
S4
S5

𝑅𝑘𝑗

Senaryo

i ve k hisse senetlerinin getiri oranlarının kovaryansları aşağıdaki tablo yardımıyla
hesaplanabilir.

0,0130
0,0086
0,0000
0,0039
0,0231
𝝈𝒊,𝒌 =0,
0486

Getiri oranları arasındaki ilişkinin daha kolay yorumlanabilmesi için kovaryanstan
hareketle korelasyon katsayısı da kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısının +1 ile -1 arasında
değişen bir katsayı olması, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü hakkında bilgi vermektedir.
Korelasyon katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝜌𝑖,𝑘 =

𝜎𝑖,𝑘
𝜎𝑖 . 𝜎𝑘

− 1 < 𝜌𝑖,𝑘 < +1

𝜌𝑖,𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının korelasyonu,
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𝜎𝑖,𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı,
𝜎𝑖 = i varlığının getiri oranının standart sapması,
𝜎𝑘 = k varlığının getiri oranının standart sapması.
İki varlığın getiri oranları arasındaki korelasyonun –1 olması, bu varlıklardan birinin getiri
oranı artarken diğerinin getiri oranının düştüğü, +1 olması ise iki varlığın getiri oranlarının aynı
yönde değiştiği ve 0 olması ise bu iki varlığın getiri oranlarındaki değişimlerin birbirinden
bağımsız olması anlamına gelmektedir. Portföyün riski, ya da standart sapması aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝑛

𝑛

𝜎𝑝 = √∑ ∑ 𝑥𝑖 . 𝑥𝑘 . 𝜎𝑖,𝑘
𝑖=1 𝑘=1

𝜎𝑝 = portföyün standart sapması,
𝑥𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı,
𝑥𝑘 = k varlığının portföy içindeki ağırlığı,
𝜎𝑖,𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı.
Bu formül, portföy içinde yalnızca 2 adet hisse senedi varsa aşağıdaki gibi de
gösterilebilir:
𝜎𝑝 = √𝑥𝑖2 . 𝜎𝑖2 + 𝑥𝑘2 . 𝜎𝑘2 + 2. 𝑥𝑖 . 𝑥𝑖 . 𝜎𝑖,𝑘
ya da kovaryans yerine korelasyon katsayısı kullanıldığında yukarıdaki denklem aşağıdaki gibi
yeniden düzenlenebilir:
𝜎𝑝 = √𝑥𝑖2 . 𝜎𝑖2 + 𝑥𝑘2 . 𝜎𝑘2 + 2. 𝑥𝑖 . 𝑥𝑖 . 𝜎𝑖 . 𝜎𝑘 . 𝜌𝑖,𝑘
𝜌𝑖,𝑘 = i ile k varlıklarının getiri oranları arasındaki korelasyon katsayısı.
Örnek 9.5'te farklı risk ve beklenen getiri oranlarına sahip hisse senetlerinden oluşan
örnek portföylerin beklenen getiri oranı ve riskleri görülmektedir.
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Örnek 9.5:
A, B, C ve D isimli hisse senetlerine ait beklenen getiri oranı ve riskler aşağıdaki gibidir:
Hisse senedi
Beklenen Getiri
Oranı 𝐸(𝑅𝑖 )
Risk 𝜎𝑖

A

B

C

D

0,1053

0,0812

0,1539 0,1393

0,0825

0,0661

0,1014 0,0947

Yukarıdaki veriler incelendiğinde en yüksek beklenen getiri oranının C hisse senedine
ait olduğu, buna karşın en yüksek riskin de yine bu hisse senedine ait olduğu görülmektedir. En
düşük beklenen getiri oranı ise B hisse senedine ait olmakla birlikte en düşük riskli hisse senedi
ise B hisse senedidir.
Bu hisse senetlerinin getiri oranlarının korelasyon matrisi ise aşağıdaki gibidir:

A
B
C
D

A
1
1
0
-1

B

C

D

1
0
-1

1
0

1

A hisse senedi ele alındığında bu hisse senedi ile D hisse senedi getiri oranları arasındaki
korelasyonun -1 ve B hisse senedi ile korelasyonun ise +1 olduğu görülmektedir. Bu durumda
A hisse senedinin getirisi arttığında B hisse senedinin getirisinin de arttığı ancak D hisse
senedinin getirisinin ise düştüğü söylenebilir. Bu durum aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

𝝆𝑨,𝑩 = +𝟏
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0,12
0,1

RA

0,08
0,06
0,04
0,02

RB

0
-0,2

-0,15

-0,1

-0,05
0
-0,02

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-0,04
-0,06
-0,08

Şekil 9.1: +1 korelasyonlu varlıkların getiri oranları arasındaki ilişki

Yukarıdaki grafikte korelasyon katsayısı +1 olan A ile B hisse senetlerinin getiri
oranlarının konumları görülmektedir. 𝑅𝐴 𝑅𝐵 grafiği üzerindeki her nokta, A hisse senedinin
getiri oranına karşılık B hisse senedinin getiri oranını göstermektedir. A hisse senedinin
getirisinin arttığı her dönemde B hisse senedinin getirisinin de arttığı görülmekte, bu durumda
grafik üzerinde "pozitif eğimli" bir "doğru" ortaya çıkmaktadır. Eğimin pozitif olması,
korelasyon katsayısının pozitif olması, noktaların birleşimiyle elde edilen şeklin bir doğru
olması ise korelasyon katsayısının 1 olmasıyla ilgilidir.

𝝆𝑨,𝑫 = −𝟏
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0,15

RA

0,1
0,05

RD

0
-0,2

-0,15

-0,1

-0,05
0
-0,05

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-0,1
-0,15
-0,2
-0,25

Şekil 9.2: -1 korelasyonlu varlıkların getiri oranları arasındaki ilişki

-1 korelasyonlu A ile D hisse senetlerinin getiri oranları 𝑅𝐴 𝑅𝐷 grafiği üzerinde
gösterildiğinde negatif eğimli bir doğru elde edilmektedir. Bu durum, A hisse senedinin arttığı
her durumda D hisse senedinin düştüğü, ya da A hisse senedinin düştüğü her durumda D hisse
senedinin artmasından ileri gelmektedir. Dolayısıyla A ile D hisse senetleri bir portföye
alındığında A hisse senedi düştüğünde bu düşüş D hisse senedinin getiri oranının artışıyla telafi
edilebilir ya da D hisse senedinin düştüğü her durumda A hisse senedindeki artış bunu telafi
edebilir. Bu da portföy ölçeğinde riskin azaltılabileceğini göstermektedir.
A ile C hisse senetlerinin getiri oranı 0 korelasyona sahiptir. Bu durumda A ile C hisse
senetleri arasındaki ilişki oldukça düşüktür. A hisse senedinin fiyatı arttığında C hisse senedinin
fiyatının ne yönde değişeceği çok belirgin değildir. Korelasyon katsayısının düşük olması, bir
hisse senedinin düşerken diğerinin artmasının mümkün olmasından dolayı portföy oluşturma
açısından aranılan bir özelliktir.

𝝆𝑨,𝑪 = 𝟎
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-0,1
-0,2

Şekil 9.3: 0 korelasyonlu varlıkların getiri oranları arasındaki ilişki

Bir yatırımcı parasının %50'sini A hisse senedine, diğer yarısını da B, C ya da D hisse
senetlerinden yalnızca birine yatırdığında oluşturduğu portföylerin beklenen getiri oranları ve
riskleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Portföyün beklenen getiri oranı;
𝑛

𝐸(𝑅𝑝 ) = ∑ 𝑥𝑖 . 𝐸(𝑅𝑖 )
𝑖=1

ve portföyün riski ise;
𝜎𝑝 = √𝑥𝑖2 . 𝜎𝑖2 + 𝑥𝑘2 . 𝜎𝑘2 + 2. 𝑥𝑖 . 𝑥𝑖 . 𝜎𝑖 . 𝜎𝑘 . 𝜌𝑖,𝑘
olmak üzere :
Portföy 1: %50 A, %50 B
𝐸(𝑅𝑝𝐴𝐵 )=0,50𝑥0,1053 + 0,50𝑥0,0812 = 0,0933
𝜎𝑝𝐴𝐵 = √0,502 𝑥0,08252 + 0,502 𝑥0,06612 + 2𝑥0,50𝑥0,50𝑥0,0825𝑥0,0661𝑥1 =
0,0743
Portföy 2: %50 A, %50 C
𝐸(𝑅𝑝𝐴𝐶 )=(0,50𝑥0,1053) + (0,50𝑥0,1539) = 0,1296
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𝜎𝑝𝐴𝐶 =
√(0,502 𝑥0,08252 ) + (0,502 𝑥0,10142 ) + (2𝑥0,50𝑥0,50𝑥0,0825𝑥0,1014𝑥0) = 0,06536
Portföy 3: %50 A, %50 D
𝐸(𝑅𝑝𝐴𝐷 )=(0,50𝑥0,1053) + (0,50𝑥 0,1393) = 0,1223
𝜎𝑝𝐴𝐷 =
√(0,502 𝑥0,08252 ) + (0,502 𝑥0,09472 ) + (2𝑥0,50𝑥0,50𝑥0,0825𝑥0,0947𝑥(−1)) = 0,0061

Farklı korelasyonlu varlıklardan meydana gelen portföylerin getiri oranları ve risk
üzerindeki etkisini anlamak için aşağıdaki şekiller incelenebilir:

Şekil 9.4: +1 korelasyonlu varlıklardan oluşan portföyün getiri oranları

Şekil 9.4’te +1 korelasyonlu A ile B hisse senetlerinden oluşan portföyün getiri oranı
görülmektedir. Risk, getiri oranlarının beklenen getiri oranı etrafındaki dağılımının ya da
değişkenliğin bir göstergesi olduğuna göre hem A hem de B hisse senetleri riskli varlıklardır.
Değişkenlik ne kadar yüksekse risk de o ölçüde yüksek olmaktadır. Şekilde görülmektedir ki,
A ile B’den oluşan portföyün getiri oranları da değişkenlik göstermektedir ve hatta bu
değişkenlik, A ile B hisse senetlerinin getiri oranlarındaki değişkenliğin ortalaması kadar
olmaktadır. Dolayısıyla +1 korelasyon olduğunda portföyün riskini, portföyü oluşturan
varlıkların risklerinin ortalamasından daha düşük hale getirmek mümkün olmamaktadır.

206

Şekil 9.5: -1 korelasyonlu varlıklardan oluşan portföyün getiri oranları

Korelasyonları -1 olan A ile C hisse senetlerinden oluşturulan portföyün getiri
oranlarının değişkenliği oldukça düşük olmaktadır. Getiri oranları ters yönde hareket eden bu
iki hisse senedinin bir araya getirilmesiyle oluşan portföyün riskinin risklerin ortalamasından
da düşük olması, bir hisse senedinin getirindeki azalışın aynı anda diğer hisse senedinin
getirisindeki artışla telafi edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu örnekte portföyün getiri oranını
temsil eden grafiğin bu örnekte yatay düz bir çizgi olmamasının nedeni, A ve C'nin portföy
içindeki ağırlıklarının %50 olarak belirlenmesidir. Korelasyonları -1 olan hisse senetlerinin
portföy içindeki ağırlığı değiştirilerek 0 riskli bir portföy elde edebilmek mümkündür.
Korelasyon katsayısı 0 olan A ile D hisse senetlerinin ve bu hisse senetlerinden oluşan
AD portföyünün getiri oranları Şekil 9.6’da gösterilmektedir.
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Şekil 9.6: 0 korelasyonlu varlıklardan oluşan portföyün getiri oranları

A ile D hisse senetlerinin getiri oranlarının değişimi birbirleri ilişkisizidir. Bu nedenle
portföyün getiri oranındaki değişkenlik, A ile D hisse senetlerinin getiri oranlarındaki
değişkenliğin ortalamasından daha düşük olmaktadır.

9.3.3. Varlıkların Portföy içindeki ağırlıklarının portföyün risk ve
beklenen getiri oranı üzerindeki etkisi
Portföyde yer alan varlıkların portföy içindeki ağırlığı değiştirildiğinde portföyün
beklenen getiri oranı ve riski de değişmektedir. Bir diğer deyişle portföy içinde yer alan
varlıklar aynı olsa bile, portföy içindeki ağırlıklarının değişmesi, portföyü tamamen farklı bir
varlık haline getirmektedir. Örneğin %50 A ve %50 C hisse senetlerinden oluşan bir portföy,
%30 A ve %70 C hisse senedinden oluşan bir portföyden daha riskli olmaktadır. Çünkü
ağırlıklarının değiştirilmesi, portföy riskini ve beklenen getiri oranını da değiştirmektedir.
Yukarıdaki örnekten hareketle farklı ağırlıklarda A ve C hisse senetlerinden oluşan bazı
portföylerin beklenen getiri oranları ve riskleri Tablo 9.1’deki gibi gösterilebilir.
A'nın portföy H'nın portföy
Portföy
Portföy Riski
içindeki
içindeki
Beklenen getiri oranı
𝜎𝑝𝐴𝐶
ağırlığı
ağırlığı
𝐸(𝑅𝑝𝐴𝐶 )
𝑥𝐴
𝑥𝐶
A
100%
0%
0,130722
0,1053
P1
90%
10%
0,160608
0,11016
P2
80%
20%
0,233748
0,11502
P3
70%
30%
0,321896
0,11988
P4
60%
40%
0,415611
0,12474
P5
50%
50%
0,511843
0,1296
P6
40%
60%
0,609402
0,13446
P7
30%
70%
0,707739
0,13932
P8
20%
80%
0,806569
0,14418
P9
10%
90%
0,905732
0,14904
C
0%
100%
1,005128
0,1539
Tablo 9.1: Varlıkların ağırlıklarındaki değişimin portföy risk ve beklenen getiri oranları
üzerindeki etkisi
Tablo 9.1’de yer aldığı gibi oluşturulabilecek bir çok portföyün risk ve beklenen getiri
oranları bir grafik olarak gösterildiğinde Şekil 9.7 ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 9.9: Korelasyon katsayısının portföy risk-beklenen getiri oranı üzerindeki etkisi
Şekilde de görüldüğü gibi korelasyon katsayısı -1 olduğunda portföy içerisinde yer alan
varlıkların ağırlıklarını değiştirerek riski azaltmak ve hatta sıfıra indirebilmek mümkün
olmaktadır. Korelasyon katsayısı sıfır (ya da sıfıra yakın) olduğunda ise riski portföy içerisinde
yer alan her iki varlığın riskinden de düşük hale getirmek mümkün olmaktadır. Buna karşın
portföyde yer alan varlıkların korelasyonu bire eşit olduğunda portföyün riski en fazla
portföyde yer alan varlıklardan en düşük riskli olan kadar düşürülebilir bu da tüm yatırım
tutarının doğrudan en düşük riskli varlığa yatırılmasıyla mümkün olmaktadır ki, bu da aslında
portföy oluşturmak anlamına gelmemektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
Altay, Erdinç (2014). Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri: Sermaye
Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, Derin Yayınları, Gözden geçirilmiş ikinci basım,
İstanbul.
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Uygulamalar
Finansal piyasalarda yapılan menkul kıymet yatırımlarında riskin ve beklenen getiri
oranının hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Bireysel mnkul kıymetlerin ve portföylerin risk ve beklenen getiri oranları neasıl
hesaplanır?

211

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal anlamda risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığı olarak
tanımlanabilir. Portföy teorisi açısından risk, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak
ikiye ayrılır. Sistematik risk, genel ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarda meydana gelen
risklerdir. Sistematik risk kaynakları, faiz oranı riski, satın alma gücü (enflasyon) riski ve piyasa
riskidir. Sistematik olmayan risk ise yalnızca ilgili işletme ya da bir işletmenin ihraç ettiği
varlığa özgü olan risklerdir ve finansal risk, iş riski ve yönetim riskinden oluşmaktadır. Portföy,
aynı anda birden daha fazla sayıda varlığa yapılan yatırım yapılmasıyla oluşturulmaktadır. İyi
çeşitlendirilmiş bir portföy ile sistematik risk ortadan kaldırılabilir. Bir portföyün beklenen
getiri oranı, portföyde yer alan varlıkların beklenen getiri oranlarının ortalamasıdır. Ancak,
portföyün riski, portföyde yer alan varlıkların risklerinin ortalamasından farklıdır. Bunun
nedeni varlıkların getiri oranları arasındaki kovaryanstır.

212

Bölüm Soruları
1)

Bir yatırımcı "A" hisse senedinin değerini etkileyecek 4 farklı senaryo öngörmektedir. Bu
senaryoların her birinin gerçekleşme olasılıkları ile senaryolar gerçekleştiğinde varlığın
getiri oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre varlığın beklenen getiri oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
Senaryo
j
S1
S2
S3
S4
a) 0,0025

2)

d) %2,5

e) %25

b) 0,0014

c) 0,0144

d) 0,2268

e) 0,3256

b) -0,0224

c) 0,0100

d) 0,0226

e) 0,0326

Beklenen getiri oranları sırasıyla 0,12 ; 0,24 ; 0,20 ve 0,10 olan B ; C ; D ve E isimli 4
adet hisse senedinin her birine eşit ağırlıkla yatırım yapılarak oluşturulan bir portföyün
beklenen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0,125

5)

c) 0,25

1. Soruda yer alan senaryoların gerçekleşme ihtimalleri birbirine eşit olduğu takdirde A
hisse senedinin beklenen getiri oranı aşağıdakileren hangisidir?
a) -0,0125

4)

b) 0,025

J senaryosu gerçekleştiğine
ortaya çıkacak getiri oranı
𝑅𝐴,𝑗
-0,15
-0,10
0,05
0,15

1. soruda yer alan A hisse senedinin riski (varyansı) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0,0011

3)

Senaryonun gerçekleşme
olasılığı
𝑃𝑗
0,20
0,25
0,25
0,30

b) 0,165

c) 0,205

d) 0,228

e) 0,240

4. sorudaki B ; C ; D ve E isimli hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlığı sırasıyla %30,
%20, %25 ve %25 ise portföyün beklenen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0,122

b) 0,159

c) 0,208

d) 0,228

6)

Risk nedir?

7)

Sistematik riski tanımlayınız.

8)

Sistematik riskin başlıca kaynaklarını açıklayınız.

9)

Sistematik olmayan riski tanımlayınız.

10)

Sistematik olmayan riskin başlıca kaynaklarını açıklayınız.

e) 0,240
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11)

Aşağıda farklı senaryolar karşısında sağlayacakları getiri oranları verilen A ve F hisse
senetleri arasındaki kovaryansı hesaplayınız
Senaryo
S1
S2
S3
S4

𝑃𝑗
0,20
0,25
0,25
0,30

𝑅𝐴,𝑗
-0,15
-0,10
0,05
0,15

𝑅𝐹,𝑗
0,02
-0,08
0,10
-0,05

12)

10. soruda yer alan A ve F hisse senetlerinin korelasyonunu hesaplayınız.

13)

10. soruda yer alan F hisse senedinin beklenen getiri oranını ve riskini hesaplayınız.

14)

Bir yatırımcı 10. soruda yer alan A ve F hisse senetlerine %50 ; %50 ağırlıkla yatırım
yaparak bir portföy oluşturduğunda bu portföyün beklenen getiri oranı ve riskini
hesaplayınız.

15)

Yatırımcı 10. soruda yer alan A ve F hisse senetlerinin ağırlıklarını sırasıyla %70 ve %30
olarak değiştirdiğinde bu portföyün beklenen getiri oranı ve riskini hesaplayınız.

Cevaplar
1) A
2) C
3) A
4) B
5) B
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10. MENKUL KIYMET YATIRIMLARININ GETİRİLERİNİN
HESAPLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hisse Senedinin Getirisinin Hesaplanması
10.2. Tahvilin Getirisinin Hesaplanması
10.3. Bononun Getirisinin Hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Menkul kıymet yatırımından elde edilen getiri nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

10.1

Hisse senedi yatırımından
elde edilen getirinin
hesaplanma sürecini
kavrayabilmek.

10.2

Tahvil yatırımından elde
edilen getirinin hesaplanma
sürecini kavrayabilmek.

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi

10.3

Bono yatırımından elde
edilen getirinin hesaplanma
sürecini kavrayabilmek.

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
Hisse senedi getirisi, karpayı getirisi, sermaye kazancı getirisi, vadeye kadar getiri,
gerçekleşen getiri, geri çağırma durumunda getiri
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Giriş
Menkul kıymet yatırımlarından elde edilen getirilerin hesaplanması, ilgili menkul
kıymete yapılan yatırım sonucu yatırım tutarının ne kadar artış kaydettiğinin hesaplanmasını
mümkün kılmaktadır. Bunun için her bir menkul kıymetin getiri hesabının yapılacağı dönem
içerisinde yatırımcısına sağladığı nakit girişlerinin ve yatırım tutarının ne olduğunun bilinmesi
gerekmektedir. Buna göre bir yatırım aracının getirisi, nakit girişlerinin bugünkü değerini nakit
çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı olmaktadır. Nakit akışlarının türü, adedi,
büyüklüğü ve zamanlaması yatırım aracının türü ile sağladığı haklara bağlı olarak
değişmektedir.
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10.1. Hisse Senedi Getirisinin Hesaplanması
Hisse senedi yatırımcısının elde tutma süresi boyunca sağlayacağı iki farklı getiriden
bahsedilebilir. Bunlardan birincisi sermaye kazancı getirisi, ikincisi ise temettü getirisidir.
Sermaye kazancı getirisi, yatırım yapılan hisse senedinin fiyat artışından doğan getiri iken, kar
payı getirisi ise hisse senedini ihraç eden işletmenin hissedarlara dağıttığı karpayı dolayısıyla
elde edilen getiridir. Bu iki getirinin toplamı yatırımcının dönemsel getirisi olmaktadır.
Hisse senedinin toplam getirisi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir:
𝑅ℎ𝑠 =

(𝑃𝑡1 + 𝐷𝑡0−𝑡1 ) − 𝑃𝑡0
𝑃𝑡0

𝑅ℎ𝑠 = Hisse senedinin dönemsel getirisi,
𝑃𝑡1 = Hisse senedinin satış fiyatı (t1 satış zamanı olmak üzere),
𝑃𝑡0 = Hisse senedinin alış fiyatı (t0 alış zamanı olmak üzere),
𝐷𝑡0−𝑡1 = Hisse senedinin elde tutulduğu süre içinde ödenen hisse başına karpayı tutarı.
Hisse başına karpayı tutarı, kar dağıtım oranı ile bir adet hisse senedinin nominal
değerinin çarpılmasıyla bulunmaktadır. Bir adet hisse senedinin nominal değeri ise 1 TL’dir.
Ancak burada belirtilmelidir ki, hisse senedinin elde tutulduğu dönem içerisinde karpayı
dağıtılmış olması her zaman söz konusu olmamaktadır. Bu durumda karpayı getirisi 0 olacaktır.
Hisse senedinin toplam getirisi aşağıdaki gibi iki kısma ayrılabilir:
𝑅ℎ𝑠 =

(𝑃𝑡1 − 𝑃𝑡0 ) 𝐷𝑡0−𝑡1
+
𝑃𝑡0
𝑃𝑡0

Yukarıdaki denklemin sağında yer alan ilk eleman [
ikinci eleman [

𝐷𝑡0−𝑡1
𝑃𝑡0

(𝑃𝑡1 −𝑃𝑡0 )
𝑃𝑡0

] sermaye kazancı verimi,

] ise karpayı verimi olarak adlandırılmaktadır. Sermaye kazancı verimi,

hisse senedinin fiyat artışından kaynaklanan getiri iken, karpayı verimi ise dönem içerisinde
dağıtılan karpayı nedeniyle yatırımcının elde ettiği getiridir.
Örnek 10.1:
Bir yatırımcı 4 TL’ye satın aldığı hisse senedini 4 ay sonra 5,6 TL’ye satmıştır. Hisse
senedini ihraç eden şirket bu süre zarfında %20 karpayı dağıtmıştır. Bu durumda Hisse
senedi yatırımcısının:
a. dönemsel getirisini,
b. sermaye kazancı verimini,
c. karpayı verimini,
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d. efektif getirisini hesaplayınız.
Çözüm:
a. Dönemsel ( 4 aylık) getirinin hesaplana bilmesi için öncelikle hisse başına
karpayı tutarının hesaplanması gerekmektedir.
Bir adet hisse senedinin nominal değeri 1 TL ve kardağıtım oranı %20 olduğuna
göre, şirket her bir hisse senedi için hisse senedinin nominal değerinin %20’si kadar
karpayı dağıtmıştır:
Dolayısıyla:
𝐷𝑡0−𝑡1 = 1 𝑥 0,2 = 0,2 𝑇𝐿
Hisse senedinin 4 aylık toplam getirisi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir:
(𝑃𝑡1 − 𝑃𝑡0 ) 𝐷𝑡0−𝑡1
𝑅ℎ𝑠 =
+
𝑃𝑡0
𝑃𝑡0
(5,6 − 4) 0,2
+
= 0,45
4
4
b. Sermaye kazancı verimi, yalnızca fiyat artışından kaynaklana getiridir. Bu
durumda aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
(𝑃𝑡1 − 𝑃𝑡0 ) (5,6 − 4)
𝑆𝑅ℎ𝑠 =
=
= 0,40
𝑃𝑡0
4
𝑅ℎ𝑠 =

c. Karpayı verimi ise dönem içinde elde edilen karpayının, yapılan yatırım tutarına
oranıdır:
𝐷𝑡0−𝑡1 0,2
=
= 0,05
𝑃𝑡0
4
d. Efektif getiri oranı, yıllık bileşik getiri oranıdır. Bir diğer deyişle, yatırımcı 4
ayda elde ettiği %45 getiriyi bir yıl boyunca sürekli olarak elde etmeye devam ettiği
takdirde bir yılın sonunda ulaşacağı toplam bileşik getiri oranıdır.
𝑅𝑒 = (1 + 𝑅ℎ𝑠 )𝑚 − 1
Yukarıdaki denklemde m, 1 yıl içerisindeki dönem sayısıdır. Burada dönem 4 ay
olduğuna göre m=12/4 = 3 olacaktır:
𝑅𝑒 = (1 + 0,45)3 − 1 = %204,86
𝑅ℎ𝑠 =

Sürekli getiri oranı formülü ile hisse senedi veriminin hesaplanmasında ise
aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır:
𝑅ℎ𝑠 = 𝑙𝑛(𝑃𝑡1 + 𝐷𝑡0−𝑡1 ) − 𝑙𝑛(𝑃𝑡0 )
ya da
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𝑃𝑡1 + 𝐷𝑡0−𝑡1
𝑅ℎ𝑠 = 𝑙𝑛 (
)
𝑃𝑡0
Burada da sermaye kazancı verimi ve karpayı verimi ayrı ayrı hesaplanabilir.
Bunun için yukarıdaki formül aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir:

𝑃𝑡1
𝐷𝑡0−𝑡1
𝑅ℎ𝑠 = 𝑙𝑛 ( ) + 𝑙𝑛 (
)
𝑃𝑡0
𝑃𝑡0
𝑃

Denklemin sağında yer alan ilk eleman [𝑙𝑛 (𝑃𝑡1 )] sermaye kazancı verimi, ikinci eleman
𝑡0

𝐷𝑡0−𝑡1

[𝑙𝑛 (

𝑃𝑡0

)] ise karpayı verimidir.

10.2.Tahvilin Getirisinin Hesaplanması
Hisse senedi yatırımcısı, yatırım süresi sonunda hisse senedinin fiyatının ne olacağını
ve bu dönem içerisinde karpayı ödemesi yapılıp yapılmayacağını, eğer yapılırsa ne kadar ödeme
yapılacağını kesinlik dâhilinde bilmemektedir. Oysa tahvil yatırımcısı nominal tutarlar
itibariyle dönem içerisinde ne zaman ve ne kadar kupon faizi alacağını bilmektedir. Çünkü,
enflasyona ya da dövize endeksli tahviller ya da geri çağrılabilir tahviller gibi belirli bir endekse
dayalı olan ya da opsiyon içeren tahviller hariç tahviller, ihraç edildiğinde kupon faizi ve
anaparaya ilişkin ödeme tutar ve zamanlamasına ilişkin bilgiler ihraç anında üzerinde
belirtilmiş olarak çıkarılırlar. Bu durumda asıl risk, enflasyonda ve/veya piyasa faiz oranlarında
beklenmeyen değişikliklerin meydana gelmesi olmaktadır.
Bir tahvil yatırımcısının elde edeceği getirinin kaynağı kupon faizi ve piyasa faiz
oranındaki değişim nedeniyle tahvil değerindeki değişimdir. Tahvil sahibi, tahvile yatırdığı
tutarı belirli bir zaman boyunca tüketmekten vazgeçtiği ve tahvil yatırımından doğan riskleri
(temerrüt riski, likidite riski, vade riski ve enflasyon riski) üstlendiği için yatırım süresi boyunca
faiz getirisi elde etmektedir. Yatırımcının karşılaştığı bir diğer getiri ise piyasa faiz oranında
gerçekleşen değişim nedeniyle meydana gelmektedir. Piyasa faiz oranlarındaki değişim,
tahvilin fiyatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyerek yatırımcının getirisini etkilemektedir.
Piyasa faiz oranındaki artış tahvil değerini düşürmekte, azalış ise tahvil değerini
yükseltmektedir.
Tahvilin getirisinin hesaplanması, tahvil yatırımının elde tutulduğu süreye bağlı olarak
değişmektedir. Buna göre bir tahvilin vadeye kadar getirisi ya da gerçekleşen getirisi
hesaplanabilir. Eğer tahvil, ihraççı tarafından geri çağrılabilme opsiyonu taşıyorsa, geri
çağrılma durumunda da yatırımcının elde ettiği getiri aynı ilkelere dayalı olarak hesaplanabilir.

10.2.1. Tahvilin Vadeye Kadar Getirisi
Bir yatırımcının tahvili vadesine kadar elde tuttuğunda elde ettiği yıllık getiriye vadeye
kadar getiri denilmektedir. Dolayısıyla vadeye kadar getiri, tahvil fiyatını, tahvilin vadesine
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kadar elde edilecek kupon faizi ve anaparanın bugünkü değerine eşitleyecek iskonto oranı
olarak tanımlanabilir. Tahvilin vadesine kadar getirisi aşağıdaki eşitlikte şöyle gösterilebilir:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇1 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇2 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇3
𝐾𝐹𝑛 + 𝐴𝑃𝑇𝑛
+
+
+⋯+
1
2
3
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)

𝑉𝑇𝐻 = tahvilin satın alış fiyatı,
𝐾𝐹𝑛 = n zamanında ödenecek olan kupon faizi,
𝐴𝑃𝑇𝑛 = n zamanında ödenecek olan anapara,
𝑖 = tahvilin vadeye kadar getirisi.

Örnek 10.2:
Bir yatırımcının ihraç anında 943 TL’ye aldığı 3 yıl vadeli, vade sonu anapara ödemeli, 1000
TL anaparalı, %21 kupon faizli tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi hesaplayınız.
Vadeye kadar getiri, aşağıdaki eşitliği sağlayan iskonto oranıdır:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇1 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇2 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇3
+
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)3

Tahvil vade sonu anapara ödemeli olduğuna göre yukarıdaki denklem aşağıdaki hali
almaktadır:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹
𝐾𝐹
𝐾𝐹 + 𝐴𝑃
+
+
1
2
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)3

𝐾𝐹 = 1000 x %21 = 210 𝑇𝐿
𝑛=3
𝑉𝑇𝐻 = 943 𝑇𝐿
Olduğuna göre, çözülecek olan denklem aşağıdaki gibi yazılabilir:
943 =

210
210
210 + 1000
+
+
1
2
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)3

Yukarıdaki denklemin çözümü için iterasyon yöntemi kullanılabilir. Bunun için
rassal bir i değeri seçilerek denklemin sağ tarafı 943’e ulaşılana kadar seçilmiş olan i değeri
artırılıp azaltılarak işlem tekrar edilmektedir. Denklemin sağ tarafını 943 TL’ye eşitleyen i
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değeri vadeye kadar getiri olarak belirlenmektedir. Bu yöntem, bilgisayar programları
vasıtasıyla çok hassa bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Örneğin excel çözümü aşağıdaki gibi erilebilir:

Burada, nakit çıkışı tahvilin fiyatı, nakit girişleri ise kupon faizi ve anapara ödemesi
olmak üzere iç verim oranı formülünden yararlanılmaktadır. İç verim oranı, nakit girişleri ile
nakit çıkışlarını birbirine eşitleyen iskonto oranı olduğuna göre tahvilin vadeye kadar getirisi
%23,87 olarak hesaplanmaktadır. Burada formülde “değerler” kısmına nakit akışları,
“tahmin” kısmına ise herhangi bir başlangıç iskonto oranı (bu örnekte 0,15 yazılmıştır)
yazılmaktadır.
Bir diğer yol ise enterpolasyon yöntemidir. Bu durumda herhangi bir başlangıç
iskonto oranı ile yukarıdaki denklemin sağ tarafı çözülerek elde edilen sonuç tahvilin fiyatı
(943 TL) ile karşılaştırılır. Eğer sonuç 943 ise vadeye kadar getiri bulunmuştur. Eğer 943
değerine ulaşılamamışsa iskonto oranı değiştirilerek bir daha hesaplama yapılır. Bu sefer de
943 değerine ulaşılamadığı zaman orantı kullanılarak vadeye kadar getiri tahmin edilir. Bu
yöntem aşağıdaki gibi uygulanır:
i = %15 olsun:
210
210
210 + 1000
+
+
= 1.136,99 𝑇𝐿
1
2
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)3
Elde edilen sonuç 943 TL’den büyük olduğu için bir sonraki sefer kullanılacak olan
iskonto oranı yükseltilmektedir. Çünkü asıl amaç, 943 TL’ye ulaşmaktır. Böylece daha küçük
bir değer elde edilecektir:
i = %25 olsun:
210
210
210 + 1000
+
+
= 921,92 𝑇𝐿
1
2
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)3
Elde edilen sonucun yine 943 TL olmaması nedeniyle artık orantı kurma aşamasına
geçilebilir. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
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193,99
𝑥
=
215,07 0,1
𝑥=

0,1 . 193,99
= 0,0902
215,07

i ile 0,15 arasındaki fark x (0,0902) olduğuna göre;
𝑖 = 0,15 + 0,0902 = 0,2402 = %24,02
Bazı durumlarda her iki deneme sonucunda da elde edilen değer, ulaşılmak istenen
tahvil fiyatından yüksek ya da düşük olabilir. Bu durumda ise ekstrapolasyon yöntemi
kullanılmakta yine orantı yöntemiyle sonuç tahmin edilmektedir.
Eğer ikinci denemede i = %20 olarak hesaplama yapılmış olsaydı aşağıdaki sonuç
elde edilirdir:
210
210
210 + 1000
+
+
= 1021,06 𝑇𝐿
(1 + 0,2)1 (1 + 0,2)2
(1 + 0,2)3
Bu durumda orantı aşağıdaki gibi kurulabilir:

115,93 0,05
=
78,06
𝑥
𝑥=

0,05 . 78,06
= 0,0337
115,93

i ile 0,2 arasındaki fark x (0,0337) olduğuna göre;
𝑖 = 0,2 + 0,0337 = 0,2337 = %23,37
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Olarak tahmin edilmektedir.
Yukarıda yer alan üç çözümde de elde edilen sonuçların farklı olması, orantı
yönteminde i ile tahvil değeri arasındaki ilişkinin doğrusal olduğunun varsayılmasından ileri
gelmektedir. Bu nedenle yukarıdaki gibi çözülen enterpolasyon ya da ekstrapolasyon
yöntemiyle ancak yaklaşık, tahmini bir sonuç ortaya konulmakta, excel gibi bir programla
iterasyonla hesaplanan yaklaşım daha kesin bir sonuç ortaya koymaktadır.
Örnek 10.3:
Bir yatırımcının ihraç anında 943 TL’ye aldığı 3 yıl vadeli, eşit taksitli anapara ödemeli, 1000
TL anaparalı, %21 kupon faizli tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi hesaplayınız.

Vadeye kadar getiri, aşağıdaki eşitliği sağlayan iskonto oranıdır:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹1 + 𝐴𝑃𝑇1 𝐾𝐹2 + 𝐴𝑃𝑇2 𝐾𝐹3 + 𝐴𝑃𝑇3
+
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)3

Tahvilin anaparası eşit taksitle ödendiğine göre dönemler itibariyle gerçekleşen nakit
akımlarının hesaplanması için aşağıdaki itfa tablosunun hazırlanması gerekmektedir:

Bu durumda vadeye kadar getiri, aşağıdaki eşitliği sağlayan iskonto oranı olacaktır:
943 =

543,33
473,33
403,33
+
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3

i = %15 olsun:
543,33
473,33
403,33
+
+
= 1095,57 𝑇𝐿
(1 + 0,15)1 (1 + 0,15)2 (1 + 0,15)3
i = %25 olsun:
543,33
473,33
403,33
+
+
= 944,11 𝑇𝐿
1
2
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)3
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151,46 0,1
=
1,11
𝑥
𝑥=

1,11 . 0,1
= 0,00073
151,46

0,25 ile i arasındaki fark 0,00073 olduğuna göre vadeye kadar getiri aşağıdaki gibi tahmin
edilir:
𝑖 = 0,25 + 0,00073 = 0,25073 = %25,073

10.2.2. Tahvilin Gerçekleşen Getirisi
Tahvilin gerçekleşen getirisi, tahvilin ihraç anında ya da ihracından sonra satın alınıp
vadesi dolmadan ikincil piyasada satıldığında elde edilen yıllık getiridir. Burada da getiri, nakit
çıkışlarını nakit girişlerine eşitleyen iskonto oranı olarak hesaplanmaktadır. Nakit çıkışı,
yatırımcının tahvili satın alırken ödediği fiyat, nakit girişleri ise yatırımcının tahvili elde tuttuğu
süre boyunca sağladığı kupon faizleri, anapara taksitleri ve tahvilin satış fiyatıdır.
Örnek 10.4:
Bir yatırımcın 970 TL’ye aldığı 8 yıl vadeli, vade sonu anapara ödemeli, 1000 TL anaparalı,
%20 kupon faizli tahvili satın aldıktan 2 yıl sonra 975 TL’ye satmıştır. Tahvilin gerçekleşen
getirisini hesaplayınız.
Yatırımcı tahvili yalnızca 2 yıl elde tuttuğuna göre gerçekleşen getiri, aşağıdaki
eşitliği sağlayan iskonto oranıdır:
𝑉𝑇𝐻 =

𝐾𝐹
𝐾𝐹 + (𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤)
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2

Bu durumda gerçekleşen getiri, aşağıdaki eşitliği sağlayan iskonto oranının
hesaplanmasıyla bulunabilir:
970 =

200
200 + 975
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
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i = %15 olsun:
200
1175
+
= 1062,38 𝑇𝐿
1
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)2
i = %25 olsun:
200
1175
+
= 912,00 𝑇𝐿
1
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)2

150,38 0,1
=
92,38
𝑥
𝑥=

92,38 . 0,1
= 0,06143
150,38

0,15 ile i arasındaki fark 0,06143 olduğuna göre vadeye kadar getiri aşağıdaki gibi tahmin
edilir:
𝑖 = 0,15 + 0,06143 = 0,21143 = %21,143

Örnek 10.5:
Bir yatırımcı 10 yıl vadeli bir tahvili ihracından 2 yıl sonra 975 TL’ye satın alıp 3 yıl elde
tuttuktan sonra 962 TL’ye satmıştır. Kupon faizi %20, anaparası 1000TL ve anapara
ödemeleri eşit taksitli olan bu tahvil yatırımının yatırımcı için gerçekleşen getirisini
hesaplayınız.
Tahvil eşit taksitli anapara ödemeli olduğu için yatırımcının tahvili elde tuttuğu süre
içinde sağladığı nakit girişlerini hesaplamak için itfa tablosunun hazırlanması gerekmektedir:
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Yatırımcı tahvili ihracından sonraki 3. yılda satın alıp 5. yıl sonunda 962 TL’ye
sattığından elde ettiği nakit akışları bu dönemi kapsayacaktır. Dolayısıyla eşitlik aşağıdaki
gibi yazılabilir:
975 =

260
240
220 + 962
+
+
1
2
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)3

Yukarıdaki eşitliği sağlayacak iskonto oranının tahmin edilmesi için enterpolasyon
yöntemi kullanılabilir:
i = %15 olsun:
260
240
220 + 962
+
+
= 1184,75 𝑇𝐿
(1 + 0,15)1 (1 + 0,15)2 (1 + 0,15)3
i = %25 olsun:
260
240
220 + 962
+
+
= 966,78 𝑇𝐿
(1 + 0,25)1 (1 + 0,25)2 (1 + 0,25)3

209,75
𝑥
=
218,75 0,1
𝑥=

209,75 . 0,1
= 0,0959
218,75
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0,15 ile i arasındaki fark 0,09589 olduğuna göre vadeye kadar getiri aşağıdaki gibi tahmin
edilir:
𝑖 = 0,15 + 0,0959 = 0,2459 = %24,59

10.2.3. Geri Çağrılabilir Tahvilin Getirisi
Geri çağrılabilir tahviller, ihraççının uygun görmesi durumunda, tahvili vadesinden
önce başlangıçta belirlenen bir tutar karşılığında yatırımcıdan satın alabileceği bir tahvil
türüdür. Bu durumda yatırımcının getirisi yine tahvili elde tuttuğu süre içerisinde nakit
girişlerini, nakit çıkışına eşitleyen iskonto oranıdır. Burada nakit çıkışı, tahvilin satın alındığı
fiyat, nakit girişleri ise kupon faizi, anapara taksiti ve geri çağırma fiyatıdır.
Örnek 10.6:
Bir yatırımcı 10 yıl vadeli bir tahvili ihracından 3 yıl sonra 980 TL’ye satın almıştır. Tahvil
satın alındıktan 4 yıl sonra ihraççı kuruluş tarafından 970 TL’ye geri çağrılmıştır. Kupon faizi
%20, anaparası 1000TL ve anapara ödemesi vade sonu olan bu tahvil yatırımının getirisini
hesaplayınız.
Yatırımcı tahvili ihracından sonraki 3. yılda satın alıp 4 yıl elde tutmuş ve sonunda
970 TL geri çağırma fiyatı elde etmiştir. Dolayısıyla eşitlik aşağıdaki gibi yazılabilir:
980 =

200
200
200
200 + 970
+
+
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3
(1 + 𝑖)4

Yukarıdaki eşitliği sağlayacak iskonto oranının tahmin edilmesi için enterpolasyon
yöntemi kullanılabilir:
i = %15 olsun:
200
200
200
200 + 970
+
+
+
= 1125,60 𝑇𝐿
1
2
3
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)4
i = %25 olsun:
200
200
200
200 + 970
+
+
+
= 869,63 𝑇𝐿
1
2
3
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)
(1 + 0,25)4
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145,6
𝑥
=
255,97 0,1
𝑥=

145,6 . 0,1
= 0,0569
255,97

0,15 ile i arasındaki fark 0,0569 olduğuna göre vadeye kadar getiri aşağıdaki gibi
tahmin edilir:
𝑖 = 0,15 + 0,0569 = 0,2069 = %20,69

10.3. Bononun Getirisinin Hesaplanması
Hazine bonosunun getirisi vade sonunda elde edilecek olan anaparayı, bononun satın
alındığı fiyata eşitleyen iskonto oranıdır. Bononu sahibine sağladığı getiri oranı aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
𝑉𝐻𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
𝑁𝐴𝑛
=
𝑖𝑦𝚤𝑙
(1 + 𝑖𝑛 )
(1 + 𝑚 )

Dolayısıyla;
𝑖𝑛 =

𝑁𝐴𝑛
−1
𝑉𝐻𝐵

𝑛= vadeye kalan süre,
𝑚 = bir yıldaki dönem sayısı =

365
𝑛

,

𝑁𝐴𝑛 = hazine bonosunun vadede sağlayacağı nakit akışı,
𝑖𝑛 = hazine bonosunun dönemsel getiri oranı.
Örnek 10.7:
3 ay önce 980 TL’ye 1000 TL nominal değerli hazine bonosu satın alan bir yatırımcının bu
yatırımdan elde ettiği
a. Dönemsel (3 aylık) getiri oranını hesaplayınız,
b. Yıllık bileşik (efektif) getiri oranını hesaplayınız,
c. Yatırım yapılan 3 ayda gerçekleşen enflasyon oranı %1,4 olduğuna göre reel
getiri oranını hesaplayınız.
Cevaplar:
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a. 3 aylık getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑁𝐴𝑛
𝑖𝑛 =
−1
𝑉𝐻𝐵
1000
− 1 = %2
980
b. Yıllık bileşik getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑖𝑛 =

𝑖𝑒 = (1 + 𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒 )365/𝑣𝑎𝑑𝑒 − 1
𝑖𝑒 = (1 + %2)365/90 − 1 = %8,24
c. Reel getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
(1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚 ) = (1 + 𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 ). (1 + 𝑒)
𝑖𝑛𝑜𝑚 = nominal faiz oranı,
𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 = reel faiz oranı,
𝑒 = enflasyon oranı.
(1 + %8,24) = (1 + 𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 ). (1 + %1,4)
𝑖𝑟𝑒𝑒𝑙 =

(1 + %8,24)
− 1 = %6,75
(1 + %1,4)

Finansman bonosu, bileşik faiz ile hesaplandığından getiri oranının hesaplanması daha
farklı olmaktadır. Finansman bonosunun değerinden hareketle getiri aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑉𝐹𝐵 =

𝑁𝐴𝑛
(1 + 𝑖𝑦𝚤𝑙 )𝑛/365

Dolayısıyla;

𝑖𝑦𝚤𝑙 =

𝑛⁄
365

√

𝑁𝐴𝑛
−1
𝑉𝐹𝐵

𝑛= vadeye kalan süre,
𝑁𝐴𝑛 = hazine bonosunun vadede sağlayacağı nakit akışı,
𝑖𝑦𝚤𝑙 = hazine bonosunun yıllık getiri oranı.
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Örnek 10.8:
120 gün önce 950 TL’ye 1000 TL nominal değerli finansman bonosu satın alan bir
yatırımcının bu yatırımdan elde ettiği yıllık getiri oranını hesaplayınız.
Cevap:

𝑖𝑦𝚤𝑙 =

𝑛⁄
365

√

𝑁𝐴𝑛
−1
𝑉𝐹𝐵

120⁄
365

𝑖𝑦𝚤𝑙 =

1000
√
− 1 = (1,0526)365⁄120 − 1
950
𝑖𝑦𝚤𝑙 = %16,87
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Uygulamalar
Menkul kıymet yatırımlarının getirisinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Belirli bir süre boyunca yatırım yapılan hisse senedi,tahvil ve bononun getirisi nasıl
hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Getiri oranı, nakit girişlerinin bugünkü değerini varlığın edinme bedeline eşitleyen
iskonto oranı olarak tanımlanabilir. Buradan hareketle hisse senedinin getiri oranının
karpaylarının ve satış bedelinin bugünkü değeri toplamını alış fiyatına eşitleyen iskonto oranı
olduğu söylenebilir. Hisse senetleri yatırımcılarına karpayı getirisi ve sermaye kazancı getirisi
sağlarlar. Tahvil yatırımcıları tahvili ihracında ya da ihracından sonra satın alıp vadesine kadar,
bir üçüncü kişiye satış tarihine kadar ya da eğer tahvil geri çağrılabilir tahvil ise geri çağırma
tarihine kadar ellerinde tutarlar. Tahvilin getirisi, yatırımcının tahvili elde tutulduğu sürece
yatırımcısına sağladığı kupon faizleri ile anaparanın (ya da anapara taksitlerinin) bugünkü
değerini tahvilin alış fiyatına eşitleyen iskonto oranı olmaktadır. Kısa vadeli bir yatırım aracı
olan bononun getirisi ise, nominal tutarın bugünkü değerini alış fiyatına eşitleyen iskonto
oranıdır.
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Bölüm Soruları
1) Bir yatırımcı 3 TL’ye satın aldığı hisse senedini 2 ay sonra 4,10 TL’ye satmıştır. Hisse
senedini ihraç eden şirket bu süre zarfında %13 karpayı dağıtmıştır. Bu durumda Hisse
senedi yatırımcısının dönemsel getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) %16

b) % 22

c) %28

d) %38

e) %41

2) 1. Soruda açıklanan yatırımın sermaye kazancı verimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 12,33

b) % 26,66

c) % 31,33

d) % 36,66

e) % 38,33

3) 1. Soruda açıklanan yatırımın karpayı verimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 4,33

b) % 5,66

c) % 6,33

d) % 6,66

e) %8,33

4) 1. Soruda açıklanan yatırımın yıllık bileşik getirisi (efektif getiri oranı) aşağıdakilerden
hangisidir?
a) % 82

b) % 156,4

c) % 178,2

d) % 229,63 e) % 685,8

5) Bir yatırımcı vadesinden 90 gün önce 955 TL’ye 1000 TL nominal değerli finansman
bonosu satın almıştır. Yatırımcının bu yatırımdan elde ettiği yıllık getiri oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 19,57

b) % 22,98

c) % 56,25

d) % 87,91

e) % 121,45

6) Bir yatırımcı ihraç anında 890 TL’ye devlet tahvili satın almıştır. Bu tahvil 3 yıl vadeli olup
1000 TL tutarındaki anapara ödemesi vade sonunda yapılacaktır. Tahvilin kupon faiz oranı
%22 olduğuna göre yatırımcının tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi hesaplayınız.
7) Bir yatırımcı ihraç anında 910 TL’ye devlet tahvili satın almıştır. Bu tahvil 4 yıl vadeli olup
1000 TL tutarındaki anapara ödemesi eşit taksitle yapılacaktır. Tahvilin kupon faiz oranı
%20 olduğuna göre yatırımcının tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi hesaplayınız.
8) Bir yatırımcı ihracından 1 yıl sonra 890 TL’ye devlet tahvili satın almıştır. Bu tahvil 5 yıl
vadeli olup 1000 TL tutarındaki anapara ödemesi vade sonunda yapılacaktır. Tahvilin
kupon faiz oranı %22 olduğuna göre yatırımcının tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi
hesaplayınız.
9) Bir yatırımcı ihracından 2 yıl sonra 910 TL’ye devlet tahvili satın almıştır. Bu tahvil 5 yıl
vadeli olup 1000 TL tutarındaki anapara ödemesi eşit taksitle yapılacaktır. Tahvilin kupon
faiz oranı %20 olduğuna göre yatırımcının tahvilden elde ettiği vadeye kadar getiriyi
hesaplayınız.
10) Bir yatırımcı 8 yıl vadeli bir tahvili ihracından 3 yıl sonra 960 TL’ye satın alıp 2 yıl elde
tuttuktan sonra 970 TL’ye satmıştır. Kupon faizi %18, anaparası 1000TL ve anapara
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ödemeleri eşit taksitli olan bu tahvil yatırımının yatırımcı için gerçekleşen getirisini
hesaplayınız.
11) Bir yatırımcı 8 yıl vadeli bir tahvili ihracından 5 yıl sonra 970 TL’ye satın almıştır. Tahvil
satın alındıktan 1 yıl sonra ihraççı kuruluş tarafından 980 TL’ye geri çağrılmıştır. Kupon
faizi %18, anaparası 1000TL ve anapara ödemesi vade sonu olan bu tahvil yatırımının
getirisini hesaplayınız.
12) Bir yatırımcı 4 ay önce 970 TL’ye 1000 TL nominal değerli hazine bonosu satın almıştır.
Yatırımcının bu elde ettiği dönemsel getiri oranını hesaplayınız.
13) 11. Soruda yer alan hazine bonosunun yıllık bileşik (efektif) getiri oranını hesaplayınız.

Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

E
D
A
E
A
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11. SERMAYE MALİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yabancı Kaynakların Maliyetinin Hesaplanması
11.2. Özkaynakların Maliyetinin Hesaplanması
11.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sermaye maliyeti nedir?
Sermaye maliyeti nasıl hesaplanır?

242

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sermaye maliyetini
oluşturan unsurların neler
olduğunu kavrayabilmek.

11.1 , 11.2 , 11.3

Özkaynak ve yabancı
kaynak unsurlarının
maliyetlerini
hesaplayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözülmesi
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Anahtar Kavramlar
Sermaye maliyeti, borç maliyeti, tahvil maliyeti, özsermaye maliyeti, hisse senedi ihracı
yoluyla sağlanan fonların maliyeti, dağıtılmayan karların maliyeti, ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti
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Giriş
Finansal yönetimin önemli konularından bir diğeri de işletmenin net işletme sermayesi
ve duran varlık yatırımlarını finanse etmek için kullandığı kaynakların maliyetinin
hesaplanmasıdır. İşletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ve özkaynaklarının maliyetinin
büyüklüğü, işletme başarısının için oldukça önemlidir. Sermaye maliyeti, işletmenin
faaliyetlerinin planlamasında özellikle yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
önemli bir değişkendir. İşletmenin hangi projeyi gerçekleştirmesi gerektiğinin belirlenmesinde
net bugünkü değer kriteri kullanılırken iskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
kullanılmaktadır. İç verim oranı yöntemi kullanılması durumunda ise işletmenin yatırım
yapmayı tercih edeceği projeler, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden yüksek iç verim
oranına sahip projeler olmaktadır.
Sermaye maliyeti, işletmenin uzun vadeli yatırımlarını finanse ederken kullandığı
kaynakların ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak hesaplanabilir. İşletmenin uzun vadeli
yatırımlarını finanse etmek için kullandığı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklar ve
özkaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yabancı kaynaklar, banka kredileri ya da tahvil ihracı
gibi özünde borçlanma ilişkisinin söz konusu olduğu kaynaklarken özkaynaklar ise hisse senedi
ihracı ya da dağıtılmayan karlar gibi işletmenin ortaklarının sağladığı kaynaklar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan ağırlıklar, toplam
sermaye içinde yer alan her bir uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynak unsurunun oranı olarak
hesaplanmaktadır. Sermayenin tanımı gereği maliyetinin hesaplanmasında kısa vadeli borçlar
yer almamaktadır.
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11.1.Yabancı Kaynakların Maliyetinin Hesaplanması
İşletmenin uzun vadeli kredi kullanımı ya da tahvil ihracı yoluyla sağlamış olduğu
yabancı kaynakların maliyeti, işletmenin vade boyunca karşılaşacağı nakit çıkışlarının bugünkü
değerini nakit girişine eşitleyen iskonto oranıdır. Yabancı kaynakların maliyeti aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
𝑛

𝑁𝐺𝑏 = ∑
𝑡=1

𝑁Ç𝑏,𝑡
(1 + 𝑘𝑏 )𝑡

𝑁𝐺𝑏 = yabancı kaynak kullanımının sağladığı net nakit girişi,
𝑁Ç𝑏,𝑡 = yabancı kaynak kullanımı nedeniyle t zamanında karşılaşılan net nakit çıkışı,
𝑛 = kredi ya da tahvilin vadesi,
𝑘𝑏 = yabancı kaynak maliyeti.
İşletmenin yabancı kaynak kullanımında maliyet açısından en önemli avantaj, faiz
giderlerinin vergiden düşülüyor olmasıdır. Bu nedenle dönemler itibariyle nakit çıkışları
hesaplanırken vergi etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için faiz giderleri (1-vergi
oranı) ile çarpılarak elde edilen sonuç net nakit çıkışı olarak hesaplamalara dâhil edilmektedir.
Yabancı kaynak kullanımı sırasında elde edilen nakit akışlarına ilişkin olarak dikkat
edilmesi gereken bir husus da, borçlanma ya da tahvil ihracı sürecindeki masrafların göz önünde
bulundurulmasıdır. Örneğin bir banka kredisi kullanımı durumunda kullanılan kredi tutarından
dosya masrafları ya da tahvil ihracı durumunda tahvil satış gelirlerinden tahvil ihraç giderleri
düşülerek net nakit girişlerinin maliyet hesaplamasına dâhil edilmesi gerekmektedir.
Örnek 11.1:
B A.Ş., 1.200.000 TL nominal değerli, 6 yıl vadeli ve yıllık % 12 kupon faizli tahvil ihraç
etmeyi planlamaktadır. Tahvilin anapara ödemesi vade sonunda, kupon faizi ödemeleri ise
yıllık olarak yapılacaktır. Tahvil %5 primli satılacak olup ihraç giderleri tahvil nominal
bedelinin %1’i kadar olacaktır. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre tahvil ihracının
maliyetini hesaplayınız.
Çözüm:
Tahvil ihracı dolayısıyla net nakit girişleri (𝑵𝑮𝒃 ) :
Tahvilin nominal bedeli = 1.200.000 TL
Tahvil satış geliri (1.200.000 x (1+%5))= 1.260.000 TL
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Tahvil ihraç giderleri (1.200.000 x %1) =

12.000 TL

Net Nakit Girişi 1.260.000-12.000)= 1.248.000 TL
Tahvil İhracı nedeniyle net nakit çıkışları (𝑵Ç𝒃,𝒕 ) :
I
Yıl

Anapara

II = I x
%12
Kupon
Faizi
(%12)

1
2
3
4
5
6

1.200.000 TL
1.200.000 TL
1.200.000 TL
1.200.000 TL
1.200.000 TL
1.200.000 TL

144.000 TL
144.000 TL
144.000 TL
144.000 TL
144.000 TL
144.000 TL

III = II x (1v)
Kupon faizi
x
(1-%20)
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL

IV

V = III + IV

Anapara
Taksiti

Net Nakit
Çıkışı

0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
1.200.000 TL

115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
115.200 TL
1.315.200 TL

Tahvil maliyeti (𝒌𝒃 ) :
1.248.000 =

115.200
115.200
115.200
115.200
115.200 1.315.200
+
+
+
+
+
(1 + 𝑘𝑏 )1 (1 + 𝑘𝑏 )2 (1 + 𝑘𝑏 )3 (1 + 𝑘𝑏 )4 (1 + 𝑘𝑏 )5 (1 + 𝑘𝑏 )6

Örn: 𝒌𝒃 = %𝟏𝟎 𝒐𝒍𝒔𝒖𝒏
115.200
115.200
115.200
115.200
115.200
1.315.200
+
+
+
+
+
(1 + 0,10)1 (1 + 0,10)2 (1 + 0,10)3 (1 + 0,10)4 (1 + 0,10)5 (1 + 0,10)6
= 1.179.095
Örn: 𝒌𝒃 = %𝟗 𝒐𝒍𝒔𝒖𝒏
115.200
115.200
115.200
115.200
115.200
1.315.200
+
+
+
+
+
(1 + 0,09)1 (1 + 0,09)2 (1 + 0,09)3 (1 + 0,09)4 (1 + 0,09)5 (1 + 0,09)6
= 1.232.299
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15.701
𝑥
=
53.204 0,01
𝑥=

157,01
= 0,00295
53.204

𝑘𝑏 = 0,09 − 0,00295 = %8,71

Örnek 11.2:
B A.Ş., 1.200.000 TL nominal değerli, 6 yıl vadeli ve yıllık % 12 kupon faizli tahvil ihraç
etmeyi planlamaktadır. Tahvilin anapara ödemesi eşit taksitle, kupon faizi ödemeleri ise
yıllık olarak yapılacaktır. Tahvil %5 iskontolu satılacak olup ihraç giderleri tahvilin satış
tutarının %1’i kadar olacaktır. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre tahvil ihracının
maliyetini hesaplayınız.
Çözüm:
Tahvil ihracı dolayısıyla net nakit girişleri (𝑵𝑮𝒃 ) :
Tahvilin nominal bedeli = 1.200.000 TL
Tahvil satış geliri (1.200.000 x (1-%5))= 1.140.000 TL
Tahvil ihraç giderleri (1.1400.000 x %1) = 11.400 TL
Net Nakit Girişi 1.140.000-11.400)= 1.128.600 TL
Tahvil İhracı nedeniyle net nakit çıkışları (𝑵Ç𝒃,𝒕 ) :
Yıl

I

II = I x
%12

III = II x (1v)

IV

V = III + IV
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1
2
3
4
5
6

Anapara

Kupon
Faizi
(%12)

Kupon faizi
x
(1-%20)

Anapara
Taksiti

Net Nakit
Çıkışı

1.200.000 TL
1.000.000 TL
800.000 TL
600.000 TL
400.000 TL
200.000 TL

144.000 TL
120.000 TL
96.000 TL
72.000 TL
48.000 TL
24.000 TL

115.200 TL
96.000 TL
76.800 TL
57.600 TL
38.400 TL
19.200 TL

200.000 TL
200.000 TL
200.000 TL
200.000 TL
200.000 TL
200.000 TL

315.200 TL
296.000 TL
276.800 TL
257.600 TL
238.400 TL
219.200 TL

Tahvil maliyeti (𝒌𝒃 )
1.128.600 =

315.200
296.000
276.800
257.600
238.400
219.200
+
+
+
+
+
1
2
3
4
5
(1 + 𝑘𝑏 )
(1 + 𝑘𝑏 )
(1 + 𝑘𝑏 )
(1 + 𝑘𝑏 )
(1 + 𝑘𝑏 )
(1 + 𝑘𝑏 )6

Örn: 𝒌𝒃 = %𝟏𝟎 𝒐𝒍𝒔𝒖𝒏
315.200
296.000
276.800
257.600
238.400
219.200
+
+
+
+
+
1
2
3
4
5
(1 + 0,10)
(1 + 0,10)
(1 + 0,10)
(1 + 0,10)
(1 + 0,10)
(1 + 0,10)6
= 1.186.842,09
Örn: 𝒌𝒃 = %𝟗 𝒐𝒍𝒔𝒖𝒏
315.200
296.000
296.000
257.600
238.400
219.200
+
+
+
+
+
1
2
3
4
5
(1 + 0,09)
(1 + 0,09)
(1 + 0,09)
(1 + 0,09)
(1 + 0,09)
(1 + 0,09)6
= 1.220.187,75

58.242,09
𝑥
=
33.345,66 0,01
𝑥=

582,42
= 0,0175
33.345,66

𝑘𝑏 = 0,10 + 0,0175 = %11,75
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11.2. Özkaynak Maliyetinin Hesaplanması
Bir işletme temel olarak hisse senedi ihracı ve dağıtılmayan karlar yoluyla özkaynak
sağlayabilir. İşletmenin ortaklarının, hisse senedi satın alarak şirkete yatırım yapması ya da
kendilerine dağıtılabilecek olan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde değerlendirilmesi
şeklinde ortaya çıkan bu finansman yöntemi sonuç olarak şirket paydaşlarının yaptıkları yatırım
dolayısıyla üstlendikleri riski yansıtacak düzeyde yüksek bir maliyetin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu maliyet, şirketin başarısızlığı durumunda düşük karpayı elde etmek, karpayı
elde edememek ya da şirketin iflası durumunda yatırılan sermayenin kaybedilmesi gibi
durumlardan kaynaklanan riski içereceğinden yabancı kaynak maliyetinden daha yüksek
olmaktadır.

11.2.1. Adi Hisse Senedinin Maliyeti
Adi hisse senedinin maliyeti, işletmenin hissedarlarının sağlamış olduğu kaynaklar için
şirketin katlandığı maliyet olarak tanımlanabilir. İşletmenin hissedarları şirket hisselerini satın
alarak şirkete yatırım yaptıklarında bir getiri beklentisine sahip olmaktadırlar. Bu noktada
hissedarların şirket hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı, şirket için bir maliyet olarak
değerlendirilmektedir. Bir diğer deyişle hissedarların alternatif yatırım araçları ya da diğer
şirket hisse senetleri yerine bu şirketin hisse senedine yatırım yapmış oldukları için bekledikleri
getiri oranı, şirketin hisse senedi maliyeti olmaktadır. Bu durumda adi hisse senedinin maliyeti
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑘𝑎ℎ𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0

𝑘𝑎ℎ𝑠 = adi hisse senetlerinin maliyeti,
𝑃0 = hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
𝐷1 = bir yıl sonra hisse senedinin dağıtacağı hisse başına karpayı,
𝑔 = şirketin karlarında beklenen büyüme oranı.

11.2.2. Yeni Hisse Senedi İhracı Yoluyla Elde Edilen Fonların Maliyeti
Hisse senedi ihracı, şirketin çıkardığı hisse senetlerinin yatırımcılar tarafından satın
alınması yoluyla şirkete bir kaynak girişi sağlamaktadır. Bu yatırımcılar hâlihazırda şirketin
ortakları olabileceği gibi ilk defa bu şirketin hisse senedini satın alarak şirkete yeni ortak olan
yatırımcılar olabilir. Şirketin ortaklarının şirkete yapmış oldukları yatırımdan dolayı
bekledikleri getiri, şirket açısından maliyet olarak değerlendirilebilir. Ancak buna ek olarak
hisse senedi ihracı sürecinde aracı kuruluşlara ödenen komisyon vb. giderler de hesaba katılmak
zorundadır. Buna göre hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti aşağıdaki denklem
yardımıyla hesaplanabilir:
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𝑘𝑦ℎ𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0 − 𝑓

𝑘𝑦ℎ𝑠 = hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti,
𝑃0 = hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
𝐷1 = bir yıl sonra hisse senedinin dağıtacağı hisse başına karpayı,
𝑓 = hisse başına hisse senedi ihraç gideri,
𝑔 = şirketin karlarında beklenen büyüme oranı.

11.2.3. Dağıtılmayan Karların Maliyeti
Karların dağıtılmaması da bir başka özkaynak sağlama yöntemidir. Ortakların hakkı
olan karın dağıtılması yerine karın dağıtılmamasına karar vermesi durumunda şirket bu kaynağı
yeni yatırımların gerçekleştirilmesi ya da mevcut borçların azaltılması gibi nedenlerle
kullanabilir. Dolayısıyla bir işletme için karın dağıtılması ile yeni hisse senedi ihracı yoluyla
kaynak temininin her ikisi de işletme ortaklarından sağlanan kaynaklar olacaktır. Dolayısıyla
dağıtılmayan karların maliyeti, özsermaye maliyetinin alternatif (fırsat) maliyetidir. Ancak
burada kar dağıtımı gerçekleştiğinde karpayını alan hissedarlar bu gelirlerinden ötürü vergi
ödemek durumunda kalıyorlarsa, dağıtılmayan karların vergi avantajı da dikkate alınmalıdır.
Bir diğer deyişle karların dağıtılmaması durumunda hissedarlar yeniden şirkete kaynak olarak
yönlendirmiş oldukları bu tutar için vergi ödemeyeceklerinden dağıtılmayan karların maliyeti
aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑘𝑑𝑘 = [

𝐷1
+ 𝑔] . (1 − 𝑡)
𝑃0
Ya da

𝑘𝑑𝑘 = 𝑘𝑎ℎ𝑠 . (1 − 𝑡)
𝑘𝑑𝑘 = hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti,
𝑘𝑎ℎ𝑠 = adi hisse senetlerinin maliyeti,
𝑃0 = hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
𝐷1 = bir yıl sonra hisse senedinin dağıtacağı hisse başına karpayı,
𝑔 = şirketin karlarında beklenen büyüme oranı,
𝑡 = hissedarların karpayı geliri için ödeyeceği vergi oranı.
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Örnek 11.3:
Beta A.Ş.’nin hisse senedi cari piyasa fiyatı 7,80 TL’dir. Şirketin karlarında beklenen
büyüme oranı %10 ve cari yıl kar dağıtım oranı %30’dur. Şirketin yeni hisse senedi ihraç
etmesi durumunda hisse başına hisse senedi ihraç giderleri 0,02 TL’dir. Karpayı dağıtımı
durumunda hissedarlar %15 vergi ödemektedir.
a.) Adi hisse senetlerinin maliyeti nedir?
b.) Hisse senedi ihracı yoluyla sağlanacak olan fonların maliyeti nedir?
c.) Dağıtılmayan karların maliyeti nedir?
Çözüm:
a.) Şirketin cari yıl dağıttığı karpayı aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝐷0 = 1 𝑇𝐿 x %30 = 0,30 𝑇𝐿
Şirketin bir sonraki yıl için hisse başına dağıtması beklenen kar payları ise aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝐷1 = 𝐷0 . (1 + 𝑔)
𝐷1 = 0,30. (1 + 0,10) = 0,33 𝑇𝐿
Adi hisse senetlerinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑘𝑎ℎ𝑠 =
𝑘𝑎ℎ𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0

0,33
+ 0,10 = %14,23
7,80

b.) Şirketin hisse senedi ihracı yoluyla sağlayacağı fonların maliyeti ise şu şekilde
hesaplanır:
𝑘𝑦ℎ𝑠 =

𝑘𝑦ℎ𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0 − 𝑓

0,33
+ 0,10 = %14,24
7,80 − 0,02

c.) Dağıtılmayan karların maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑘ℎ𝑠 = [

𝐷1
+ 𝑔] . (1 − 𝑡)
𝑃0
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𝑘ℎ𝑠 = [

0,33
+ 0,10] . (1 − 0,15) = %12,10
7,80

11.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Özkaynak ya da yabancı kaynak olmak üzere bir işletmenin sahip olduğu sermaye
unsurları, sermaye içinde sahip oldukları paylara göre ağırlıklandırılarak ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti hesaplanmaktadır. Buna göre ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
𝑛

𝑘𝑎𝑜 = ∑ 𝑤𝑖 . 𝑘𝑖
𝑖=1

𝑘𝑎𝑜 = ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
𝑤𝑖 = i sermaye unsurunun toplam sermaye içindeki oranı,
𝑘𝑖 = i sermaye unsurunun maliyeti.
Sermayeyi oluşturan unsurlar borç maliyeti, adi hisse senedi maliyeti, yeni hisse senedi
ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti ve dağıtılmayan karların maliyeti gibi dört unsurdan
kaynaklanıyorsa, yukarıdaki denklem aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:
𝑘𝑎𝑜 = [𝑤𝑏 . 𝑘𝑏 ] + [𝑤𝑎ℎ𝑠 . 𝑘𝑎ℎ𝑠 ] + [𝑤𝑦ℎ𝑠 . 𝑘𝑦ℎ𝑠 ] + [𝑤𝑑𝑘 . 𝑘𝑑𝑘 ]
ya da
𝑇𝑏
𝑇𝑏
𝑘𝑎𝑜 = [(
) . 𝑘𝑏 ] + [(
) . 𝑘𝑎ℎ𝑠 ]
𝑇𝑏 + 𝑇𝑎ℎ𝑠 + 𝑇𝑦ℎ𝑠 + 𝑇𝑑𝑘
𝑇𝑏 + 𝑇𝑎ℎ𝑠 + 𝑇𝑦ℎ𝑠 + 𝑇𝑑𝑘
𝑇𝑏
𝑇𝑏
+ [(
) . 𝑘𝑦ℎ𝑠 ] + [(
) . 𝑘𝑑𝑘 ]
𝑇𝑏 + 𝑇𝑎ℎ𝑠 + 𝑇𝑦ℎ𝑠 + 𝑇𝑑𝑘
𝑇𝑏 + 𝑇𝑎ℎ𝑠 + 𝑇𝑦ℎ𝑠 + 𝑇𝑑𝑘
𝑘𝑎𝑜 = ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,
𝑘𝑏 = borç maliyeti,
𝑘𝑎ℎ𝑠 = adi hisse senedinin maliyeti,
𝑘𝑦ℎ𝑠 = hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti,
𝑘𝑑𝑘 = dağıtılmayan karların maliyeti,
𝑇𝑏 = borç tutarı,
𝑇ℎ𝑠 = hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan fon tutarı,
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𝑇𝑑𝑘 = dağıtılmayan kar tutarı,

Örnek 11.4:
İşletmenin kullandığı uzun vadeli borçların maliyeti %12, adi hisse senetlerinin maliyeti ise
%18’dir. Şirketin uzun vadeli borçları toplam sermayenin %40’ı kadar olduğuna göre
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti % kaçtır?
𝑘𝑎𝑜 = [𝑤𝑏 . 𝑘𝑏 ] + [𝑤𝑎ℎ𝑠 . 𝑘𝑎ℎ𝑠 ]
𝑘𝑎𝑜 = [𝑤𝑏 . 𝑘𝑏 ] + [(1 − 𝑤𝑏 ). 𝑘𝑎ℎ𝑠 ]
𝑘𝑎𝑜 = [0,40 𝑥 %12] + [(1 − 0,40). %18]
𝑘𝑎𝑜 = [0,048] + [0,108] = %15,6

Örnek 11.5:
İşletmenin kullandığı uzun vadeli borç maliyeti %10, adi hisse senetlerinin maliyeti %18 ve
dağıtılmayan karlarının maliyeti ise %15,3’tür. Toplam sermaye içinde uzun vadeli borçların
oranı %40, adi hisse senetlerinin oranı %55 ve dağıtılmayan karların oranı ise %5 olduğuna
göre ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti % kaçtır?
𝑘𝑎𝑜 = [𝑤𝑏 . 𝑘𝑏 ] + [𝑤𝑎ℎ𝑠 . 𝑘𝑎ℎ𝑠 ] + [𝑤𝑑𝑘 . 𝑘𝑑𝑘 ]
𝑘𝑎𝑜 = [𝑤𝑏 . 𝑘𝑏 ] + [𝑤𝑎ℎ𝑠 . 𝑘𝑎ℎ𝑠 ] + [𝑤𝑑𝑘 . 𝑘𝑑𝑘 ]
𝑘𝑎𝑜 = [0,40 𝑥 %10] + [0,55. %18] + [0,05. %15,3]
𝑘𝑎𝑜 = [0,04] + [0,099] + [0,00765] = %14,67

254

Uygulamalar
Bir işletmenin sahip olduğu fon kaynaklarının maliyetinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları
Öz kaynakların ve yabancı kaynakların bir işletmeye maliyeti nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sermaye maliyeti, işletmenin uzun vadeli yatırımlarını finanse ederken kullandığı
kaynakların ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir. İşletmenin uzun vadeli yatırımlarını finanse
etmek için kullandığı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Yabancı kaynaklar, banka kredileri ya da tahvil ihracı gibi özünde borçlanma
ilişkisinin söz konusu olduğu kaynaklarken özkaynaklar ise hisse senedi ihracı ya da
dağıtılmayan karlar gibi işletmenin ortaklarının sağladığı kaynaklardır. İşletmenin uzun vadeli
kredi kullanımı ya da tahvil ihracı yoluyla sağlamış olduğu yabancı kaynakların maliyeti,
işletmenin vade boyunca karşılaşacağı nakit çıkışlarının bugünkü değerini nakit girişine
eşitleyen iskonto oranıdır. Hisse senedi maliyeti, şirketin ortaklarının beklediği karpayı ve
sermaye veriminin toplamına eşittir. Eğer yeni hisse senedi ihracı söz konusuysa, ihraç
sürecinde katlanılan masraflar da bu maliyete eklenir. Dağıtılmayan karpaylarının maliyeti ise
hisse senedi maliyetinin alternatif maliyeti olarak değerlendirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) C işletmesinin hisse senedinin cari piyasa fiyatı 8,34 TL’dir. Şirketin karlarında beklenen
büyüme oranı %5 ve cari yıl kar dağıtım oranı %18’dir. Şirketin yeni hisse senedi ihraç
etmesi durumunda hisse başına hisse senedi ihraç giderleri 0,10 TL’dir. Karpayı dağıtımı
durumunda hissedarlar %15 vergi ödemektedir. Bu durumda işletmenin adi hisse
senetlerinin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 6,16

b) % 7,16

c) % 7,27

d) % 8,13

e) %9,16

2) 1. Sorudaki verileri kullanarak işletmenin hisse senedi ihracı yoluyla sağlanacak olan
fonlarının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 6,18

b) % 7,18

c) % 7,29

d) % 8,15

e) %9,18

3) 1. Sorudaki verileri kullanarak işletmenin dağıtılmayan karlarının maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
a) % 6,18

b) % 7,18

c) % 7,29

d) % 8,15

e) %9,18

4) İşletmenin kullandığı uzun vadeli borçların maliyeti %15, adi hisse senetlerinin maliyeti
ise %19’dur. Şirketin özkaynaklarının toplam sermaye içindeki payı %35 olduğuna göre
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 15,6

b) % 16,4

c) % 17,2

d) % 18,1

e) % 18,9

5) İşletmenin kullandığı uzun vadeli borç maliyeti %17, adi hisse senetlerinin maliyeti %20
ve dağıtılmayan karlarının maliyeti ise %19’dur. Toplam sermaye içinde borçların oranı
%60, adi hisse senetlerinin oranı %30 ve dağıtılmayan karların oranı ise %10 olduğuna
göre ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 15,6

b) % 16,4

c) % 17,2

d) % 18,1

e) % 18,9

6) A İşletmesinin ihraç etmeyi planladığı 1.000.000 TL nominal değerli, 4 yıl vadeli ve yıllık
% 10 kupon faizli bir tahvilin anapara ödemesi vade sonunda, kupon faizi ödemeleri ise
yıllık olarak yapılacaktır. Tahvil %3 primli satılacak olup ihraç giderleri tahvil satış
bedelinin %1,5’i kadar olacaktır. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre tahvil ihracının
maliyetini hesaplayınız.
7) A İşletmesinin ihraç etmeyi planladığı 1.000.000 TL nominal değerli, 4 yıl vadeli ve yıllık
% 10 kupon faizli bir tahvilin anapara ödemesi eşit taksitle, kupon faizi ödemeleri ise yıllık
olarak yapılacaktır. Tahvil %5 iskontolu satılacak olup ihraç giderleri tahvil nominal
tutarının %2’si kadar olacaktır. İşletmenin vergi oranı %20 olduğuna göre tahvil ihracının
maliyetini hesaplayınız.
8) Sermaye maliyeti kavramını tanımlayınız.
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9) Uzun vadeli borçların kaynaklarını ve maliyetinin nasıl hesaplandığını açıklayınız.
10) Özkaynakların hangi unsurlardan sağlandığını ve maliyetinin nasıl hesaplandığını
açıklayınız.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)

C
C
A
B
D
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12. SERMAYE YAPISI VE KARPAYI POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sermaye Yapısı
12.2. Karpayı Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sermaye yapısı nedir?
Sermaye yapısı işletmenin değeri üzerinde etkili midir?
Karpayı politikası işletmenin değeri üzerinde etkili midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması

12.1

Sermaye yapısının unsurları
ve işletme değeri ile olan
ilişkisini kavrayabilmek.

12.1

Sermaye yapısının işletme
değeri üzerindeki etkisi
konusundaki farklı
yaklaşımları öğrenmek

12.2

Karpayı politikasının işletme Teorik konuların okunması
değeri ile arasındaki ilişkiyi
kavrayabilmek.

Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Sermaye yapısı, ortalama sermaye maliyeti, işletme değeri, finansal kaldıraç, faaliyet
kaldıracı, net kar yaklaşımı, net faaliyet karı yaklaşımı, geleneksel yaklaşım, ModiglianiMiller yaklaşımı, karpayı politikası
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Giriş
Finansal yönetimin başlıca amacı işletmenin değerini maksimize etmektir. Bunun için
finans yönetimi tarafından yatırım, finansman ve kardağıtım politikaları oluşturulup
uygulanmaktadır. Doğal olarak en etkin politikaların ortaya konulabilmesi için sermaye
yapısının ve karpayı politikasının işletme değeri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bu
konudaki yaklaşımların araştırılması gerekmektedir.
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12.1. Sermaye Yapısı
Bir işletmenin finansal yapısı, bilançosunun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli tüm
kaynakların bileşimini ifade eder. Bir diğer deyişle toplam kaynaklar içindeki kısa yabancı
kaynak oranı, uzun vadeli yabancı kaynak oranı ve özkaynak oranı finansal yapıyı ifade eder.
Diğer yandan bir işletmenin sermaye yapısı ise işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile
kaynaklarının bileşimini ifade etmektedir. Dolayısıyla sermaye yapısı, işletmelerin uzun vadeli
yabancı kaynak ve özkaynaklarının oranı olarak tanımlanabilir.
İşletmelerin sermaye yapısının araştırılmasının nedeni, işletmenin değerini maksimize
edecek optimal bir sermaye yapısının var olup olmadığının ortaya konulmaya çalışılmasıdır.
Dolayısıyla sermaye yapısına ilişkin görüşler, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini minimize
ederek işletme değerini ve işletmenin hisse senetlerinin değerini maksimize eden optimal bir
yabancı kaynak/özkaynak oranının varlığına dair ileri sürülen teorileri içermektedir. Bu konuda
dört temel yaklaşımdan bahsedilebilir. Bunlar, net kar yaklaşımı, net faaliyet karı yaklaşımı,
geleneksel yaklaşım ve Modigliani-Miller yaklaşımıdır.

12.1.1. İşletme Değeri ve Sermaye Maliyeti İlişkisi
İşletme değeri, genel değerleme modelinden hareketle tanımlanabilir. Genel değerleme
modeline göre bir varlığın değeri, o varlığın gelecekte yatırımcısına sağlayacağı nakit
akışlarının bugünkü değeri toplamı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bir işletmenin
yatırımcılarının o işletmeye özkaynak sağlayan ortaklar ile yabancı kaynak sağlayan kreditörler
olduğu düşünüldüğünde, işletmenin değerini, ortaklar ile kreditörlerin gelecekte işletmeden
sağlayacakları nakit akışlarının bugünkü değeri toplamı olarak tanımlanabilir. Burada bugünkü
değerin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı, özkaynak ve yabancı kaynağın
maliyetlerinin ortalaması (ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti) ya da diğer bir deyişle sermaye
maliyeti olmaktadır.
İşletmenin değeri aşağıdaki gibi matematiksel olarak gösterilebilir:
∞

𝑉𝑖 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡
(1 + 𝑘𝑎𝑜 )𝑡

𝑉𝑖 = i işletmesinin değeri,
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖,𝑡 = i işletmesinin t zamanında yatırımcılarına sağladığı serbest nakit akımları,
𝑘𝑎𝑜 = i işletmesinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti.
Yukarıdaki denklemde de görüldüğü gibi, sermaye maliyeti yükseldiğinde işletmenin
değeri azalacak, sermaye maliyeti düştüğünde işletmenin değeri artacaktır. Burada işletme
değerini etkileyen diğer husus da nakit akışlarının büyüklüğüdür. Bu nedenle sermaye
yapısındaki değişimlerin sermaye maliyeti ve dolayısıyla işletme değeri üzerindeki etkisi
incelenmekte, işletme değerini maksimize edecek optimal bir sermaye yapısının var olup
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olmadığı araştırılmaktadır. Çünkü finansal yönetimde temel amaç, işletmenin değerini
maksimize etmektir.

12.1.2. Faaliyet riski ve Finansal Risk
Faaliyet kaldıracı, işletmenin faaliyetlerini yürütmesi için değişken maliyet yanında
sabit maliyetlere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sabit maliyet oranının toplam maliyet
içindeki oranının artması faaliyet kaldıracını yükseltmektedir. Faaliyet kaldıracı üretim
miktarındaki yüzde değişimin faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) üzerindeki yüzde değişim olarak
hesaplanmaktadır.
𝐹𝑎𝐾 =

(∆𝐹𝑉Ö𝐾/𝐹𝑉Ö𝐾)
(∆𝑄/𝑄)

𝐹𝑎𝐾 = faaliyet kaldıracı,
𝐹𝑉Ö𝐾 = faiz ve vergi öncesi kar,
∆𝐹𝑉Ö𝐾= faiz ve vergi öncesi kardaki değişim,
𝑄 = üretim miktarı,
∆𝑄 = üretim miktarındaki değişim.
Faaliyet kaldıracının yükselmesi, faaliyet riskini artırmaktadır. Faaliyet riski,
FVÖK’daki değişkenlik olarak tanımlanabilir.
Finansal kaldıraç ise işletmenin özkaynak yanında yabancı kaynak da kullanarak
yatırımlarını finanse etmesinden kaynaklanmaktadır. İşletmenin sermaye yapısı içinde yabancı
kaynaklarının oranı arttıkça finansal kaldıraç oranı artmaktadır. Finansal kaldıraç aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝐹𝑖𝐾 =

(∆𝑁𝐾/𝑁𝐾)
(∆𝐹𝑉Ö𝐾/𝐹𝑉Ö𝐾)

𝐹𝑖𝐾 = finansal kaldıraç,
𝑁𝐾 = net kar,
∆𝑁𝐾 = net kardaki değişim.
𝐹𝑉Ö𝐾 = faiz ve vergi öncesi kar,
∆𝐹𝑉Ö𝐾= faiz ve vergi öncesi kardaki değişim,
Finansal risk, yabancı kaynak kullanımının yükselmesine bağlı olarak yükselmektedir.
Toplam risk, faaliyet riski ve finansal riskinin toplamı olmakta ve hisse başına kardaki
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değişkenliği işaret etmektedir. Üretim miktarındaki yüzde değişimin net kardaki yüzde
değişime etkisi olarak tanımlanabilecek olan bileşik kaldıraç ise faaliyet kaldıracı ile finansal
kaldıracın çarpımı olarak hesaplanır.
𝐵𝑖𝑙𝐾 =

(∆𝐹𝑉Ö𝐾/𝐹𝑉Ö𝐾) (∆𝑁𝐾/𝐻𝐵𝐾)
(∆𝑁𝐾/𝑁𝐾)
.
=
(∆𝑄/𝑄)
(∆𝑄/𝑄)
(∆𝐹𝑉Ö𝐾/𝐹𝑉Ö𝐾)

Gelir tablosu açısından faaliyet kaldıracı – faaliyet riski ve finansal kaldıraç-finansal
risk aşağıdaki gibi incelenebilir.

Şekil 12.1: Faaliyet riski ve Finansal Risk

12.1.3. Sermaye Yapısı Teorileri
Sermaye maliyeti ile firma değeri arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan başlıca dört
yaklaşım olan net kar yaklaşımı, net faaliyet karı yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve ModiglianiMiller yaklaşımı bu kısımda incelenecektir.

12.1.3.1. Net Kar Yaklaşımı
Net kar yaklaşımına göre hem yabancı kaynak maliyeti hem de özkaynak maliyeti
sermaye yapısından etkilenmemektedir. Yabancı kaynak maliyeti sabit olduğunda sermaye
yapısındaki değişim ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkilemektedir. Dolayısıyla işletme,
daha ucuz olan yabancı kaynak oranını artırarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini
azaltabilmektedir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin azalması, işletmenin değerini
artıracağından, bir işletme olabildiğince yüksek finansal kaldıraç oranı ile faaliyet göstererek
şirket değerini artırabilmektedir. Ancak buradaki önemli varsayım, işletmenin kullandığı
yabancı kaynak oranının işletmenin riskliliğini artırmadığı, dolayısıyla sermaye yapısı
içerisinde yabancı kaynağın payının artmasının, yabancı kaynak maliyetini yükseltmediğidir.
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Şekil 12.2: Net kar Yaklaşımında Sermaye Maliyeti

12.1.3.2. Net faaliyet karı Yaklaşımı
Net faaliyet karı yaklaşımı, karın sermaye yapısından etkilenmediğini ileri sürmektedir.
Dolayısıyla bu yaklaşıma göre yabancı kaynakların oranının artışı sermaye maliyetini
etkilememektedir. Net faaliyet karı yaklaşımı, işletmenin yabancı kaynak maliyetinin sabit
olduğunu, sermaye yapısı içinde yabancı kaynak oranının artmasının özkaynak maliyetini
artırdığını ileri sürmektedir. Bu görüşe göre işletme, daha ucuz olan yabancı kaynakla
finansman oranını artırdıkça işletmenin özkaynak maliyeti de yükselecek, bu da ağırlıklı
ortalama sermaye maliyetinin sabit bir düzeyde gerçekleşmesine neden olacaktır. Ağırlıklı
ortalama sermaye maliyetinin finansal kaldıraç oranından bağımsız olarak sabit bir seviyede
olmasından dolayı işletme değerini maksimize edecek optimal bir sermaye yapısı yoktur. Bir
başka deyişle net faaliyet karı yaklaşımına göre sermaye yapısının değişimi işletme değeri
üzerinde etkili olmamaktadır.
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Şekil 12.3: Net faaliyet karı Yaklaşımında Sermaye Maliyeti

12.1.3.3. Geleneksel Yaklaşım
Geleneksel yaklaşıma göre belirli bir yabancı kaynak/özkaynak oranına kadar yabancı
kaynak maliyeti sabit kalmakla beraber, bu noktadan sonra yabancı kaynak oranı yükseldikçe
yabancı kaynak maliyeti de artmaktadır. Yabancı kaynak maliyeti ile birlikte özkaynak
maliyetinin de artması sonuç olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin yükselmesine neden
olmaktadır. Dolayısıyla işletmeler sermaye yapısını değiştirerek ağırlıklı ortalama maliyetini
ve işletme değerini değiştirebilir. Bu da optimum bir sermaye yapısının var olduğunu ortaya
koymaktadır.
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Şekil 12.4: Geleneksel Yaklaşımında Sermaye Maliyeti

12.1.3.4. Modigliani – Miller Yaklaşımı
Modigliani-Miller yaklaşımı, verginin olmadığı varsayımı altında sermaye yapısı ile
ortalama sermaye maliyetinin birbirinden bağımsız olduğunu ileri süren bir yaklaşımdır. Buna
göre bir işletmenin değerlemesinde risk düzeyi ve faaliyet karı önemlidir. Değeri oluşturan
temel unsur, işletme riski ile işletmenin sahip olduğu varlıkların kazanç yaratma gücüdür.
Dolayısıyla aynı risk düzeyine sahip olan ve faaliyet karları aynı olan işletmelerin değeri de
aynı olmalıdır, işletmenin değerini sermaye yapısı etkilememektedir. Modigliani-Miller
yaklaşımı, işletme değerinin, finansman şeklinden bağımsız olduğunu ileri sürmektedir.
Bu yaklaşıma göre işletmenin daha yüksek bir oranda finansal kaldıraç kullanması riski
yükseltmekte, bu da hissedarların yükselen riske bağlı olarak daha yüksek getiri beklemelerine
neden olmaktadır. Yükselen getiri beklentisi işletme için özkaynak maliyetinin artması
anlamına gelmektedir. Bu da sonuç olarak daha yüksek maliyetli özkaynağın ağırlığının
düşmesi ile beraber daha düşük maliyetli yabancı kaynağın ağırlığının artmasına ve ortalama
sermaye maliyetinin değişmemesine neden olmaktadır.
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Şekil 12.5: Modigliani-Miller Yaklaşımında Sermaye Maliyeti (Verginin olmadığı
varsayımı altında)

Modigliani-Miller yaklaşımında sermaye yapısının işletme değeri üzerinde etkisinin
olmamasının nedeni arbitraj süreci ile açıklanmaktadır. Buna göre aynı risk kategorisindeki
işletmelerin finansal kaldıraçlarından bağımsız olarak değerleri de aynı olmalıdır. Çünkü tam
rekabet koşullarının geçerli olduğu bir sermaye piyasası var olduğunda aynı iş riskine ve
faaliyet karlarına sahip kaldıraçlı ve kaldıraçsız işletmelerin değerlerinde bir fark olduğunda
bireysel yatırımcılar kar fırsatından yararlanmak için, kendi portföylerinde kaldıraçlı işletmenin
hisse senedini satıp aynı anda kaldıraçsız işletmenin hisse senetleriyle birlikte borç alarak
arbitraj yoluyla özkaynak maliyetlerini ve dolayısıyla ortalama sermaye maliyetlerini
etkilemekte ve bu farklılığı ortadan kaldırabilmektedirler.
Modigliani-Miller yaklaşımında verginin olmadığının varsayılması oldukça kısıtlayıcı
bir varsayımdır. Verginin olması durumunda yabancı kaynak kullanmanın vergi tasarrufu etkisi
ortaya çıkmaktadır. Buna göre finansman giderlerinin vergi matrahından düşülebilmesi,
yabancı kaynak kullanımının maliyetini daha da düşürerek işletme için bir avantaj
yaratmaktadır. Verginin olduğu durumda yabancı kaynak oranı arttıkça özkaynak maliyeti de
artmaktadır ancak ortalama sermaye maliyeti finansal kaldıraç oranı ile doğru orantıda
azalmaktadır. Bu da yabancı kaynak kullanımının artmasının işletme değerini artırması
anlamına gelmektedir.
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Şekil 12.6: Modigliani-Miller Yaklaşımında Sermaye Maliyeti (Verginin olmadığı varsayımı
altında)

12.2. Karpayı Politikası
Karpayı politikası bir işletmenin kar dağıtım kararlarının firma değeri üzerindeki etkisi
ile ilgili olarak finansal yönetimin önemli bir alanını kapsamaktadır. Burada yönetim, şirketin
üretmiş olduğu karın dağıtılıp dağıtılmaması ya da ne kadarının ortaklara dağıtılması
konusunda karar vermektedir. Karın dağıtılması işletme ortaklarının gelirini oluştururken
dağıtılmayan karlar işletme içinde yeni yatırımların finansmanında ya da mevcut borçların
azaltılmasında kullanılabilir.
Karpayı politikası ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik başlıca
yaklaşımlardan biri Modigliani-Miller yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre daha önce de
belirtildiği gibi işletmenin değerini oluşturan temel unsur, işletmenin riski ile sahip olduğu
varlıkların kazanç yaratma gücüdür. Bu nedenle tam rekabet koşullarına sahip bir sermaye
piyasasının olduğu ve verginin olmadığı bir ortamda aynı risk düzeyine sahip ve faaliyet karları
aynı olan işletmelerin kar dağıtım politikalarındaki farklılık işletmelerin değerlerini
etkilemeyecektir. Yatırımcıların, işletmenin gelecekteki yatırım projelerini ve karlarını
bildikleri varsayımı halinde ortaklar için karpayı almakla karın dağıtılmaması arasında bir fark
olmayacaktır. Çünkü kar dağıtılması durumunda kar dağıtılmamasını ya da daha az kar
dağıtılmasını tercih edecek yatırımcılar dağıtılan karı ya da istedikleri kadarki kısmını aynı
şirketin hisse senetlerini satın alarak şirkete yeniden yatırım yapmış olurlar. Dolayısıyla
yukarıda bahsedilen varsayımların geçerli olduğu bir sermaye piyasası olduğunda karın
dağıtılıp dağıtılmaması ortaklar (yatırımcılar) için fark yaratmamaktadır çünkü işletme kar
dağıtmayarak oto finansman yaptığında hisse satarak, kar dağıttığında ise hisse satın alarak arzu
ettiği durumu yaratabilmektedir.
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Karpayı politikası ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik bir diğer
yaklaşım da Gordon teorisi olarak adlandırılmaktadır. Buna göre hissedarlar riskten
kaçınmaktadırlar ve karın dağıtılmasını, karpaylarının dağıtılmayarak işletmenin yatırımlarının
finansmanında kullanılmasına tercih etmektedirler. Diğer bir açıdan bakıldığında yatırımcıların
karpayı getirilerine bakışı ile sermaye kazancına bakışı birbirinden farklıdır. Çünkü karpayı
getirisi dağıtıldığında hemen elde edilmektedir ancak sermaye kazancı ileride ortaya çıkacaktır
ve bu getiri kesin değil bir ihtimalden kaynaklanan beklentidir. Bu açıdan özsermaye kazancı,
karpayı kazancına göre risklidir. Buradan hareketle eğer işletmeler karpayı dağıtmamayı ya da
düşük kardağıtım politikasını tercih ederse hisse senedi getirisi içinde daha riskli olan
özsermaye kazancı ağırlık kazanacaktır. Bu da işletmenin özkaynak maliyetini artırarak işletme
değerinin azalmasına neden olmaktadır.
Gerçekte iş dünyasında yukarıda yer alan modellerin ileri sürdüğü varsayımların geçerli
olmaması, işlem maliyetlerinin olmaması, vergilerin olması ve piyasanın etkin olmaması gibi
tam rekabet koşullarının geçerliliğini engelleyen koşulların varlığı karpayı politikasına bu
gerçekler altında bakmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla karpayı açıklamalarının yatırımcılar
açısından nasıl algılandığı araştırılarak sermaye maliyeti ve işletme değeri üzerindeki etkisi
incelenmelidir.
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Uygulamalar
Bir işletme için en uygun sermaye yapısı ve karpayı politikasının ne olduğunun
araştırılması.
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Uygulama Soruları
İşletmeler için optimum sermaye yapısı ve karpayı politikası nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir işletmenin finansal yapısı, bilançosunun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli tüm
kaynakların bileşimini ifade eder. Sermaye yapısı ise işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları
ile kaynaklarının bileşimini ifade etmektedir. İşletmelerin sermaye yapısının araştırılmasının
nedeni, işletmenin değerini maksimize edecek optimal bir sermaye yapısının var olup
olmadığının ortaya konulmaya çalışılmasıdır. Çünkü sermaye maliyeti yükseldiğinde
işletmenin değeri azalacak, sermaye maliyeti düştüğünde işletmenin değeri artacaktır. Bu
konuda ileri sürülen net kar yaklaşımına göre hem yabancı kaynak maliyeti hem de özkaynak
maliyeti sermaye yapısından etkilenmemektedir. Dolayısıyla işletme, daha ucuz olan yabancı
kaynak oranını artırarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini azaltabilmekte borç oranı
yükseldikçe işletmenin değeri de yükselmektedir. Net faaliyet karı yaklaşımına göre ise kar
sermaye yapısından etkilenmemektedir. Dolayısıyla yabancı kaynakların sermaye yapısı
içindeki artışı sermaye maliyetini etkilememekte, işletme değeri sermaye yapısından
etkilenmemektedir. Geleneksel yaklaşıma göre ise belirli bir yabancı kaynak/özkaynak oranına
kadar yabancı kaynak maliyeti sabit kalmakla beraber, bu noktadan sonra yabancı kaynak oranı
yükseldikçe yabancı kaynak maliyeti de artmaktadır. Yabancı kaynak maliyeti ile birlikte
özkaynak maliyetinin de artması sonuç olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin
yükselmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla işletmeler sermaye yapısını değiştirerek ağırlıklı
ortalama maliyetini ve işletme değerini değiştirebilir. Bir başka yaklaşım olan ModiglianiMiller yaklaşımı, verginin olmadığı varsayımı altında sermaye yapısı ile ortalama sermaye
maliyetinin birbirinden bağımsız olduğunu ileri sürmektedir.
Karpayı dağıtımının işletme değeri üzerindeki etkisi konusundan ileri sürülen
Modigliani-Miller yaklaşımında karpayı politikasının işletme değeri üzerinde etkisiz olduğu
ileri sürülmektedir. Buna karşın Gordon teorisi, yatırımcı açısından özsermaye kazancının,
karpayı kazancına göre riskli olduğunu, bu nedenle kar dağıtmamanın daha yüksek özkaynak
maliyetine neden olarak işletme değerini düşüreceğini ileri sürmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir işletmenin ………..………, bilançosunun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli tüm
kaynakların bileşimini ifade eder.
2) Bir işletmenin ………………… işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile
kaynaklarının bileşimini ifade etmektedir.
3) ……………………. , işletmenin faaliyetlerini yürütmesi için değişken maliyet yanında
sabit maliyetlere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
4) ……………………... işletmenin özkaynak yanında yabancı kaynak da kullanarak
yatırımlarını finanse etmesinden kaynaklanmaktadır.
5) Finansal risk, yabancı kaynak kullanımının yükselmesine bağlı olarak ……………… .
6) Net kar yaklaşımına göre sermaye yapısı ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
7) Net faaliyet karı yaklaşımına göre sermaye yapısı ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi
açıklayınız.
8) Geleneksel yaklaşıma göre sermaye yapısı ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi
açıklayınız.
9) Modigliani - Miller yaklaşımına göre sermaye yapısı ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi
açıklayınız.
10) Modigliani - Miller yaklaşımına göre karpayının işletme değeri üzerindeki etkisini
açıklayınız.
11) Gordon modeline göre karpayının işletme değeri üzerindeki etkisini açıklayınız.

1)
2)
3)
4)
5)

Cevaplar
finansal yapısı
sermaye yapısı
Faaliyet kaldıracı
Finansal kaldıraç
yükselmektedir
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13. KISA VADELİ FİNANS YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

İşletme Sermayesi ve Nakit Dönüşüm Süresi
İşletme Sermayesi Finansman Politikaları
İşletme Sermayesi Unsurlarının Yönetimi
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletme sermayesi nedir? Nasıl yönetilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
13.1
13.1
13.2

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İşletme sermayesi kavramını Teorik konuların okunması
ve önemini anlamak
Nakit dönüşüm süresinin Teorik konuların okunması
önemini kavramak
Teorik konuların okunması
İşletme sermayesi yönetim
politikalarını
kavrayabilmek.

13.3

İşletme sermayesi
unsurlarının yönetimini
kavramak

Teorik konuların okunması

13.4

Nakit, alacak ve stok
yönetimine ilişkin temel
prensipleri anlamak

Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
İşletme sermayesi, nakit dönüşüm süresi, alacak devir hızı, stok devir hızı, borç devir hızı,
ortakama tahsil süresi, ortalama üretim süresi, ortalama borç ödeme süresi, dengeli
strateji, ihtiyatlı strateji, atak strateji
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Giriş
Bir işletmenin başarısı için uzun vadeli yatırımları ile kaynakları kadar kısa vadeli
kaynak ve yatırımlarının da yönetilmesi önemlidir. Kısa vadeli finans yönetimi, işletmenin
dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarına ilişkin kararları içermektedir. Özellikle nakit, alacak
ve stok yönetimi ile kısa vadeli yabancı kaynaklara ilişkin planlamanın yapılması işletmenin
faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi için hayati bir önem taşımaktadır.
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13.1. İşletme Sermayesi ve Nakit Dönüşüm Süresi
Bir diğer adı çalışma sermayesi olan işletme sermayesi bir işletmenin dönen varlıklarını
ifade eder. Bir diğer deyişle işletme sermayesi, işletmenin bir yıldan kısa sürede paraya
çevrilebilen aktifleridir. Hazır değerler, menkul kıymetler, kısa vadeli alacaklar ve stoklar
işletme sermayesi içinde yer alır. İşletmenin dönen varlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
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Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller
Mamüller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
Taşeronlara Verilen Avanslar
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Personel Avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
Tablo 13.1: Dönen Varlıklar
Net işletme sermayesi ise, işletmenin dönem varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları
arasındaki farktır.
İşletme, etkin bir işletme sermayesi yönetimi ile karlılığını artırmaya çalışmalıdır.
Bunun için üretim ve tahsilat süresini kısaltmalı, borç ödeme süresini ise uzatmalıdır. Bir diğer
deyişle etkili bir çalışma sermayesi yönetimi ile işletmenin nakit dönüşüm süresinin kısaltılması
hedeflenmektedir.
Nakit dönüşüm süresi, naktin üretim ve satış süreçleri tamamlanması için geçen
ortalama gün sayısından borçları ödemek için geçen gün sayısının çıkarılmasıyla bulunur. Nakit
dönüşüm süresi, işletmenin dönen varlıklarında ve kısa vadeli borçlarında yer alan kalemlerle
yakından ilgilidir. İşletmenin sahip olduğu nakti kullanarak ya da kredili olarak satın aldığı
hammadde ve malzemeyi üretim sürecinde kullanması sonucu ilk madde ve malzeme ile yarı
mamül stoğu oluşmaktadır. Üretim sürecinin tamamlanması sonucunda henüz satılmayan kısım
nihai mamül, peşin olarak satılan kısım hazır değerler, kredili olarak satılan kısım ise ticari
alacaklara dönüşmektedir. Sürecin başında kredili alınan hammaddenin bedelinin ödenmesi
durumunda ise ticari borçlarda yer alan satıcılar hesabı azalacaktır. Burada finans yönetiminin
amacı yukarıdaki gibi açıklana nakit dönüşüm süresini mümkün olduğunca kısaltarak bir
faaliyet dönemi içinde sahip olduğu kaynakları olabildiğince çok kez üretim sürecine sokarak
her defasında elde edeceği karların toplamını maksimize etmektir.
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Nakit dönüşüm süresinin ölçülebilmesi için ortalama üretim süresi, ortalama tahsil
süresi ve ortalama borç ödeme süresinden yararlanılmaktadır. Bu sürelerin hesaplanması için
ise sırasıyla stok devir hızı, alacak devir hızı ve borç devir hızının hesaplanması gerekmektedir:

𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐷ö𝑛üşü𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
= 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 + 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
− 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐵𝑜𝑟ç Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
365
=
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (
)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
365
=
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (𝑆𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 )
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐵𝑜𝑟ç Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
=
𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (

365
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖 𝐴𝑙𝚤ş𝑙𝑎𝑟
)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

Örnek 13.1:
X işletmesinin karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablolarından aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Buna göre işletmenin 2015 yılına ait;
a)
b)
c)
d)

Ortalama tahsil süresini
Ortalama üretim süresini
Ortalama borç ödeme süresini
Nakit dönüşüm süresini hesaplayınız.
Net satışlar
Satılan malın maliyeti
Ticari Alacaklar
Ticari Borçlar
Stoklar
Kredili alışlar

31.12.2014
2.500.000 TL
800.000 TL
100.000 TL
60.000 TL
90.000 TL
790.000 TL

31.12.2015
3.400.000 TL
1.720.000 TL
135.000 TL
55.000 TL
100.000 TL
820.000 TL

Çözüm . a)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
365
=
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (
)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
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365

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

= 12,61 𝑔ü𝑛

3.400.000
( 100.000 + 135.000 )
[
]
2

Çözüm . b)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
365
=
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (𝑆𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 )
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
365

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

= 20,16 𝑔ü𝑛

1.720.000
([ 90.000 + 100.000 ])
2
Çözüm . c)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐵𝑜𝑟ç Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
=
𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 (

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐵𝑜𝑟ç Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖 𝐴𝑙𝚤ş𝑙𝑎𝑟
)
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

365

= 25,59 𝑔ü𝑛

820.000
([ 60.000 + 55.000 ])
2
Çözüm . d)
𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐷ö𝑛üşü𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = 12,61 + 20,16 − 25,59 = 7,18 𝑔ü𝑛

13.2. İşletme Sermayesi Finansman Politikaları
Bir işletmenin dönen varlıklarına yaptığı yatırımlar ile bunları finanse etmek için
kullanacağı kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında bir denge gözetilmelidir. Dönen varlıklar,
bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan hazır değerler, menkul kıymetler,
ticari alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
ise mali borçlar, ticari borçlar ve vadesi bir yıldan kısa olan diğer yabancı kaynaklardan
oluşurlar. Hem dönen varlıkların hem de kısa vadeli borçların vadesinin bir yıldan kısa olması,
vadesi gelen borçların ödenmesi için her zaman dönen varlıkların yeterli olacağı anlamına
gelmemektedir. Her ne kadar dönem varlıkların bir kısmı hazır değerler ve bir kısmı da hemen
nakde dönüştürülebilen menkul kıymetlerdir. Ancak özellikle stokların hemen satılarak nakte
dönüştürülememesi ve alacakların hemen tahsil edilerek nakit elde edilmesinin mümkün
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olmaması ya da nakit giriş ve çıkışları arasındaki vade uyumsuzluğu nedeniyle kısa vadeli
yükümlülüklerin karşılanması için bir güvenlik seviyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle
dönen varlıkların kısa vadeli borçlardan fazla olması beklenir. Ancak burada başka bir problem
ortaya çıkmaktadır. Çünkü güvenliğin ön planda tutularak kısa vadeli kaynaklara göre çok daha
fazla dönen varlık yatırımına sahip olmak, getiri olmayan ya da düşük olan bu varlıklara aşırı
yatırım nedeniyle karlılığın düşmesine neden olmaktadır. Diğer yandan dönen varlıkların kısa
vadeli borçları karşılayamayacak derecede düşük olması ise işletmenin yükümlülüklerini yerine
getirememe olasılığını artırarak temerrüt riskini yükseltmektedir. Bu nedenle finans yöneticileri
optimal bir işletme sermayesi seviyesi arayışı içindedir.
Finansal yönetimde dönen varlıkların finansmanı için başlıca 3 stratejiden
bahsedilebilir. Bunlar dengeli, ihtiyatlı ve atak finansman stratejileri olarak isimlendirilebilir.
Bu üç strateji de çalışma sermayesinin belirli bir kısmının işletmenin faaliyetlerinin sağlıklı bir
şekilde yürüyebilmesi için sürekli olarak yatırım yapılması gereken bir varlık olduğu
düşüncesinden hareketle ortaya konulmaktadır. Şöyle ki, işletmenin beklenmeyen giderlerini
karşılaması için kasasında ya da bankadaki hesabında belirli bir tutarda nakti, beklenenden daha
fazla sipariş geldiğinde bunları karşılayabilmek için stoğu ve karlı satış fırsatlarını
değerlendirebilmek için alacakları olmalıdır. İhtiyat amacıyla tutulan tüm bu unsurlar birer
yatırımdır. Çünkü bu kaynakların işletme içinde bulunan daha karlı alanlara yatırılması yerine
bu kalemlere ayrılmasının nedeni ileride sağlaması beklenen kazançlardır. Dolayısıyla dönen
varlıkların belirli bir kısmı aslında sabit bir paya sahipken diğer kısmı ihtiyaçlar doğrultusunda
değişkenlik göstermektedir. Bu noktadan hareketle çalışma sermayesi finansman stratejileri,
çalışma sermayesinin ne kadarının uzun vadeli kaynaklarla ne kadarının kısa vadeli kaynaklarla
finanse edilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımları sergilemektedir.

Şekil 13.1: Sabit ve Değişken Dönen Varlıklar
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13.2.1. Dengeli Finansman Stratejisi
Dengeli finansman stratejisinde işletme, duran varlıklarla işletme sermayesinin sabit
kısmı uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynakla finanse ederken, işletme sermayesinin
değişken kısmı kısa vadeli yabancı kaynakla finanse etmektedir.
Bu stratejide, sabit işletme sermayesinin sürekli olarak işletme bünyesinde
bulundurulmasının öneminde hareketle duran varlıklarla birlikte sabit işletme sermayesi de
uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmektedir. Böylelikle kısa vadeli yükümlülüklerin yerine
getirememe olasılığından kaynaklanan risk azaltılmaktadır.

Şekil 13.2: Dengeli Finansman Stratejisi

13.2.2. İhtiyatlı Finansman Stratejisi
İhtiyatlı finansman stratejisinde duran varlıkları ile birlikte hem sabit hem de değişken
işletme sermayesi uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynakla finanse edilmektedir. Bu strateji,
yalnızca uzun vadeli (ve vadesi olmayan) kaynaklarla finansmanı içerdiğinden işletmenin kısa
vadeli yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığından bahsedilmemektedir. Ancak burada
kısa vadeli yabancı kaynaklara göre yüksek maliyetli kaynaklar kullanıldığı için karlılık
azalmaktadır.
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Şekil 13.3: İhtiyatlı Finansman Stratejisi

13.2.3. Atak Finansman Stratejisi
Atak finansman stratejisinde sabit ya da değişken işletme sermayesinin tümü kısa vadeli
yabancı kaynaklarla finanse edilirken yalnızca duran varlıklar uzun vadeli yabancı kaynak ve
özsermaye ile finanse edilmektedir. Bu strateji, uzun vadeli yabancı kaynaklara ve özkaynağa
göre daha ucuz olan kısa vadeli kaynakları kullanması nedeniyle (diğer koşullar sabit olmak
üzere) karlılığın yüksek olduğu bir stratejidir. Ancak sürekli olarak işletme bünyesinde bulunan
sabit işletme sermayesinin de bir yıldan kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi, kısa vadeli
yükümlülüklerin karşılanmama olasılığından kaynaklana riski artıracaktır. Çünkü bir işletme
her zaman dönen varlıklarında yer alan alacak ve stok gibi aktiflerini hızla ve değerinde nakte
çeviremeyebilir. Bu da temerrüde düşme ihtimalini artırmaktadır.

Şekil 13.4: Atak Finansman Stratejisi
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13.3. İşletme Sermayesi Unsurlarının Yönetimi
İşletme sermayesinin yönetilmesinde nakit, alacak ve stokların yönetimi faaliyetleri
finans yönetiminin başlıca uğraşları arasında yer almaktadır.

13.3.1. Nakit Yönetimi
Nakit yönetimi, işletmenin nakit girişleri ve nakit çıkışlarının takip edilmesi ve ne
düzeyde nakit bulundurulması gerektiğinin belirlenmesi işlerini kapsamaktadır. İşletmelerin
nakit ihtiyaçlarını tespit edebilmeleri için gelecekte ortaya çıkacak nakit giriş ve çıkışlarını
şimdiden planlamaları ve öngörülemeyen nakit ihtiyacı için ihtiyaten nakit bulundurma
seviyelerini belirlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin nakit yönetimi faaliyetlerindeki başarıları
karlılık ve borç ödeme güçleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.
Bir işletmenin nakit ihtiyacının nedenleri işlem yapma, güvenlik ve spekülasyon olarak
sıralanabilir. İşlem yapma nedeni, işletmenin çeşitli gereksinimlerinin karşılanması ve
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan alımların yapılması anlamına gelmektedir.
Güvenlik nedeniyle bir işletmenin nakit bulundurması beklenmeyen gider ya da ihtiyaçlar için
belirli bir miktarda nakte yatırım yapılmasını ifade eder. Spekülasyon amacıyla nakit
bulundurulması ise ilerideki faiz ya da fiyat değişimlerinden yararlanmak için nakit
bulundurmadır. Örneğin ileride faiz oranlarının artacağı bekleniyorsa şimdiden naktin uzun
vadeli yatırılması yerine bir süre beklenip faiz oranları yükseldiğinde yatırılması tercih
edilebilir.
İşletmenin nakit bulundurma seviyesini belirleyen başlıca etkiler arasında faaliyet
gösterilen sektörün koşulları, rekabet durumu, nakit akışı tahmini, nakit giriş ve çıkışlarının
zamansal uyumu, alacak, stok ve borç devir hızları, kredi kurumlarıyla ilişkiler, işletme
büyüklüğü, organizasyon yapısının merkezi olup olmaması yer almaktadır.24
Nakit yönetimi için en önemli araçlardan biri nakit bütçesidir. Nakit bütçesi ile işletme
nakit girişlerini zaman ve tutar olarak izleyip nakit gereksinimini önceden görebilir. Bütçenin
varlığı, nakit ihtiyacının önceden ortaya konuşarak gerekli finansman arayışlarının
planlanmasını ve nakit fazlasının ne şekilde değerlendirileceğinin önceden
kararlaştırılabilmesini olanaklı kılar.

Ali Bülent Pamukçu (1999), Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul s.326 ve Metin Kamil
Ercan ve Ünsal Ban (2005), Değere dayalı işletme finansı: Finansal Yönetim, Gazi kitabevi,
Ankara, s.288.
24
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13.3.2. Alacak Yönetimi
Alacaklar günümüzde bir işletmenin satışlarını artırabilmesi için gerekli olan en önemli
unsurlardan biridir. Kredili satışlardan doğan alacaklar işletmenin satışlarını ve dolayısıyla
karını artırırken diğer yandan da alacakların zamanında ve tam olarak tahsil edilememe riskini
doğurmaktadır. Alacakların yönetilmesinde kredili satış yapılan müşteri için uygulanacak kredi
standartları, vade ve nakit ödeme yapılması durumunda uygulanacak olan iskonto oranı, karar
verilmesi gereken başlıca hususlardır.
Kredi standartları müşterinin borçlarını ödeme istek ve ekonomik gücünü yansıtan bir
ölçüdür. Yüksek düzeyde kredi standartlarının belirlenmesi, bu niteliklere sahip müşteri
sayısının göreli azlığından dolayı satışların azalmasına yol açarken alacakların tahsil
edilememesinden kaynaklanan zarar uğrama riskini azaltmaktadır.
Kredili satışların vadesinin uzatılması ise bir yandan satışlar üzerinde olumlu etkide
bulunurken diğer yandan da işletmenin sahip olduğu kaynakların alacaklara bağlı kalmasına
neden olarak karlılığın azalmasına neden olmaktadır.
İşletmenin kaynaklarının alacaklara bağlanması, maliyetli finansman kaynaklarının
daha yüksek satış umuduyla alacaklara bağlanması anlamına gelmektedir. Bu nedenle
işletmeler kredili satış yerine peşin satışı özendirmek için nakit satışlar için iskonto
uygulayabilirler. Bu noktada işletmelerin uygulayacağı indirim ile kaybedecekleri gelir ile
alacaklara bağlayacakları naktin maliyetini ve nakit ihtiyaçlarının boyutunu karşılaştırarak
karar vermeleri söz konusu olabilir.

13.3.3. Stok Yönetimi
Bir işletmede faaliyet konusuna göre farklı çeşitlerde stoklar bulunabilir. İlk madde ve
malzeme, yarı mamül, nihai mamül ya da ticari mallar şeklinde farklı özelliklere sahip stokların
yönetilmesi işletmenin başarısı için doğrudan etkili bir faaliyettir. Gereğinden az stok
bulundurmak üretim sürecinin aksama ihtimalini artırabilmekte, gerekli ilk madde ve
malzemenin istenildiği zamanda temin edilememe olasılığını yükseltme ve bazı satış fırsatlarını
kaçırma gibi sonuçlara yol açabilir. Buna karşın gereğinden fazla stok bulundurmak, belirli bir
maliyetle sağlanan kaynakların stoklara bağlanmasından dolayı karlılığı düşürürken, üretim
sürecinin aksama ihtimali ya da beklenenden daha fazla gerçekleşen siparişi karşılayamama
durumunda ortaya çıkacak gelir kaybı ihtimalini düşürmektedir. Bunun için üretim ve satış
planlarının dikkatli bir şekilde yapılarak ne zaman, ne miktarda ve hangi tür stoğa ihtiyaç
doğacağı ve ne kadar stok oluşacağı öngörülmeye çalışılmalıdır.
Stok seviyesini belirleyen etmenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:25


İlk madde ve malzeme stok düzeyini belirleyen etmenler
o Üretilmesi planlanan mamül miktarı

Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban (2005), Değere dayalı işletme finansı: Finansal Yönetim, Gazi kitabevi,
Ankara, ss.306-309.
25
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o Üretimin mevsimselliği
o Güvenlik stoğu seviyesi
o Büyük miktarlarda yapılacak alımlar için satıcıların uyguladığı iskontolar
o Girdi fiyatlarına ilişkin beklentiler
o Sipariş ve stok kontrolündeki etkinlik
o Stoğun dayanma süresi
o Stok bulundurma maliyeti
o Finansman olanakları
o Depolama olanakları
Yarı mamül stok düzeyini belirleyen etmenler
o Üretim sürecinin uzunluğu
o Üretim aşamasında ortaya çıkan katma değer
o Üretimin sürekliliği ya da duraksaması
o Üretim miktarı
o İşletme bünyesinde üretilip üretilmediği
Mamül stok düzeyini belirleyen etmenler
o Satış miktarı
o Talebin mevsimselliği
o İlkmadde ve malzeme alımının mevsimselliği
o Piyasadaki rekabet
o Satış bölgelerinin çeşitliliği
o Dağıtım kanallarının etkinliği
o Üretimin sipariş üzerine yapılıp yapılmadığı
o Mamül stoğunun dayanma süresi
o Depolama olanakları
o Üretimin çeşitliliği
o İşgücü yetersizliği ve grev olasılığı
o Stok bulundurma maliyeti
o Finansman olanakları
o Stok bulundurmanın taşıdığı risk

13.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
İşletme sermayesinin finansmanında önemli bir yere sahip olan kısa vadeli yabancı
kaynakların en önemlileri arasında kısa vadeli banka kredileri ve ticari borçlar yer almaktadır.
Bir işletmenin bilançosunda yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Mali Borçlar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin
Anapara Taksitleri ve Faizleri
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Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
Diğer Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Avanslar
Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar
Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hak edişleri
Yıllara Yaygın İnşaat ve onarım hak ediş bedelleri
Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonları
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Hesaplanan KDV
Diğer KDV
Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
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Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
Tablo 13.2: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa vadeli banka kredileri, işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanı için
bankalarca bir yıldan kısa vadeli olarak verilen kredilerdir. Bankalar, kredi için başvuran
işletmelerin kredibilitesini göz önünde bulundurarak vade, faiz ve kredi limiti bilgilerini içeren
kredi sözleşmesi ile işletmelere kaynak sağlamaktadırlar. İşletmenin geçmiş borçlarını
zamanında ödemesi, gelecekte nakit yaratma kapasitesi ve krediden doğacak olan faiz ve
anapara yükümlülüklerini ödeme gücü gibi yeterliliklere göre faiz oranı ve kredi limiti
belirlenir. Kredi limiti, işletmenin çekebileceği maksimum kredi tutarıdır. Banka işletmeye bir
limit tahsis ettiğinde işletme ihtiyacı olduğu kadarlık kısmını kullanır ve kullanılan kredi
tutarına faiz işletilir.
İşletme sermayesinin finansmanında önemli yere sahip bir başka kaynak da ticari
borçlardır. Ticari borçlar içinde özellikle borç senetleri ve satıcılar hesapları önemli bir paya
sahiptir. Borç senetleri, işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu kredili alımlarının
senede bağlanmış olan kısmını ifade etmektedir. Satıcılar hesabı ise yine işletmenin faaliyetleri
ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından doğan “senetsiz” borçlarının tutarını
göstermektedir. Dolayısıyla bu iki pasif hesap yapıları gereği doğrudan işletme sermayesinin
finansmanını temin etmektedir. Çünkü işletmenin faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet alımları
sonuçta üretim süreci ile ilgilidir ve ilkmadde ve malzeme, yarı mamül ya da ticari mallar gibi
işletme sermayesi kalemlerinin kredili alımları için kullanılabilirler.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
Ali Bülent Pamukçu (1999), Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul.
Niyazi Berk (1999), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban (2005), Değere dayalı işletme finansı: Finansal
Yönetim, Gazi kitabevi, Ankara.
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Uygulamalar
Bir işletmenin dönen varlıklarını yönetmesi.
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Uygulama Soruları
Bir işletme nakit, alacak ve stoklarını hangi temel prensiplere dayalı olarak
yönetmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir diğer adı çalışma sermayesi olan işletme sermayesi bir işletmenin dönen varlıklarını
ifade eder. İşletme sermayesinin yönetilmesi, bir işletmenin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için çok önemlidir. İşletme Sermayesi Finansman Politikaları başlıca üçe
ayrılır. Dengeli finansman stratejisinde işletme, duran varlıklarla işletme sermayesinin sabit
kısmı uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynakla finanse edilirken, işletme sermayesinin
değişken kısmı kısa vadeli yabancı kaynakla finanse edilmektedir. İhtiyatlı finansman
stratejisinde duran varlıkları ile birlikte hem sabit hem de değişken işletme sermayesi uzun
vadeli yabancı kaynak ve özkaynakla finanse edilmektedir. Atak finansman stratejisinde ise
sabit ya da değişken işletme sermayesinin tümü kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse
edilmektedir. İşletme sermayesinin yönetilmesinde nakit, alacak ve stok yönetimi önemli bir
yer tutmaktadır. Nakit yönetimi, işletmenin nakit girişleri ve nakit çıkışlarının takip edilmesi
ve ne düzeyde nakit bulundurulması gerektiğinin belirlenmesi işlerini kapsamaktadır.
Alacakların yönetilmesinde kredili satış yapılan müşteri için uygulanacak kredi standartları,
vade ve nakit ödeme yapılması durumunda uygulanacak olan iskonto oranı, karar verilmesi
gereken başlıca hususlardır. Stokların yönetilmesi ise ne zaman, ne miktarda ve hangi tür stoğa
ihtiyaç doğacağı ve ne kadar stok oluşacağı ile ilgilidir. İşletme sermayesinin finansmanında
önemli bir yere sahip olan kısa vadeli yabancı kaynakların en önemlileri arasında kısa vadeli
banka kredileri ve ticari borçlar yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1 - 5. Soruları aşağıdaki tabloda yer alan A İşletmesine ait verileri kullanarak yanıtlayınız.
31.12.2017
1.000.000 TL
350.000 TL
40.000 TL
25.000 TL
40.000 TL
400.000 TL

Net satışlar
Satılan malın maliyeti
Ticari Alacaklar
Ticari Borçlar
Stoklar
Kredili alışlar

31.12.2018
1.600.000 TL
820.000 TL
70.000 TL
30.000 TL
65.000 TL
415.000 TL

1) A işletmesinin 2018 yılına ait ortalama tahsil süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 11.73 gün

b) 12,55 gün

c) 23,37 gün

d) 24,19 gün

e) 28,28 gün

2) A işletmesinin 2018 yılına ait ortalama üretim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 11.73gün

b) 12,55 gün

c) 23,37 gün

d) 24,19 gün

e) 28,28 gün

3) A işletmesinin 2018 yılına ait ortalama borç ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 11.73gün

b) 12,55 gün

c) 23,37 gün

d) 24,19 gün

e) 28,28 gün

4) A işletmesinin 2018 yılına ait nakit dönüşüm süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 11.73gün

b) 12,55 gün

c) 23,37 gün

d) 24,19 gün

e) 28,28 gün

5) A işletmesinin 2018 yılına ait ortalama stokları aşağıdakilerden hangisidir?
a) 40.000 TL

b) 52.500 TL

c) 58.000 TL

d) 62.000 TL

e) 65.000 TL

6) İşletme sermayesi nedir? Tanımlayınız.
7) Net İşletme sermayesi nedir? Tanımlayınız.
8) Nakit dönüşüm süresi nedir? Önemini anlatınız.
9) İşletme sermayesi yönetiminde Dengeli Finansman Stratejisini açıklayınız.
10) İşletme sermayesi yönetiminde İhtiyatlı Finansman Stratejisini açıklayınız.
11) İşletme sermayesi yönetiminde Atak Finansman Stratejisini açıklayınız.
12) Bir işletmenin nakit ihtiyacının başlıca nedenlerini açıklayınız.
13) Bir işletmenin alacaklara yatırım yapmasının başlıca nedenlerini açıklayınız.
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14) Bir işletmenin stoklara yatırım yapmasının başlıca nedenlerini açıklayınız.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)

B
C
D
A
B
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14. RİSK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Risk ve Risk Yönetimi Kavramları
Risk Çeşitleri
Başlıca Risk Ölçüleri
Başlıca Risk Yönetimi Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Risk yönetimi nedir?
Riskin başlıca kaynakları nelerdir?
Başlıca risk ölçüleri nelerdir?
Başlıca risk yönetim araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teorik konuların okunması

14.1

Risk ve risk yönetimi
kavramlarını
açıklayabilmek.

14.2

Riskin çeşitlerini ve
kaynaklarını kavrayabilmek.

Teorik konuların okunması

14.3

Farklı yöntemlerle riski
ölçebilmek.

14.4

Riskin yönetiminde
kullanılan türev ürünleri
tanımak

Teorik konuların okunması
ve
örnek
problemlerin
çözümü
Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Risk, risk yönetimi, standart sapma, varyans, oynaklık, riske maruz değer, türev ürünler
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Giriş
İş hayatı, bugün verilecek kararların gelecekte ortaya çıkacak sonuçlarının şimdiden
kesin bir şekilde bilinmediği bir ortamdır. Böyle bir ortamda karar alıcılar gelecekte ortaya
çıkması muhtemel sonuçları ve bunların olasılık dağılımını değerlendirerek hareket etmek
zorundadır. Bunun için risk kavramının açık bir şekilde tanımlanarak ortay konulması,
kaynaklarının belirlenmesi, ölçülmesi ve riski azaltmak ya da riskten korunmak tercihlerin
uygulanabilmesi için gerekli olan finansal araç ve yöntemlerin anlaşılması önem taşımaktadır.
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14.1. Risk ve Risk Yönetimi Kavramları
Risk, gelecekte meydana gelecek sonuçların kesin olarak bilinmediği bir kavramı ifade
etmektedir. Finansal açıdan risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığının varlığından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla belirlilik durumunda bir yatırımcı gelecekte ne kadar getiri
elde edeceğini yatırım yaptığı anda biliyorken, riskli ortamda gelecekte ede edeceği getirinin
ne kadar olacağını bilmemektedir. Bu noktada risk ile belirsizlik arasındaki farkın açıklanması
önemli olacaktır. Riskli ortamda yatırımcı her ne kadar gelecekte ne kadar getiri elde edeceğini
bilmese de gelecekte ortaya çıkması muhtemel getirilerin olasılık dağılımını bilmektedir.
Belirsizlik ortamında ise gelecekte ne kadar getiri elde edileceği ve muhtemel getirilerin olasılık
dağılımları bilinmemektedir. Riskli ortamdaki olası durumlar, bu durumların gerçekleşme
olasılıkları ve bu durumların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak getirilere ilişkin bir örnek
aşağıdaki Tablo 14.1’de gösterilmektedir.

Muhtemel
Gerçekleşmesi
Durumların
Gerçekleşmesi
Muhtemel Durumlar
Gerçekleşme
Muhtemel Getiriler
Olasılıkları
Durum 1
1%
-1%
Durum 2
2%
-3%
Durum 3
2%
-3%
Durum 4
1%
2%
Durum 5
5%
5%
Durum 6
11%
4%
⋮
⋮
⋮
Durum X
2%
12%
Tablo 14.1: Riskli Ortam
Tablo 14.1’de gelecekte ortaya çıkabilecek durumlar, bu durumların gerçekleşme
olasılıkları ve ortaya çıkmaları halinde gerçekleşecek olan getiriler görülmektedir. Dolayısıyla
riskten bahsedebilmek için ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin olarak bilimsel ve objektif
yöntemlerle elde edilmiş bir olasılık dağılımına sahip olmak gerekmektedir. Oysa belirsizlik
koşulları altında böyle bir olasılık dağılımı bulunmamaktadır.
Riskin yönetilmesi için her şeyden önce riskin kaynaklarını tespit etmek gerekmektedir.
Yatırımcının ya da bir işletme yöneticisinin alacağı kararların sonucunun beklendiklerinden
daha olumsuz gerçekleşmesine ya da zarara uğramasına neden olacak faktörlerin bilinmesi
gerekmektedir. Ancak böylelikle riske karşı bir strateji uygulanabilir. Risk yönetiminin bir
başka önemli ayağı da riskin ölçümüdür. Riskin yönetilebilmesi için öncelikle ölçülebilmesi
gerekmektedir. Riskin ölçülmesi ne büyüklükte bir zarar ihtimali ile karşı karşıya kalındığının
görülmesini olanaklı kılar. Diğer yandan riskin bertaraf edilmesi için ya da azaltılması için
kullanılan yöntemlerin belirlenmesi için de risk ölçümü önemlidir. Risk yönetiminin bir başka
unsuru da risk tercihlerine uygun olarak kullanılacak araçların belirlenmesidir. Günümüzde
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yalnızca sistematik olmayan riskin azaltılmasına yönelik çeşitlendirme stratejileri
kullanılmamakta, aynı zamanda riskten korunma (hedging) amaçlı türev enstrümanlar da
sıklıkla kullanılmaktadır.

14.2. Risk Çeşitleri
Risk, farklı açılardan sınıflandırılabilir. Bunlardan biri çeşitlendirilebilirlik açısından,
diğeri ise kaynakları açısından riskin sınıflandırılmasıdır. Çeşitlendirilebilirlik açısından risk,
sistematik ve sistematik olmayan risk şeklinde ikiye ayrılabilirler. Kaynakları açısından ise
piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk olarak sınıflandırılabilir.

14.2.1. Çeşitlendirilebilirlik Açısından Risk
Daha önceki konularda da belirtildiği gibi çeşitlendirme, aynı anda birden fazla sayıda
yatırım aracına yatırım yapılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla çeşitlendirilebilir risk,
çeşitlendirme yapıldığında azaltılabilen risk, çeşitlendirilemeyen risk ise çeşitlendirme ile
azaltılamayan risk olarak tanımlanabilir. Çeşitlendirilebilir riskin bir diğer adı sistematik
olmayan risk iken, çeşitlendirilemeyen risk ise sistematik risk olarak da adlandırılmaktadır.
Sistematik risk, genel ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarda meydana gelen gelişmelerden
kaynaklanan zarar etme ihtimalidir. Başlıca çeşitleri faiz oranı riski, satın alma gücü riski ve
piyasa riski olarak sayılabilir. Sistematik olmayan risk, yalnızca belirli bir finansal ürüne ya da
bu finansal varlığı ihraç eden işletmeye özgü olan riskleri ifade etmektedir. Etkin bir
çeşitlendirme yapılarak ortadan kaldırılabilen sistematik olmayan riskler, finansal risk, iş riski
ve yönetim riski başlıkları altında toplanabilir.

14.2.2. Kaynaklarına Göre Riskler
Kaynaklarına göre riskler; piyasa riski, kredi riski, likidite Riski, operasyonel risk, yasal
risk ve düzenleme riski, iş riski, stratejik risk ve itibar riski olarak sayılabilir..
 Piyasa Riski: Varlıkların piyasa fiyatlarında meydana gelen değişim nedeniyle zarar
etme olasılığından kaynaklanmaktadır. Piyasa riski, hisse senetlerinin fiyatlarında, tahvil ve
bono fiyatlarında, kurlarda ve emtia fiyatlarında meydana gelen beklenmeyen değişimlerden
kaynaklanmaktadır.
 Kredi Riski: Bir borç alacak ilişkisinde borçlu tarafın temerrüde düşme ihtimalinden
kaynaklanabileceği gibi, karşı tarafın kredi değerliliğinde meydana gelen azalış nedeniyle zarar
etme olasılığından da kaynaklanmaktadır. Alacakların faiz ve anaparasının tam ve zamanında
tahsil edilememesi kredi riskinin gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu durumda kredi veren zarar
etmekte ve beklediği getiriyi elde edememektedir. Diğer yandan, tahvil ya da bono ihraççısı
olan bir kurumun (şirket ya da devlet) temerrüde düşme olasılığının artmasından dolayı kredi
derecesinin düşmesi durumunda söz konusu tahvil ya da bonoların piyasa fiyatları düşmektedir.
Bu da halihazırda bu kurumların tahvil ve bonolarına yatırım yapmış olan yatırımcıların zarar
etmesine neden olmaktadır.
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 Likidite Riski: işletmenin sahip olduğu varlıkları, gerektiğinde hızla piyasa değeri
üzerinden nakde dönüştürememe olasılığından ileri gelmektedir. Bu durumda işletmenin
yükümlülüklerini yerine getirmesi zorlaşabilmekte, temerrüt riski artabilmektedir.
 Operasyonel Risk: piyasa ve kredi riski dışında kalan ve insanlar, dışsal faktörler, iç
süreçler ya da sistemler nedeniyle ortaya çıkan zarar etme ihtimalinden kaynaklanmaktadır.
 Yasal Risk ve Düzenleme Riski: ulusal ya da uluslar arası yasa ya da
düzenlemelerdeki beklenmeyen değişimlerden dolayı zarar etme ihtimalinden
kaynaklanmaktadır.
 İş Riski: bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlere olan talebin değişkenliği, söz
konusu mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının değişkenliği ya da bu mal ve hizmetleri üretmek
için gerekli giderlerin değişkenliğinden kaynaklanabilir.
 Stratejik Risk: bir işletmenin başarısı ya da karlılığı açısından yüksek derecede
belirsizlik taşıyan büyük ölçekli yatırımlarından kaynaklanmaktadır.
 İtibar Riski: bir işletmenin müşterilerinin, kamuoyunun ve paydaşlarının gözündeki
itibarını kaybetmesi olasılığından kaynaklanmaktadır.

14.3. Başlıca Risk Ölçüleri
Risklerin ölçülmesi için birçok ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçüler yapılan yatırımın
nominal değerinden, değişken varyansa kadar bir çok farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır.
Birbirinden farklı yöntemlerle hesaplanan her risk ölçütü bir başka ihtiyacı gidermek için ortaya
konulmuş, kendine özgü avantajları ve dezavantajı olan ölçütlerdir.

14.3.1. Nominal Değer
Yapılan yatırımın ya da verilen kredinin tutarının bir risk ölçüsü olarak kullanılması
uygulamada görülen ancak riske ilişkin temel soruları cevaplandırmaktan uzak bir yaklaşımdır.
Örneğin iki farklı kredi müşterisine 200.000 TL tutarında kredi verilmiş olsun. Risk ölçüsü
olarak her iki kredi müşterisi için de kredi kurumunun 200.000 TL tutarında riske sahip
olduğunu söylemek yeterli olmayacaktır. Çünkü iki müşterinin aldığı krediyi geri ödeme gücü
ve dolayısıyla kredibilitesi farklı olabilir. Bu durumda kredi kurumunun riski, kredi vererek
yaptığı yatırımın faiz ve anapara şeklindeki geri dönüşünün zamanında ve tam olarak
gerçekleşmeme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla riskin ölçülmesinde verilen kredi
tutarının büyüklüğü ile beraber, kredi müşterisinin yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılığı
da önem kazanmaktadır. Oysa riskin büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan ve kredi tutarının
büyüklüğünü ortaya koyan nominal değer yaklaşımı bu ihtimali dikkate almamaktadır.
Risk ölçütü olarak kredi tutarının kullanılmasındaki bir diğer eksiklik ise kredi
müşterisinden alınan teminatları hesaba katmamasıdır. Teminatın varlığı riski azaltıcı bir etkiye
sahiptir. Çünkü kredi müşterisinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda banka
zararını karşılamak için müşterisinden aldığı teminatları likide edebilir. Dolayısıyla tutarı aynı
olsa da teminatlı ve teminatsız kredilerin risk düzeyinin aynı olduğunu ifade etmek doğru
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değildir. Diğer yandan riskin azaltımı için teminat alındığı durumlarda teminatın kalitesi de ayrı
bir öneme sahip olacaktır. Doğal olarak likiditesi yüksek teminatlar kredi kurumu için daha
yüksek bir güvence sağlamaktadır.

14.3.2. Değişkenlik Ölçüleri
Risk, gerçekleşen getirinin beklenen getiriden sapma ihtimalinden kaynaklanan kayıp
olasılığı olarak tanımlandığında, yatırımların getirilerindeki değişkenliğin ölçülmesi kullanışlı
birer risk ölçütü haline gelmektedir. Standart sapma ve varyans, ortalamadan sapmanın
ölçüleridir ve ortalama etrafındaki dağılımı gösterir. Standart sapmanın büyüklüğü riskin de
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu ölçülerin başlıcaları varyans, standart sapma ve oynaklık
olarak sayılabilir.

14.3.2.1. Varyans ve Standart Sapma
Varyans, daha önce de belirtildiği gibi, ortalama etrafındaki dağılımın bir ölçüsüdür.
Dolayısıyla gelecekte gerçekleşmesi muhtemel getirilerin ortalaması beklenen getiri olarak
değerlendirildiğinde varyans, muhtemel getirilerin beklenen getiri etrafındaki dağılımının
büyüklüğünü göstermektedir. Varyans ne kadar büyükse getirilerin beklenenden farklı
gerçekleşme ihtimali de o kadar büyüyecek ve dolayısıyla risk artacaktır. Bir varlığın varyansı
gelecekte gerçekleşmesi muhtemel getiri oranlarından hareketle aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır.
𝑛

𝜎𝑖2

= ∑ 𝑃𝑗 [𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 )]

2

𝑗=1

𝜎𝑖 = i varlığının standart sapması,
𝑃𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
𝑅𝑖𝑗 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı,
𝐸(𝑅𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı.
Standart sapma ise varyansın kareköküne eşittir. Standart sapma da yatırım
alternatiflerinin değerlendirilmesinde ve portföy yönetiminde sıklıkla kullanılan bir başka risk
ölçüsüdür. Standart sapma aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑛

𝜎𝑖 = √∑ 𝑃𝑗 [𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖 )]

2

𝑗=1

Risk gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlara ilişkin olmakla birlikte gelecekte
ortaya çıkacak olan durumların neler olduğu, bunların gerçekleşme ihtimalleri ve bunlar
gerçekleştiğinde ortaya çıkacak getiri oranlarının ne olacağını bilmek mümkün değildir. Bu
nedenle uygulamada bir finansal varlığın riskinin hesaplanmasında geçmiş belirli bir dönemde
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gerçekleşmiş olan getiri oranlarının standart sapma ve varyansı hesaplanmaktadır. Buradaki
temel varsayım, geçmişin geleceğin iyi bir göstergesi olacağıdır.
Bir hisse senedinin ya da herhangi bir varlığın geçmiş getirilerinden hareketle varyans
ve standart sapmasının hesaplanmasında aşağıdaki formüllerden yararlanılmaktadır.
𝑇

𝜎𝑖2

1
2
=
∑[𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅̅𝑖 ]
𝑇−1
𝑡=1

𝑇

1
2
𝜎𝑖 = √
∑[𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅̅𝑖 ]
𝑇−1
𝑡=1

14.3.2.2. Oynaklık
Oynaklık ya da volatilite bir varlığın sürekli bileşik getiri oranından hareketle
hesaplanan standart sapmasıdır. Genel olarak yıllık standart sapma olarak hesaplanmaktadır.
Bir varlığı bir günlük kesikli getiri oranının hesaplanması için aşağıdaki formülden
yararlanılır:
𝑅𝑖,𝑡 =

𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1
𝑃𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖,𝑡 = i varlığının t günündeki getiri oranı,
𝑃𝑡 = i varlığının t günündeki fiyatı.
Varlığın sürekli getiri oranının hesaplanması için ise aşağıdaki formülde yararlanılır:
𝑅𝑖,𝑡 = 𝑙𝑛𝑃𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑃𝑖,𝑡−1
Oynaklık, yukarıdaki gibi logaritmik farklarla hesaplanan sürekli getiri oranı
kullanılarak hesaplanan standart sapmadır. Ancak genellikle oynaklığın yıllık standart sapma
olarak tanımlanması, günlük getiri oranlarından hesaplanan günlük standart sapmanın yıllığa
dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Günlük ve yıllık standart sapmalar arasındaki ilişki
aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝜎𝑖,𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = 𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 √252
Dolayısıyla oynaklık aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑂𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = 𝜎𝑖,𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘
Ya da
𝑂𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = 𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 √252
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Bir varlığın değişkenliğinin oynaklık şeklinde hesaplanması aslında standart sapma ile
ölçülen risk için bir standart ortaya koymaktadır. Çünkü risk ölçüsü olarak standart sapma
kullanıldığında varlıkların standart sapmaları karşılaştırılırken kaç günlük (haftalık, aylık ya da
yıllık) getiri oranları ile bu hesaplamanın yapıldığı, getiri oranlarının kesikli mi yoksa sürekli
mi olduğu gibi hususları da dikkate almak gerekecektir. Örneğin bir günlük standart sapma bir
haftalık getirilerle hesaplanmış haftalık standart sapmadan düşük olacaktır. Ancak bu riski
haftalık standart sapma ile hesaplanmış varlığın diğerine göre daha riskli olduğu anlamına
gelmez. Tüm varlıkların standart sapmaları yöntem ve dönem için hesaplanmalıdır ki riskleri
mukayese edilebilsin. İşte oynaklık bu açıdan tüm varlıkların standart sapmalarının aynı
standartlarla hesaplandığını göstererek risk değerlendirmesi için önemli bir kolaylık
sağlamaktadır.
Örnek 14.1:
A hisse senedinin günlük sürekli bileşik oranları ile hesaplanmış olan varyansı 0,0035’tir. Bu
hisse senedinin oynaklığı (volatilitesi) kaçtır?
Çözüm:
𝑂𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = 𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 √252
Olduğuna göre öncelikle standart sapmanın hesaplanması gerekmektedir.
2
𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = √𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘

𝜎𝑖,𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = √0,0035 = 0,05916
Dolayısıyla oynaklık aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑂𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 = 0,05916. √252 = 0,9391

14.3.3. Riske Maruz Değer
Riske Maruz Değer, belirli bir elde tutma süresinde, belirli bir güven düzeyinde sahip
olunan bir portföyden ya da varlıktan dolayı karşılaşılabilecek en yüksek kayıp düzeyini olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla riske maruz değer, belirli bir getiri dağılımının %1, %5 ya da
%10 gibi en kötü sonucu veren uç değerinden hareketle hesaplanabilir.
Riske maruz değer, belirli bir sürede belirli bir ihtimalle karşılaşılabilecek en yüksek
zarar düzeyini parasal bir büyüklük olarak verdiği için yorumlanması kolay ve kullanışlı bir
risk ölçüsü olarak değerlendirilmektedir.
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Şekil 14.1: Riske Maruz Değer
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi bir varlığın getiri dağılımında, seçilen güven
düzeyine göre en yüksek zarar seviyesi riske maruz değer olarak adlandırılmaktadır. Eğer
varlığın getirisi normal dağılıyorsa parametrik yöntemle riske maruz değer aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır.
𝑅𝑀𝐷 = 𝑉 . 𝜎. 𝑍𝛼 . √𝑇
𝑅𝑀𝐷= Riske maruz değer,
𝑉= Portföyün değeri,
𝜎= Portföyün getiri oranının standart sapması,
𝑍𝛼 = Belirli bir güven düzeyinde Z değeri,
𝑇= Elde tutma süresi.
Standart normal dağılıma göre getiri dağılımının %1’lik uç kısmının hesaplanması için
kullanılan Z değeri 2,33, %5 alfa derecesi için 1,65 ve %10 için ise 1,28 olmaktadır.
Örnek 14.6:
10.000 TL tutarındaki bir portföyün günlük getiri oranlarının standart sapması 0,04’tür.
Getiri oranları normal dağıldığına göre parametrik yöntemle
a.) %99 güven düzeyinde 1 günlük RMD’yi,
b.) %95 güven düzeyinde 1 günlük RMD’yi,
c.) %90 güven düzeyinde 1 günlük RMD’yi,
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d.) %99 güven düzeyinde 2 günlük RMD’yi,
e.) %95 güven düzeyinde 5 günlük RMD’yi,
f.) %90 güven düzeyinde 10 günlük RMD’yi hesaplayınız.
Cevaplar:
a.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥2,33𝑥√1 = 932 𝑇𝐿
Yatırımcının %99 ihtimalle 1 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
932 TL’dir.
b.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥1,65𝑥√1 = 660 𝑇𝐿
Yatırımcının %95 ihtimalle 1 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
660 TL’dir.
c.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥1,28𝑥√1 = 512 𝑇𝐿
Yatırımcının %90 ihtimalle 1 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
512 TL’dir.
d.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥2,33𝑥√2 = 1314,12 𝑇𝐿
Yatırımcının %99 ihtimalle 2 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
1314,12 TL’dir.
e.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥1,65𝑥√5 = 1475,80 𝑇𝐿
Yatırımcının %95 ihtimalle 5 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
1475,80 TL’dir.
f.) 𝑅𝑀𝐷 = 10000 𝑥0,04𝑥1,28𝑥√10 = 1619,08 𝑇𝐿
Yatırımcının %90 ihtimalle 1 günde bu portföyden elde edebileceği maksimum zarar
1619,08 TL’dir.

Riske maruz değerin hesaplanmasında parametrik yöntem dışında tarihsel simülasyon
ve Monte Carlo simülasyonu yöntemleri de bulunmaktadır. Bu yöntemler, parametrik
yöntemde bulunan getirilerin normal dağılma varsayımına gerek duymamaktadır.
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14.4. Başlıca Risk Yönetimi Araçları
Yangın, doğal afet, hırsızlık, dolandırıcılık vb. risklere karşı sigorta sisteminin
kullanılması, işletmeleri özellikle operasyonel risklere karşı koruyan önemli yöntemlerdir.
Ancak bir işletmenin ya da yatırımcının karşılaşacağı finansal risklere karşı da korunmaya
ihtiyacı vardır. Örneğin hammadde fiyatlarındaki, kurlardaki, hisse senedi fiyatlarındaki ya da
faiz oranlarındaki değişimler yatırımcıları ve işletmeleri zarara uğratabilecek risk kaynaklarıdır.
Günümüzde artan ürün çeşitliliğiyle finansal risklerden korunmak için geliştirilmiş
türev ürünler dünya piyasalarında işlem görmektedir. Forward, futures, opsiyon, swaplar ve
kredi türev ürünü gibi çeşitli biçimleri ile işlem gören türev ürünler, bir yandan piyasa ve kredi
risklerinden korunmak isteyenlere hedging imkanı sunarken, diğer yandan bu riskleri üstlenerek
getiri elde etme beklentisinde olan spekülatörlere yüksek getiri fırsatı sunmaktadır.
Başlıca risk yönetimi araçları arasında bulunan forward, futures, opsiyon, swaplar ve
kredi türev ürünleri aşağıdaki gibi açıklanabilir.

14.4.1. Forward Sözleşmeleri
Forward sözleşmeler iki taraf arasında şimdiden belirlenen miktar ve kalitedeki bir
dayanak ürünün, şimdiden belirlenen ilerideki bir tarihte, şimdiden belirlenen fiyattan alım
satımı konusunda yapılan bir anlaşmadır. İki taraf arasında ileride alım satımı yapılacak olan
dayanak varlığın fiyatı bu sözleşme ile sabitlendiği için taraflar gelecekte spot piyasada
meydana gelecek olan fiyat değişimlerinden etkilenmemektedirler. Forward sözleşmesi ile
şimdiden gelecekte yapılacak alışverişin fiyatı belli olduğundan artık taraflar arasında fiyat
değişim riski olmamaktadır.
Forward sözleşmeler, organize olmayan (tezgahüstü) piyasalarda, tarafların dayanak
varlığın miktarı, kalitesi, alım satım vadesi ve fiyatı konusunda karşılıklı olarak anlaştığı ve bu
koşulları kendilerine uygun bir şekilde belirlediği sözleşmelerdir.

14.4.2. Futures Sözleşmeleri
Futures sözleşmeler de forward sözleşmelerin organize piyasalarda işlem gören
standardize versiyonları olarak tanımlanabilir. Futures sözleşmeleri ekonomik açıdan forward
sözleşmelerle aynı yararı sağlar ancak bu sözleşmeler organize piyasalarda (borsalarda) alınıp
satılırlar. Borsa, hangi dayanak varlıklar üzerine futures sözleşmelerinin yazılacağına karar
verir ve bu dayanak varlıkların dışında o borsada futures sözleşmesi almak ya da satmak
mümkün olmaz. Diğer yandan borsa dayanak varlığı kalitesi ve her sözleşmede yer alan miktarı
ile birlikte sözleşmelerin vadelerini de belirlemektedir. Dolayısıyla taraflar arasında koşulların
belirlendiği forward sözleşmelerin aksine futures sözleşmelerinde borsa, her sözleşme için
vade, kalite ve miktar anlamında standartlar getirir, işlem saatleri ya da limitleri gibi alım satım
kuralları ortaya koyar.
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Futures ile forward sözleşmeler arasındaki farklar genel olarak aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
 Futures sözleşmelerdeki dayanak varlık miktarı standarttır ve bu miktarı borsa
belirler. Forward sözleşmelerdeki dayanak varlık miktarı ise sözleşmelerin tarafları arasındaki
anlaşmaya dayalı olarak belirlenir,
 Futures sözleşmelerde vade sonu beklenmeden alınacak olan bir ters pozisyonla
pozisyon kapatılarak piyasadan çıkılabilirken, forward sözleşme sahipleri vadede
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır,
 Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görür, forward sözleşmeler
tezgahüstü piyasalarda işlem görür,
 Futures sözleşmelerinin borsa tarafından standart tarihler olarak belirlenen vadeleri
varken, forward sözleşmelerinin vade tarihleri taraflar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak
belirlenir,
 Futures piyasasında karşı taraf riskini takas merkezi üstlendiğinden, tüm alıcılar ve
tüm satıcılar için aynı futures sözleşmesinin aynı anda piyasada oluşan aynı fiyatı vardır. Oysa
forward sözleşmenin tarafları karşı taraf riski taşırlar. Dolayısıyla aynı vadeli, aynı kalite ve
miktardaki aynı dayanak varlık için düzenlenen iki aynı forward sözleşmesi için fiyat,
sözleşmenin tarafların risk durumlarından (kredibilitesinden) doğrudan etkilenir,
 Futures sözleşmenin fiyat ve işlem hacmi bilgisi, organize borsada işlem görmeleri
nedeniyle kamuya açıklanırken, forward sözleşmeler için böyle bir zorunluluk yoktur,
 Futures sözleşmesi alım-satımı için teminat sistemi mevcuttur. Forward sözleşmeleri
için teminat sistemi zorunlu değildir.

14.4.3. Opsiyon Sözleşmeleri
Temel olarak iki tür opsiyon sözleşmesi vardır. Bunlardan biri Alım (Call), diğeri ise
Satım (Put) opsiyonudur. Opsiyon, kelime anlamı açısından bakıldığında “seçim” olarak
değerlendirilebilir. Dolayısıyla opsiyon satın alan taraf, bir şeyi yapma ya da yapmama
seçeneklerinden birini seçme hakkına sahip olmaktadır. Dolayısıyla Alım opsiyonu satın alan
taraf, “alıp almama” seçeneklerinden birini seçme hakkına sahip olacaktır. Diğer yandan başka
bir tür opsiyon olan satım opsiyonunu satın alan taraf ise “satıp satmama” seçeneklerinden
birini seçme hakkına sahip olacaktır. Bu iki opsiyon birbirinden tamamen farklı hakları içeren
farklı finansal ürünlerdir. Her ikisinin de kendi alıcısı ve satıcısı bulunmaktadır.
Alım opsiyonunu satın alan taraf, belirli bir fiyat (opsiyon primi) karşılığında, opsiyonu
satan taraftan, opsiyonun üzerine yazılmış olduğu miktardaki dayanak varlığı, opsiyonun
vadesinde, opsiyonda belirlenmiş olan kullanım fiyatından satın alabilme hakkını almaktadır.
Dolayısıyla vade geldiğinde opsiyonda belirlenmiş olan kullanım fiyatı ile spot fiyatı
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karşılaştırarak dayanak varlığı alıp almama konusunda karar verir. Eğer vadede spot fiyat,
kullanım fiyatından yüksekse opsiyonu kullanarak opsiyon satıcısından varlığı satın alır.
Vadede Spot
Kullanım
Kullanım
Vadede Net Alış
Opsiyon Primi
Fiyatı
Fiyatı
Kararı
Maliyeti
2,70
2,75
Kullanmaz
0,02
2,70 + 0,02 = 2,72
2,72
2,75
Kullanmaz
0,02
2,72 + 0,02 = 2,74
2,74
2,75
Kullanmaz
0,02
2,74 + 0,02 = 2,76
2,76
2,75
Kullanır
0,02
2,75 + 0,02 = 2,77
2,78
2,75
Kullanır
0,02
2,75 + 0,02 = 2,77
2,80
2,75
Kullanır
0,02
2,75 + 0,02 = 2,77
Tablo 14.7: Dolar Üzerine Alım Sözleşmesi Satın Alan bir İşlemcinin Vadede Net Alış
Maliyeti
Satım opsiyonunu satın alan taraf ise, belirli bir fiyat (opsiyon primi) karşılığında,
opsiyonu satan tarafa, opsiyonun üzerine yazılmış olduğu miktardaki dayanak varlığı,
opsiyonun vadesinde, opsiyonda belirlenmiş olan kullanım fiyatından satma hakkını
almaktadır. Dolayısıyla vade geldiğinde opsiyonda belirlenmiş olan kullanım fiyatı ile spot
fiyatı karşılaştırarak dayanak varlığı satıp satmama konusunda karar verir. Eğer vadede spot
fiyat, kullanım fiyatından düşükse opsiyonu kullanarak opsiyon satıcısına varlığı satar.

Vadede
Kullanım
Kullanım
Opsiyon
Vadede Net Satış
Spot Fiyatı
Fiyatı
Kararı
Primi
Geliri
2,70
2,75
Kullanır
0,02
2,75 – 0,02 = 2,73
2,72
2,75
Kullanır
0,02
2,75 – 0,02 = 2,73
2,74
2,75
Kullanır
0,02
2,75 – 0,02 = 2,73
2,76
2,75
Kullanmaz
0,02
2,76 – 0,02 = 2,74
2,78
2,75
Kullanmaz
0,02
2,78 – 0,02 = 2,76
2,80
2,75
Kullanmaz
0,02
2,80 – 0,02 = 2,78
Tablo 14.8: Dolar Üzerine Satım Opsiyonu Satın Alan bir İşlemcinin Vadede Net Satış Geliri

Opsiyon sözleşmelerinde alma ya da satma hakkını kullanacak taraf her zaman opsiyon
alıcılarıdır. Opsiyon satıcıları ise opsiyon sahibinin (opsiyon alıcısının) verdiği karara uymak
zorundadır. Eğer put opsiyonu sahibi opsiyonu kullanma kararı vermişse bu, opsiyon da
belirtilen kullanım fiyatından dayanak varlığı opsiyon satıcısına satacağı anlamına gelir.
Opsiyon satıcısı karar verme hakkına sahip değildir, opsiyon alıcısının kararına uyarak dayanak
varlığı kullanım fiyatından satın almak zorundadır. Keza, satım opsiyonu sahibi opsiyonu
kullanmamaya karar verirse yine opsiyon satıcısı bu karara uyar ve opsiyon alıcısından dayanak
varlığı satın alması söz konusu olmaz.
Benzer bir şekilde eğer alım opsiyonu sahibi opsiyonu kullanmaya karar verirse,
opsiyon satıcısından dayanak varlığı kullanım fiyatından satın alır. Burada da opsiyon satıcısı,
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opsiyon sahibinin kararına uyarak dayanak varlığı satmak zorunda olmaktadır. Eğer alım
opsiyonu sahibi opsiyonu kullanmama kararı alırsa, opsiyon satıcısı yine bu karara uyar ve
dayanak varlığı alıcıya kulanım fiyatından satamaz.
Opsiyonlar, opsiyonun kullanılabilme zamanı açısından ikiye ayrılır. Avrupa tipi
opsiyon, sadece vadede kullanılabilirken, Amerikan tipi opsiyonu opsiyon sahibi vadeye kadar
geçecek süre içinde herhangi bir zaman kullanabilir.

14.4.4. Swap sözleşmeleri
Swap sözleşmeleri, iki taraf arasında gelecekte meydana gelecek olan bir seri nakit
akışının şimdiden belirlenen koşullarda karşılıklı olarak değiştirilmesine dair bir sözleşmedir.
Başlıca iki tür swap sözleşmesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri faiz swapı,
diğeri ise para swapıdır.
Para swapının bir diğer adı da kur swapıdır. Para swapı kısaca, iki tarafın karşılıklı
olarak sahip oldukları farklı paralar cinsinden ödemelerini değiştirmesi işlemidir. Burada
taraflar, yabancı para cinsinden düzenli bir ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. İleride
yapılacak olan bu ödemelerin yabancı para cinsinden olması, tarafları döviz kuru riskiyle karşı
karşıya bırakmaktadır. Taraflar döviz kuru riskinden korunmak için bir para birimi cinsinden
olan ödemelerini şimdiden belirlenen kurlar üzerinden farklı bir para birimine çevirerek
karşılıklı olarak değiştirirler. Örneğin şimdiden belirlenen ilerideki tarihlerde, şimdiden
belirlenen bir süre için, şimdiden belirlenen kurlarda TL cinsinden ödemeleri başka bir firmaya
göndererek bunun karşılığında $ cinsinden ödemelerinin kabul edilerek değiştirilmesi işlemi
para swapı olarak adlandırılır. Bu değişimler farklı para birimlerinden alınan kredilerin anapara,
faiz ya da anapara ve faiz ödemeleri olabilir.
Para swapının aşamaları Şekil 14.2’de gösterilmektedir.

1.Aşama: Kredi anaparalarının değişimi:
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2. Aşama: Yıllık Faiz ödemelerinin değişimi:

3.Aşama: Vade sonunda anaparalarının yeniden değişimi:

Şekil 14.2: Para Swapı

Faiz swapı ise genel olarak, sabit faizle borçlanmış bir taraf ile değişken faizle
borçlanmış başka bir tarafın aynı tutardaki anaparaları için ödeyecekleri faiz tutarlarının belirli
bir dönem boyunca karşılıklı değiştirildiği sözleşmelerdir. Burada sabit faizle borçlanan taraf,
faiz oranlarının düşme ihtimalinden kaynaklanan bir riskle karşı karşıya iken, değişken faizle
borçlanmış taraf ise faiz oranlarının yükselmesinden kaynaklanan bir risk ile karşı karşıyadır.
Dolayısıyla değişken faizle borçlana taraf faiz swapı ile yükümlülüklerini sabit faizli hale
getirmekte ve faiz riskinden korunmaktadır. Sabit faizle borçlanan taraf ise, karşı taraftan
alacağı belirli bir risk primi karşılığında sabit ödemelerini değişken hale getirmektedir.
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Şekil 14.3: Değişken faiz-Sabit faiz Swapı

14.4.5. Kredi Türev Ürünleri
Kredi türev ürünleri, kredi, tahvil ya da bono gibi bir kredi ürününün değerindeki düşme
ihtimalinden kaynaklanan zarar etme olasılığını ifade eden kredi riskine karşı “koruma alan
taraf”ı koruyan sözleşmelerdir. Kredi türev ürünlerinin, toplam getiri swapı, kredi temerrüt
swapı, krediye bağlı tahvil ve kredi spread opsiyonu gibi farklı özelliklere sahip türleri
bulunmaktadır. Kredi türev ürünleri genel olarak, kredi ürününün temerrüde düşmesi ya da
değerinin azalması durumunda ortaya çıkacak zararın koruma satıcısı tarafından koruma
alıcısına ödendiği sözleşmeler şeklinde tanımlanabilir.
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Uygulamalar
Riskin kaynaklarının ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Riskin hesaplanması ve yönetilmesi.
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Uygulama Soruları
Finansal riskin kaynakları nelerdir?
Risk nasıl ölçülür?
Finansal risk nasıl yönetilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal açıdan risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığının varlığından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla risklerin kaynaklarının ve çeşitlerinin bilinmesi ve yönetilmesi
için ölçülerek çeşitli finansal araçları kullanmak gerekmektedir. Çeşitlendirilebilirlik açısından
riskler sistematik riskler ve sistematik olmayan riskler olarak ayrılır. Sistematik riskler
çeşitlendirme ile ortadan kaldırılamazken sistematik olmayan riskler etkin bir çeşitlendirme
stratejisi ile ortadan kaldırılabilir. Kaynaklarına göre riskler piyasa riski, kredi riski,
operasyonel risk, likidite riski, yasal risk ve düzenleme riski, iş riski, stratejik risk ve itibar riski
olarak sıralanabilir. Riski ölçmek için kullanılan başlıca ölçüler arasında standart sapma,
varyans, oynaklık ve riske maruz değer sayılmaktadır. Riskten korunmak için kullanılan başlıca
finansal araçlar arasında forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri yanında kredi türev
ürünleri bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) …………………….. , belirli bir elde tutma süresinde, belirli bir güven düzeyinde sahip
olunan bir portföyden ya da varlıktan dolayı karşılaşılabilecek en yüksek kayıp düzeyini
olarak tanımlanmaktadır.
2) …………………. ya da volatilite bir varlığın sürekli bileşik getiri oranından hareketle
hesaplanan standart sapmasıdır. Genel olarak yıllık standart sapma olarak
hesaplanmaktadır.
3) …………………… , muhtemel getirilerin beklenen getiri etrafındaki dağılımının
büyüklüğünü göstermektedir.
4) Yangın, doğal afet, hırsızlık, dolandırıcılık vb. risklere karşı sigorta sisteminin
kullanılması, işletmeleri özellikle …………………. risklere karşı koruyan önemli
yöntemlerdir.
5) ……………………..., organize olmayan (tezgahüstü) piyasalarda, tarafların dayanak
varlığın miktarı, kalitesi, alım satım vadesi ve fiyatı konusunda karşılıklı olarak anlaştığı
ve bu koşulları kendilerine uygun bir şekilde belirlediği sözleşmelerdir.
6) Piyasa riski nedir açıklayınız.
7) Kredi riski nedir açıklayınız.
8) Likidite riski nedir açıklayınız.
9) Operasyonel risk nedir açıklayınız.
10) Yasal risk ve düzenleme riski nedir açıklayınız.
11) İş riski nedir açıklayınız.
12) Stratejik risk nedir açıklayınız.
13) İtibar riski nedir açıklayınız.
14) Belirliliğin geçerli olduğu durumla riskli ortamı karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
15) Risk ile belirsizliğin arasındaki farkı açıklayınız.
16) Çeşitlendirilebilirlik açısından riskleri sınıflandırarak açıklayınız.
17) Risk ölçümünde nominal değerin kullanılmasındaki sakıncaları açıklayınız.
18) Bir risk ölçüsü olarak oynaklığı tanımlayınız.
19) Riske maruz değer nedir? Tanımlayınız.
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20) A hisse senedinin getiri oranının varyansı 0,0025’tir. Bu hisse senedine 5.000 TL tutarında
yatırım yapıldığında yatırımcının %99 güven düzeyinde 1 gün için karşı karşıya kaldığı
riske maruz değer nedir? (getirilerin normal dağıldığı varsayılmaktadır. %99 güven düzeyi
için Z değeri 2,33’tür)
21) Forward sözleşmelerle futures sözleşmeleri tanımlayarak karşılaştırınız.
22) Alım (call) ve satım (put) opsiyonlarını tanımlayarak bu sözleşmelerin alıcılarının haklarını
açıklayınız.
23) Alım (call) ve satım (put) opsiyonlarının satıcılarının hak ve yükümlülüklerini açıklayınız.
24) Swap sözleşmesini tanımlayarak faiz ve para swaplarını açıklayınız.
25) Kredi türev ürünlerini tanımlayınız.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)

Riske Maruz Değer
Oynaklık
Varyans
Operasyonel
Forward sözleşmeler
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