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ÖNSÖZ
Finansal Yönetim dersi işletme biliminde önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak bir
işletmede üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin tam ortasında yer alan Finans bilimi
işletme paydaşlarına önemli bilgiler sunmaktadır. Yapılan işin kârlı olup olmadığından,
kullanılacak sermaye türüne kadar bir çok soruya cevap verir. Günün sonunda nereden
gelinip, nereye doğru gidildiğini açıklamaya çalışır.
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1. RİSK – GETİRİ ve İSKONTO KAVRAMLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Zaman Çizelgesi
1.2. Gelecek Değer (FV)
1.3. Annüitelerin Gelecek Değeri (PVA)
1.4. Bugünkü Değer (PV)
1.5. Annüitelerin Bugünkü Değeri (PVA)
1.6. İskonto Oranı
1.7. Düzensiz Nakit Akımları
1.8. Nominal ve Reel Nakit Akımları Farkı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Finansın temellerinden
olan faiz hesaplamaları
öğrenilecek

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Faiz, Bugünkü Değer, Gelecek Değer, Annüite

Giriş
Finans derslerinde firmanın temel amacı ne olmalıdır diye sorulduğunda, öğrencilerden
genellikle “Firmanın temel amacı kârı en yükseğe çıkartmak (maksimizasyon ya da
ençoklamak)” anlamında cevaplar gelmektedir. Finans öğreticilerinin firmaların en
önemli konularından birinin kâr olduğunu görmeleri gerçekten önemli, ancak kâr
maksimizasyonun her şeyi ifade etmediği aşağıdaki durumlar açıklandığında daha iyi
anlaşılacaktır:


Firma satışlarını artırabilmek için müşterilerine vade kolaylıkları (kredili satış)
sağlayabilir. Hatta firma kârını artırmak için satışların tümünü vadeli olarak
gerçekleştirebilir. Pekiyi, müşteriler borçlarını vadelerinde ödeyemezse ne olur?
Bu durumda kâr artışı sağlanabilir mi?



Firmalar kârını artırabilmek için sadece kısa vadeli yatırımlara yönelirse, uzun
vadede firma kârlılık durumunu koruyabilir mi?



Bugün elde edilen kâr rakamı, birkaç yıl sonra elde edilecek aynı miktardaki kâr
rakamı ile eşit değerde olabilir mi?



Kâr maksimizasyonunda risk unsuru göz ardı edilebilir mi?

Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini ençoklamak
olması gerektiğini kabul eder 1 . Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının en yüksek
seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amacın içinde2:


kâr ençoklaması,



ürün kalitesi,



piyasa payı,



çalışanların refahı,



sosyal sorumluluklar yer almaktadır.

Firmaların temel hedefinde yukarıda belirtilen konular olduğunda, yaratılacak nakit
akımların en yüksek seviyeye çıkartabilmek daha kolay olabilmektedir. Soyut hedefler bu

1

Brennan, Michael J., “Corporate Finance Over the Past 25 Years”, Financial Management, Summer 1995,

9-22.
2

Finansal Yönetim, AÖF Yayınları No: 779, Anadolu Üniversitesi, 2003, ss. 9-10.

gibi durumlarda somut değerlere indirgenebilmektedir. Nakit akımların değerlemesinde
iki nokta çok önemlidir3:
1. Zaman
2. Risk

Finans Yöneticisi değer yaratabilmesi için öncelikle akıllı yatırım kararları alabilmeli ve
bu yatırım kararlarını akıllı finanslama kararları ile gerçekleştirmelidir. Görüldüğü gibi
yatırım ve finanslama kararları İşletme Finansının temellerini oluşturmaktadır4. İleriki
konularda yatırım ve finanslama kararları derinlemesine irdelenecektir.

Finansal Yönetim dersinde üzerinde durulmadan geçilemeyecek iki önemli kavramdan
biri iskonto (faiz) oranı, diğeri de risktir. Bu iki kavram, özellikle sermaye piyasalarında
finansal varlıkların (tahvil, hisse senedi, projelerin) fiyatlarının nasıl belirlendiği konusu
incelenirken karşımıza çıkan “paranın zaman değeri” kavramının temel taşlarını
oluşturmaktadır.

Zamanlama ve riski içinde barındıran paranın zaman değeri sadece firmalara değil,
bireylere de uygulanabilir. Örnek olarak aşağıdaki durumu ele alalım:
Arda Meriç turizm sektöründe çok başarılı yöneticidir. 40 yaşına geldiğinde artık çok
yorulduğunu fark eder. Banka cüzdanında 2 milyon TL olduğunu görünce artık emekli
olmaya karar verir. Arda birikimlerini nasıl değerlendireceğini karar verememiştir. Banka
faiz oranların %10 olduğu bir ortamda aşağıdaki alternatiflerden birini seçecektir:
1. 2 milyon TL’yi hemen şimdi harcayıp, geleceğini hiç düşünmeyecek.
2. Bugün 1 milyon TL ile Kuşadası’nda bir çiftlik ev alacak, kalan parayı bankayı
yatırıp, kazanacağı faiz ile birlikte hayatına 1.1 milyon TL ile devam edecek.
3. Bugün 2 milyon TL’yi bankaya yatırıp, gelecekte hayatına 2.2 milyon TL ile
devam edecektir.
Burada Arda dilediği seçeneği seçebilir. Kimse ona yanlış veya doğru yaptığını somut
olarak açıklayamaz. Ancak Arda’nın karşısına bir de şöyle bir seçenek çıksa, Arda’nın
nasıl karar vermesi gerektiği konusunda finans biliminin söylecekleri olur.

3

Brigham E.F., Gapenski L.C., Ehrhardt M.C., “Financial Management: Theory and Practice”, 9th edition,

Dryden Press, 1999, ss. 236-237
4

Ross, S.A, Westerfield R.W., Jaffe J., “Corporate Finance”, 6th Edition, McGraw Hill/Irwin, 2002, ss. 158



Kuşadası merkezinde TOKİ garantisi ile bir alışveriş merkezi inşaa edilecektir.
Eğer Arda bu projede yer almak isterse, projenin maliyeti bugün 1 milyon TL
olacaktır. Yatırımın geri dönüşü ileride 1.5 milyon TL olarak beklenmektedir.
Diğer bir ifade ile yatırımın getirisi %50 olacaktır.



Bu durumda Arda, banka faiz oranının çok üzerinde bir getiri oranı elde etmiş
olacaktır.



Yatırımın Net Bugünkü Değeri = Yatırımın Bugünkü Değeri – Maliyet





1.5
 1.0 olarak hesaplanır.
Yatırımın Net Bugünkü Değeri = 
1
 (1  %10) 

Yatırımın Net Bugünkü Değeri = 1.363.636 – 1.000.000 = 363.636 TL olacaktır.
Aynı koşullarda, Arda’nın banka faiz oranından kazanacağı değer 100.000 TL olacaktır.
Arda bu durumda aynı risk koşullarında daha fazla para kazanacağı göz önünde
tutulduğunda son alternatifi seçmelidir. Bu durum finansta ayrışım teoremi (separation
theorem) ile açıklanmaktadır5.

5

Brealey R. A.; Myers S.C., Marcus A.J., “Fundamentals of Corporate Finance”, Alternate 5th edition,

McGraw Hill, 2001, ss.33

1.1. Zaman Çizelgesi
Tüm nakit akımların büyüklükleri, zamanlamaları ve faiz oranları (iskonto oranı) zaman
çizelgesi üzerinde gösterilirse problem çözümleri oldukça kolay olmaktadır6.

Şekil-1.1: Nakit Akımları (CF) Zaman Çizelgesi
CF0, CF1, CF2, CF3 nakit akımlarının (NA) zamanlamasını, i% iskonto oranını (faiz
oranını) ifade etmektedir. Nakit akımları dönem başında gerçekleşebileceği gibi dönem
sonlarında da gerçekleşebilir.

Nakit akımların Gelecek Değerleri (Future Value = FV) ve Bugünkü Değerleri
(Present Value = PV) hesaplanabildiği gibi eşit dönem ve eşit miktarlarda gerçekleşen
Annüitelerin (Annuity) gelecek ve bugünkü değerleri de hesaplanabilir 7 . Bununla
birlikte nakit akımların büyüme (growth = g) oranları ve hedeflenen büyümenin
gerçekleşeceği zaman süreleri (time = t) de hesaplanabilmektedir.

Kitabın ilerleyen kısımlarında farklı zaman ve farklı tür nakit akımlarının gelecek ve
bugünkü değer hesaplamaları örnek problemlerin yardımı ile açıklanmaktadır.

1.2. Gelecek Değer (FV)
Gelecek değer, vade bitiminden önce gerçekleşen nakit akımlarının vade bitimindeki
değerleridir. Örneğin 100 TL’sini %5 faiz oranı ile bir yıl bankaya yatırdığınızı
varsayalım. Bir yıl sonra bankadaki paranızın değeri 105 TL olur. Bu değer yatırdığınız
anapara (100) + faiz (5) = 105 TL oluşacaktır. Bir an için bankadaki parayı çekmeyip
vadesini bir yıl daha uzattığınızı varsayalım. Tasarrufunuz ikinci yılın sonunda ne kadar
olur?

6

Brigham, et.al. a.g.e., ss.236

7

Çalışmada bu tür gösterimler ingilizce kısaltmaları ile gösterilecektir.

Bir önceki yıl 5 TL faiz kazandığınıza göre ikinci yıl da aynı faiz miktarını kazanacağınızı
söyleyip toplam tasarruf (anapara + faizler) 110 TL olur denilirse yanılmış mı oluruz?
Evet, yanılmış oluruz. Çünkü buradaki en önemli husus geçen yıl kazanılan faiz
miktarının, ikinci yıl için de faiz kazanacak olmasıdır. Yani ilk yıl kazanılan 5 TL faiz
miktarı ikinci yıl tekrar faiz kazanacaktır (5 x 0,05 = 0,25 TL). Finansta buna bileşik faiz
adı verilir. Matematiksel olarak gösterimi şöyle olur:
100 x 1,05 x 1,05 = 110,25 TL

Burada 100 TL anaparayı temsil ederken 1,05 çarpanları sırasıyla 1. ve 2. yıl %5 faiz
oranından gelecek değer faiz faktörlerini ifade etmektedir.
Genel olarak bugün yatırılan X TL’nin %i faiz oranından n dönem sonraki değeri FV =
X * (1 + i)n olarak gösterilir. Burada FV gelecek değeri, i faiz oranını ve n dönemi ifade
etmektedir. X değeri bugün yatırılan (PV) miktarı ifade ettiğinden formülü aşağıdaki gibi
ifade edebiliriz:
𝑭𝑽 = 𝑷𝑽 × (𝟏 + 𝒊) 𝒏

(1)

Finansal hesap makinelerinde gösterimi ise şöyle olur:

Hesap makinesine giriş verileri (INPUTS) olarak dönem (N) = 2, yıllık faiz oranı (I/YR)
= 5, bugün yatırılan miktar (PV) = -100, ara ödemeleri ifade eden (PMT) = 0 yazdıktan
sonra istenilen gelecek değer (FV) tuşuna basıldığında çıktı (OUTPUT) olarak FV =
110,25 gelir.

Finansal hesap makinelerin algoritmalarında bugünkü değer (PV) ile gelecek değer (FV)
rakamların işaretleri aynı olamaz. Eğer PV için 100 girişi yapılırsa cevap olarak FV= 110,25 çıkar. Bu aslında çok önemli olmamasına rağmen mantık olarak bugün 100 TL
nakit çıkışı gerçekleşmesi, bankaya para yatırılması ile özdeşleştirilerek makineye -100
yazılır; 2 dönem sonra da 110,25 TL nakit girişi gerçekleştiğinden cevap 110,25 olur.
Bunu banka açısından düşündüğünüzde: önce para girişi gerçekleşir PV = 100 TL, dönem
sonunda para çıkışı gerçekleşir, yani FV = -110,25 TL olur.

Gelecek değer hesaplamalarını bir başka örnekle açıklayalım. Tasarruflarınızı
değerlendirmek için yüzde 10 faiz veren bankaya 3.000 TL yatırdınız. Faiz oranın 5 yıl
süresince sabit kalması ve kazanılan faiz miktarlarını çekmemeniz durumunda vade
sonunda ne kadar olur?
Çözüm:
Paranın zaman değerini kavrayabilmek için ödemelerin zamanlaması ve türü çok
önemlidir. Tür olarak ödemeler 3 farklı şekilde karşımıza çıkar.


Bir defalık ödeme



Eşit miktarlarda ödeme



Farklı miktarlarda ödeme

Zamanlama olarak da karşımıza üç farklı şekilde ödemeler çıkabilir.


Dönem sonunda ödeme



Dönem başında ödeme



Düzensiz ödemeler

Zamanlaması ve türleri ne olursa olsun paranın zaman değerini ilgilendiren tüm
problemleri bir zaman çizelgesi üzerinde kurgulamakta fayda vardır. 5. dönem sonundaki
değeri (FV) bulabilmek için dönem başındaki (PV0) değeri yüzde 10 iskonto oranı ile 5
dönem ileri taşırız.

0
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3.000

FV =?

FV = PV (1+ i) n = 3.000 (1,10)5 = 3.000 (1,6105) = 4.831,50 TL.

Çözümü finansal hesap makinesiyle yapmak istersek, önce girdileri (Inputs) makineye
sırasıyla girmek gerekiyor. Bilinen veriler:

Dönem

=>

(N)

= 5,

İskonto oranı

=>

(I)

= 10,

Bugünkü Değer

=>

(PV) = -3.000

Ara Ödeme

=>

(PMT) = 0

Cevabı görebilmek için FV sekmesine basılır ve çıktı (Output) karşımıza gelir.
FV = 4.831,50

Finansal Tablo yardımı ile çözüm:
Paranın zaman değerini ilgilendiren problemleri çözebilmek için kitabın sonunda verilen
finansal tablolara ihtiyaç duyulur. Tablolardaki ilk satır faiz oranlarını, ilk sütun ise dönem
sayılarını verir. Satır ve sütun kesişimi – istenilen dönem ve faiz oranı için - Bugünkü
Değer (PVIF) faiz faktörünü, Gelecek Değer (FVIF) faiz faktörünü, Bugünkü Değer
Annüite (PVAF) faktörünü ve Gelecek Değer Annüite (FVAF) faktör değerlerini verir.

Burada verilen parametreler 5 dönem ve %10 faiz oranıdır. Buna göre formül ile gösterimi
şöyle olur:
FV = PV (1+ i) n

Tek seferlik ödemenin 5 dönem sonraki değerini bulabilmek için 2 parametreye ihtiyaç
duyulur: faiz oranı (i) ve dönem sayısı (n). İstenilen Gelecek Değer (FV) olduğu için “N
Dönem Sonundaki 1 TL’nin Gelecek Değeri” tablo değerlerinde %10 (satır) ve 5 (sütun)
değerlerinin kesiştiği nokta Gelecek Değer faiz faktörünü (FVIF) verir.

Bulunan değer (1.6105) bugünkü değerle (3,000) çarpıldığında cevap bulunmuş olur8.
8

Örnek anlatımlarda yer alan soruların cevapları öncelikli olarak matematiksel olarak gösterilecektir. Daha

sonra, gerek görüldüğünde hesap makinesi ve/veya tablo yardımı ile çözümleri gösterilecektir.

FV = PV (1+ i) n = PV * FVF n=5, i=%10 = 3.000 * 1,6105 = 4.831,50

1.3. Annüitelerin Gelecek Değeri (PVA)
Banka faiz oranın %6 olduğu bir ortamda, 10 yıl boyunca her yıl 100 TL yatırmaya karar
verdiniz. Faiz oranı sabit kalacak ve ilk para yatırma işlemini bugün gerçekleştirilecek. 10
yıl sonra ne kadar paranız olur sorusunu cevaplandıralım.
Para yatırma işlemi her yıl düzenli olarak ve eşit miktarlarda olduğu için nakit akımları
annüite olarak kabul edilir. Buna göre,
A

B

C

D

1
2

E

F

=$B$2*(B5+C5)

Faiz

6%

3
Kazanılan
Faiz
D. B. Bak. D.B.Yat. Miktarı D.S. Bak.

4

Yıl

5

1

0,00

100,00

6,00

106,00

<=B5+C5+D5

6

2

106,00

100,00

12,36

218,36

<=B6+C6+D6

7

3

218,36

100,00

19,10

337,46

8

4

337,46

100,00

26,25

463,71

9

5

463,71

100,00

33,82

597,53

10

6

597,53

100,00

41,85

739,38

11

7

739,38

100,00

50,36

889,75

12

8

889,75

100,00

59,38

1049,13

13

9

1049,13

100,00

68,95

1218,08

14

10

1218,08

100,00

79,08

1397,16

15

16

Excel FV
fonksiyonu

<--=FV(B2;A14;1397,16 100;;1)

Tablo-1: Annüitelerin Gelecek Değer Hesaplamaları

Excel tablosunda yer alan işlemlerden ilk yılı (5. satır) detaylı olarak inceleyelim:
Bankaya para yatırmaya karar verdiğinizde banka cüzdanındaki bakiye sıfıra eşittir
(Dönem Başı Bakiye: B5 hücresi). İlk para yatırma işlemi bugün gerçekleştiği için birinci
yılın sonunda faiz kazanacak miktar B5 ve C5 hücrelerinin toplamı kadar olacaktır. D5
hücresi dönem içinde kazanılan faiz miktarını göstermektedir. Dönem sonu toplam bakiye
ise dönem başı bakiye + dönem içinde yatırılan miktar + dönem içinde kazanılan faiz
toplamından oluşacak ve bu değer E5 hücresinde gösterilmektedir. Dönem sonu bakiye
bir sonraki dönem başına eşit olduğundan E5 ve B6 hücreleri birbirine eşit olacaktır. Bu
durumu Excel’de diğer hücrelere kopyaladığımızda yukarıdaki tablo elde edilir. Buradaki
örnekte yatırılan miktarların ve dönemlerin eşit olması nedeniyle bu tür nakit akımlarına
Annüite adı verilir. Gelecek değer annüte değerlerin Excel çalışma sayfalarında
hesaplanması aşağıdaki gibidir:

Tablo-2: Excel’de Gelecek Değer Fonksiyonu

Tablo-3: Excel’de Gelecek Değer Hesaplaması
Hesaplama parametreleri olan faiz oranı (Rate), dönem (Nper), ödemeler (PMT),
bugünkü değer (PV) ve ödemelerin dönem başı (1) veya dönem sonu (0) olmasını ifade
eden tür (Type) sekmelerinde ilgili hücreler gösterildiğinde, teknik bir anlatımla
linklendirildiğinde alt kısımda yer alan formül sonucu (formula result) belirir.
Tasarruflar dönem başı değil de dönem sonu gerçekleştirmiş olsaydı, birikimler bir dönem
daha az faiz kazanmış olacaktı. Bu durumda Excel FV formül fonksiyonunda yer alan
Type sekmesine 0 yazılacak veya boş bırakılır. Sonuç 1318.08 TL olarak bulunacaktır.

Tablo-4: Excel’de Dönem Sonu/Dönem Başı Gerçekleşen Nakit Akımlarının
Gelecek Değer Hesaplamaları
Faiz oranın yüzde 15 olduğu bir durumda bankaya her yılın son günü düzenli olarak
yatırılan 7.500 TL’nin 5 yıl sonraki değeri ne olur?

Çözüm:
Tasarruflar her yıl aynı miktarda (annüite) yapılmaktadır. Tasarruflar bir defaya mahsus
değil, her yıl eşit miktarlarda yapılmaktadır. Ödemeler dönem başında bir defaya mahsus
olarak değil, her dönemin sonunda ve eşit miktarlarda yapılmaktadır. Zımni olarak kabul
edilen bir başka durum da kazanılan faiz miktarları çekilmiyor, tekrar yatırıma
dönüştürülmektedir. Buna göre çözüm için zaman çizelgesi aşağıdaki gibi hazırlanır:
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FV = 7.500 * 6,7424 = 50.567,86 TL.

Finansal hesap makinesi ile çözüm:
Inputs: N = 5; I = 15; PV = 0; PMT = -7.500.
Output: FV = 50.567,86

Tablo yardımı ile çözüm:
FV = A * FVAF n=5,i=%15

Gelecek değer annüite tablosunun gelecek değer tablosundan farkı, ilk tablo ödemelerin
(Annüite tablosu) her dönem eşit miktarlarda yapıldığını varsayarken; ikinci tablo
ödemenin sadece bir defa yapıldığını varsayar.
FV = 7.500 * 6,7424 = 50.567,86
Örneğin sadece bir defa 7.500 TL yatırılmış olsaydı 5 dönem sonunda elde edilecek değer
bulduğumuz değerden farklı olacaktır.
FV = PV * FVIF n=5, i=15
FV = 7.500 * 2,0114 = 15.085
İlk hesaplamada gelecek değer annüite (FVAF) tablo değeri kullanılırken, ikinci
hesaplamada gelecek değer faiz faktörü (FVIF) tablo değeri kullanılmaktadır.

1.4. Bugünkü Değer (PV)
Gelecekte gerçekleşecek nakit akımlarının bugünkü değerine verilen tanımlamadır.
Örneğin, 3 yıl sonra elde edilecek 100 TL’nin %10 faiz oranından bugünkü değerini
bulmak istersek yukarıdaki (1) numaralı formülü kullanabiliriz:
𝑭𝑽 = 𝑷𝑽 × (𝟏 + 𝒊) 𝒏 olarak gösterilen (1) numaralı formül, istenilen bugünkü değer
olduğu için eşitlik şöyle ayarlanır:
PV = FV / (1 + i)n

(2)

PV = FV / ( 1 + i )3
= 100 / ( 1.10 )3
= 75.13 TL
Finansal hesap makinesinde gösterimi şöyle olur:

Problemin çözümü Excel çalışma sayfasında aşağıda gösterilmiştir:

A

B

C

1
2 Gelecek ödeme

100

3 Dönem, n

3

4 Faiz Oranı

10%

5
6

Bugünkü Değer
(PV)

75.13 <= B2/(1+B4)^B3

7
Tablo-5: Bugünkü Değer Hesaplaması
Dönem sayısı arttıkça bugünkü değer azalacaktır. Ancak bugünkü değeri etkileyen en
önemli faktör dönem sayısının artması değil, faiz oranlarındaki artış oranı olacaktır.
Örneğin dönemi sabit tutup, iskonto oranını (faiz oranı) artırırsak şöyle bir sonuç elde
edilir:
A

B

C

1
2

Gelecek ödeme

3

Dönem, n

3

4

Faiz Oranı

10%

100

5
6

Bugünkü Değer
(PV)

75.13 <=B2/(1+B4)^B3

7
8

İskonto Oranı

9

0%

10

5%

86.38 <=$B$2/(1+A10)^3

11

10%

75.13 <=$B$2/(1+A11)^3

12

15%

65.75 <=$B$2/(1+A12)^3

13

20%

57.87 <=$B$2/(1+A13)^3

14

25%

51.20 <=$B$2/(1+A14)^3

15

30%

45.52 <=$B$2/(1+A15)^3

16

35%

40.64 <=$B$2/(1+A16)^3

PV
100.00 <=$B$2/(1+A9)^3

17

40%

36.44 <=$B$2/(1+A17)^3

18

45%

32.80 <=$B$2/(1+A18)^3

19

50%

29.63 <=$B$2/(1+A19)^3

Tablo-6: Farklı Faiz Oranlarında Bugünkü Değer Hesaplamaları
Görüldüğü gibi 3 dönem için faiz oranın %10 olduğu durumda bugünkü değer 75.13 TL
bulunurken, faiz oranın %50 olduğu durumda bugünkü değer 29.63 TL olmaktadır.

Yüzde 12 faizin olduğu bir ortamda 5 yılın sonunda 10.000 TL biriktirebilmek için
hesabınıza bugün ne kadar para yatırmalısınız?
Çözüm:
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PV = ?

FV = 10.000

PV = 10.000 / (1,12)5 = 10.000 / (1,7623) = 5.674,40 TL.

Finansal hesap makinesi ile çözüm:
Inputs: N = 5; I = 12; PMT = 0; FV = -10.000
Output: PV = 5,674.40

Bugün hesaba yatırılacak 5.674,40 TL, yüzde 12 faiz oranı ile 5 yılda, faiz ve anaparanın
çekilmemesi durumunda, 10.000 TL olacaktır.

Tablo yardımı ile çözüm:
PV = FV * PVIF n=5, i=%12

PV = 10.000 (0,5674) = 5.674,40

1.5. Annüitelerin Bugünkü Değeri (PVA)
Gelecekte gerçekleşecek ödeme, bir defaya mahsus değil de eşit miktarlarda birkaç defa
gerçekleşirse bu ödemelerin bugünkü değeri nasıl bulunur? Diğer bir ifade ile gelecekte
elde edilecek annüitelerin bugünkü değeri nasıl bulunur? Örneğin, gerçekleştirmiş
olduğunuz bir yatırımdan gelecek 5 yıl boyunca her yıl sonunda 100 TL elde edeceğinizi
düşünüyorsunuz. Faiz oranın %6 olacağı bir ortamda yatırımdan elde edeceğiniz miktarın
bugünkü değeri ne kadar olacaktır? Hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

A

B

C

D

1
2

Yıllık ödeme

100

3

Faiz Oranı

6%

4
5

Yıl

6

1

100

94,34 <=B6/(1+$B$3)^A6

7

2

100

89,00 <=B7/(1+$B$3)^A7

8

3

100

83,96 <=B8/(1+$B$3)^A8

9

4

100

79,21 <=B9/(1+$B$3)^A9

10

5

100

74,73 <=B10/(1+$B$3)^A10

NA

NA B.D.

11
12

Tüm Ödemelerin Bugünkü
Değeri

13 Bugünkü Değerlerin Toplamı

421.24 <=SUM(C6:C10)

14 Excel'in PV Fonksiyonu

421.24 <=PV(B3;5;-100)

15 Excel'in NPV Fonksiyonu

421.24 <= PV(B3;B6:B10)

Tablo-7: Annüitelerin Bugünkü Değer Hesaplamaları

Görüldüğü gibi doğru cevaba ulaşmanın birçok yolu var. Bunlardan birincisi, tüm nakit
akımların bugünkü değerlerinin toplamı bize 421.24 TL cevabını verirken diğer iki çözüm
yolu Excel içinde yer alan finansal fonksiyonların yardımı ile bulunmuştur9.

Excel PV fonksiyonu 5 dönem boyunca elde edilecek eşit miktarların, dönem başı ve
dönem sonu olmalarına göre bugünkü değerini verir. Fonksiyon penceresinde en alt
kısımda görülen Type sekmesine nakit akımının dönem başı olması durumunda 1, dönem
sonunda olması durumunda da 0 yazılır. Buraya herhangi bir değer girilmezse Excel
fabrika ayarı olarak dönem sonu kabul edecektir.

Tablo-8: Excel’de Bugünkü Değer Fonksiyonu

Excel NPV fonksiyonu PV fonksiyonundan az da olsa daha üstündür. Proje
değerlendirme tekniklerinde yer alan Net Bugünkü Değer (NPV) yaklaşımı ile aynı adı
taşısa da buradaki kullanım amacı, Excel PV fonksiyonu gibi bir seri ödemenin bugünkü
değerini bulmaktır. Excel PV fonksiyonundan üstün tarafı ise seri ödemelerin annüite
olmadığı zamanlarda da hesaplamaları yapabilmesidir. Excel 2007 sürümü 254 farklı
ödemelerin bugünkü değerini hesaplayabilmektedir.

9

Excel fonksiyon anlatımları Excel 2007 ingilizce versiyonuna göre yapılmıştır.

Tablo-9: Excel’de NPV Fonksiyonu

Faiz oranın yüzde 15 olduğu bir durumda bankaya her yılın son günü 5 yıl boyunca
düzenli olarak yatırılan 7,500 TL’nin bugünkü değeri ne olur?
Çözüm:
Eşit ödemelerin bugünkü değerini matematiksel olarak aşağıdaki formül ile bulunabilir.
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1  2.01 
PV0  7,500 

 %15 


 0,50 
PV0  7,500 
= 25.141,16 TL
 %15 

Bunun yanında sonuç tablo yardımı ile de bulunabilir:
PV = A * PFAV n=5,i=15
PV = 7.500 * 3,3522 = 25.141,16 TL

Son olarak finansal hesap makinesi ile hesaplayalım:

1.6. İskonto Oranı
Finans literatüründe sıkça kullanılan iskonto oranı terimi faiz oranı, getiri oranı, fırsat
maliyeti, beklenen getiri gibi birkaç terimle aynı anlamı taşımaktadır. Ama genel
anlamada iskonto oranı, yatırımcıların aynı seviyede riski olan yatırımlardan talep ettikleri
getiri oranı olarak kabul edilmektedir. Yatırımcı birey finansal varlık yatırımı yapma
kararını bu yatırımın sağlayacağı getiri oranını, yatırımdan beklediği getiri oranı (iskonto
oranı) ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yatırımdan beklediğini getiri
oranını belirlemesi gerekmektedir. Pekiyi, bu getiri oranı nasıl belirlenecektir?

İskonto oranını belirlemek için öncelikle bu oranı oluşturan bileşenleri ortaya koymak
gerekmektedir. Bileşenlerin bugunkü değerleri ve gelecekte alacakları değerler önceden
hesaplanmalıdır.

Bir yatırımcı, yapacağı yatırımdan beklediği getiri oranını hiç risk taşımayan devlet hazine
bonosu faiz oranı ile karşılaştırır. Piyasada risksiz faiz oranı veren Hazine Bonosu, Devlet
Tahvili yatırımları sınırlı sayıdadır. Hisse senedi, şirket bono ve tahvilleri, varantlar, diğer
menkul ve gayrımenkul yatırımlar olanakları ise sınırsızdır. Yatırımcının seçeceği
herhangi bir finansal varlıktan bekleyeceği getiri oranı (ki); risksiz faiz oranı (RF) ve ilgili
finansal varlığın risk primi (RP)’ nin toplamı kadar olacaktır.
ki = RF + RPi
Risksiz faiz oranı (RF) yerine geçebilecek oran uygulamada piyasada işlem gören uzun
vadeli devlet tahvillerinin faiz oranı olmaktadır. Risk primi (RPi) finansal varlığın yatırım

dönemi boyunca taşıdığı toplam risk değerini ifade etmektedir. Bu risk değerini daha da
açmak gerekirse hesaplamalara yatırım yapılacak finansal varlığın taşıdığı enflasyon
primini (IP), vade riskini (MRP), geri ödememe riskini (DR) ve likidite riskini dahil
etmemiz gerekecektir. Bu durumda iskonto oranının formülü aşağıdaki gibi olacaktır:
ki = RF + IP + MRP + DRP + LP
Bu formülü bir hisse senedi için uygulamak zorunda kalırsak, ileriki bölümlerde
anlatılacağı gibi ilgili hisse senedinin piyasa riski (beta katsayısı) hesaplanmalıdır. Beta
katsayısı, örneğin 0,5 olan bir hisse senedinin taşıdığı risk, ortalama bir hisse senedinin
taşıdığı riskin %50’si kadar olacaktır. Diğer bir deyişle hisse senedinin risk primi (RPi),
piyasa risk priminin hisse senedine ait beta katsayısı () ile çarpımından oluşacaktır:
RPi = i (Piyasa Risk Primi)
Bu durumda iskonto oranı:
ki = RF + i (Piyasa Risk Primi) olacaktır.

1.7. Düzensiz Nakit Akımları
Nakit akımları düzenli olabileceği gibi birbirinden farklı miktarda ve zamanlarda
gerçekleşebilir. Örneğin, yıllar itibari ile elde edecek nakit akımlarının aşağıdaki gibi
olacağını varsayalım. Nakit akımların tahakkuku dönem sonlarında gerçekleşecektir.
İstenilen getiri oranı yüzde 16 ise nakit akımlarının bugünkü değerini (PV) bulunuz.
Değerler milyon TL’dir.
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1. çözüm yöntemi: Verilen nakit akımların bazıları eşit miktarlarda olmasına rağmen
dönem sonuna kadar eşit miktarlarda devam etmemektedir. Dolayısıyla bu tür nakit
akımlarını eşit olmayan nakit akımları olarak nitelendirip, çözüm gerçekleştirilebilir.
PV = 2.000/(1,16)1 + 2.000/(1,16)2+ 2.000/(1,16)3+ 3.000/(1,16)4+ 3.000/(1,16)5
+ 3.000/(1,16)6 + 4.000/(1,16)7 + 4.000/(1,16)8 + 5.000/(1,16)9 + 5.000/(1,16)10 =
PV = 1.724,14 + 1.486,33 + 1.281,32 + 1.656,87 + 1.428,34 + 1.231,33 + 1.415,32 +
1.220,10 + 1.314,76 + 1.133,42 =
PV = 13.891 TL

2. çözüm yöntemi: Nakit akımlarını eşit miktar ve eşit dönemlerde gerçekleştiğini
nitelendirip, diğer bir ifade ile annüite olduklarını kabul edip ona göre çözüme ulaşılabilir.
PV = 2.000 (PVAF n=3, I=16) + 3.000 (PVAF n=3, I=16) (PVIF n=3, I=16) + 4.000
(PVAF n=2, I=16) (PVIF n=6, I=16) + 5.000 (PVAF n=2, I=16) (PVIF n=8, I=16)
PV = 2.000 (2,2459) + 3.000 (2,2459) (0,6407) + 4.000 (1,6052) (0,4104) + 5.000
(1,6052) (0,3050)
PV = 13.891 TL

Yukarıda görüldüğü gibi 4., 5. ve 6. yıllardaki 3.000 TL annüitelerin bugünkü değeri
bulunurken, önce 3 eşit ödemenin 3. dönem sonundaki değeri bulunur ve daha sonra 3
dönem iskontolanarak bugüne indirgenir.

5.000 TL annüteler 9. ve 10. dönemlerde gerçekleşiyor. 5.000 (PVAF n=2, I=16) işlemiyle
8. dönem sonundaki değer bulunur. (PVIF n=8, I=16) bugünkü değer faiz faktörü ile de
çarpıldığında, bulunan değer bugüne indirilmiş olur.

3. çözüm yöntemi: Finansal hesap makinesi ile çözüm.
Inputs: CF0 = 0; CF1 = 2.000; N = 3; CF2 = 3.000; N = 3; CF3 = 4.000; N = 2;
CF4 = 5.000; N = 2; I = 16
Output: NPV = 13.891

1.8. Nominal ve Reel Nakit Akımları Farkı
Enflasyon oranın yüksek olduğu ülkelerde reel getiri ve nominal getiri oranı
hesaplamalarında önemli farklılıklar olacaktır. Reel getiri oranı hesaplanırken enflasyon
oranı dikkate alınmalıdır.

Örneğin, son zamanlarda çok tartışılan özel okulların yıllık ücretleri bundan 20 yıl önce
yaklaşık olarak 1.000 TL seviyesinde idi. Bugün ise okul ücretleri yıllık 20.000 TL
seviyesine ulaşmıştır. Geçen süre içinde yıllık enflasyon oranın %15 olduğunu kabul
edersek, özel okulların ücretleri reel olarak ne kadar arttığını hesaplamak istesek:

1992

2012

├────────────────────── ·· ·─────────┤
1000

yıllık enflasyon oranı %15

20.000

Öncelikle okul ücretlerindeki yıllık artış oranı bulunur. Paranın zaman değerin konusunda
yıllık faiz oranı veya iskonto oranı olarak kullandığımız parametre, bu tür problemlerde
yıllık büyüme oranı (artış oranı) olarak da kullanılabilir.
Buna göre belirlenen değerler hesap makinesine girildiğinde,
N = 20; PV = -1000; PMT = 0; FV = 20.000
Bilinmeyen I için problem çözüldüğünde, cevap yüzde 16,16 çıkacaktır.
Bu oran okul ücretlerin yıllık nominal artış oranıdır.

Okul ücretlerindeki artışı bulabilmek için bir diğer çözüm yolu da şöyle olabilir:
Dönem başı ve dönem sonu verilen değerleri birbirine eşitleyen faiz oranı yıllık artış
miktarı olacaktır. Buna göre:
20.000 = 1.000 (1+i)20
(1+i)20 = 20.000 / 1.000 = 20
(1+i) = 20 (1/20) = 1,1616
1,1616 – 1 = 0,1616 = %16,16 bulunur.

Finansal Tablo yardımı ile çözüm:
FV = PV (FVIF n=20, i=?)
20,000 = 1,000 (FVIF n=20, i=?)
12 = (FVIF n=20, i=?)

Dönem = 20 satırından başlayarak sağa doğru ilerlediğimizde 12,0000 faiz faktörünü
bulmaya çalışalım. Faiz oranı %16 iken faktör değerinin 19,461; faiz oranı %17 iken
faktör değerinin 27,393 olduğunu görürüz. İstediğimiz değer olan 12, tablodan bulunan
bu iki değerin arasında kalmaktadır. Bu iki değer arasında enterpolasyon yöntemi ile
yaklaşık sonucu bulunabilir veya cevabın %16 ve %17 arasında olduunu söylemek yeterli
olacaktır.

Özel okulların yıllık reel artış oranı şöyle hesaplanır.
𝟏+𝒇𝒂𝒊𝒛 𝒐𝒓𝒂𝒏𝚤

Reel artış oranı =
Reel artış oranı =

𝟏+𝒆𝒏𝒇𝒍𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝒐𝒓𝒂𝒏𝚤

1,1616
1,15

(4)

= %1

Buna göre, özel okullar her yıl reel olarak ücretlerine %1 kadar zam yapmışlardır.

Yatırım getirilerinin hesaplamalarında da aynı yaklaşım kullanılır. Örneğin, 10 yıl önce
bir hisse senedine yapmış olduğunuz 5.000 TL yatırım bugün 42.750 TL değerinde ise
yıllık ortalama kazancınız ne kadar olmuştur? Eğer bu zaman süresinde yatırımlarınızı
külçe altına yapmış olsaydınız, yıllık kazancınız yüzde 20 olacaktı. Buna göre iki yatırımı
karşılaştırınız.
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5.000

42.750

42.750 = 5.000(1+i)10
(1+i)10 = 42.750 / 5.000 = 8,55
(1+i) = 8,55 (1/10) = 1,2393
I = %23,93
Hisse senedi yatırım getirisi, külçe altın yatırımına göre yıllık %3.93 daha az
kazanmıştır.

Finansal hesap makinesi ile çözüm:
Inputs:

N = 10; PV = -5,000; PMT = 0; FV = 42,750

Output:

I = %23.93

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Risk - getiri ve iskonto kavramları iki bölüm halinde açıklanacaktır. Birinci bölümde
paranın zaman değer kavramları, bugünkü değer, gelecek değer ve annüite kavramları
üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar finansal hesaplamaların temelini oluşturmaktadır.
Anlatımlar örnek problemler ve çözümler ile zenginleştirilmiştir. Günümüz dünyasında
finansal hesaplamalar bilgisayar uygulamaların ve özellikle Excel uygulamaların
yardımıyla yapılmaktadır. Bu nedenle çalışmada örnek uygulamaların çözümlerinde,
finansal hesap makinesi gösterimleri (HP-17B) ve Excel uygulamaları ayrıntılı bir şekilde
gösterilmeye çalışılmıştır.

Bölüm Soruları
1. Annüite tanımını veren en açıklama hangisidir?
a. sonsuza kadar devam eden nakit akımlarıdır.
b. eşit zaman ve eşit miktarlardaki nakit akımlarıdır.
c. sonsuza kadar artan nakit akımlarıdır.
d. belli bir zaman aralığında gerçekleşen nakit akımlarıdır.
e. belli bir zaman aralığında azalan nakit akımlarıdır.

2. Dönem başı gerçekleşen annüteler,
a. bir yıldan daha kısa sürede gerçekleşir.
b. nakit çıkışlarıdır.
c. nakit girişleridir.
d. eşit miktar ve eşit zamanlarda dönem sonları gerçekleşir.
e. eşit miktar ve eşit zamanlarda dönem başlarında gerçekleşir

3. Önümüzdeki 3 yıl boyunca, her yılın sonunda alacağınız 82000 TL’lerin % 9.5 faiz
oranından bugünkü değeri ne kadar olacaktır?
a. 162556 TL
b. 205730 TL
c. 209408 TL
d. 211417 TL
e. 213918 TL
Nakit akımları her dönem sonunda eşit miktar ve eşit zaman aralığında
gerçekleştiğinden annüite söz konusudur. Buna göre annüitelerin %9.5 faiz oranından
bugünkü değerleri şöyle bulunur:
82000 x {1 – [1 / (1+0.095)3]}/0.095 = 82000 x 2.5089 = 205730 TL
ya da finansal hesap makinesi ile aynı sonuç bulunur.

3

9.5

N

I/Y

82000
PV

PMT

FV

-205730

4. Aşağıda çeşitli bankaların yatırımcılara sunduğu faiz oranları yer almaktadır. Buna
göre en yüksek ve en düşük yıllık efektif faiz oranı hangisidir?
a. Çeyrek dönem faiz ödemeli yüzde 10 faiz oranı
b. Aylık faiz ödemeli yüzde 10 faiz oranı
c. Yıllık faiz ödemeli yüzde 10 faiz oranı
d. Altı ayda bir faiz ödemeli yüzde 10 faiz oranı
e. Günlük faiz ödemeli yüzde 10 faiz oranı

5. Mahallenin sevilen büyüğü Necati Amca 58 yaşında emekli olduğunda bankada
100000 TL’si bulunmaktadır. Banka faiz oranının aylık %5.25 olduğu bir ortamda
Necati Amca parasını 90 yaşına kadar idari kullanabilmesi için ayda en fazla ne kadar
para harcayabilir? 90 yaşında tüm para harcanmış olacaktır.
a. 500 TL
b. 638 TL
c. 598 TL
d. 538 TL
e. 401 TL

Cevap:
100000 = A x { [1-(1/(1.0525)32x12] / (0.0525/12)}
100000 = A x 185.8152
A = 538 TL

Finansal hesap makinesi ile şöyle çözülür:
32x12

5.25/12

100000

N

I/Y

PV

0
PMT
-538

Cevaplar:
1. B
2. E
3. B
4. E
5. D

FV

1. Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini
ençoklamak olması gerektiğini kabul eder. Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının
en yüksek seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amaca hizmet edecek
gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) kâr ençoklaması
b) çalışanlara kötü davranmak
c) yöneticilere kötü davranmak
d) çalışanlara ödemeleri geciktirmek
e) maliyetleri artırmak

2. Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini
ençoklamak olması gerektiğini kabul eder. Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının
en yüksek seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amaca hizmet edecek
gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) ürün kalitesini artırmak
b) çalışanlara kötü davranmak
c) yöneticilere kötü davranmak
d) çalışanlara ödemeleri geciktirmek
e) maliyetleri artırmak

3. Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini
ençoklamak olması gerektiğini kabul eder. Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının
en yüksek seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amaca hizmet edecek
gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) piyasa payını artırmak
b) çalışanlara kötü davranmak
c) yöneticilere kötü davranmak
d) çalışanlara ödemeleri geciktirmek
e) maliyetleri artırmak

4. Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini
ençoklamak olması gerektiğini kabul eder. Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının
en yüksek seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amaca hizmet edecek
gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) çalışanların refahını artırmak
b) çalışanlara kötü davranmak
c) yöneticilere kötü davranmak
d) çalışanlara ödemeleri geciktirmek
e) maliyetleri artırmak

5. Modern Finans teorisi firmaların temel amacının, firma ortaklarının servetini
ençoklamak olması gerektiğini kabul eder. Bu amacın da firma hisse senedi fiyatının
en yüksek seviyeye getirmekle olabileceği ifade eder. Bu temel amaca hizmet edecek
gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) sosyal sorumluluklarda yer almak
b) çalışanlara kötü davranmak
c) yöneticilere kötü davranmak
d) çalışanlara ödemeleri geciktirmek
e) maliyetleri artırmak

6. Nakit akımların değerlemesinde dikkate alınan iki noktadan biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) zaman
b) maliyet
c) fiyat
d) gider
e) sabit varlık bakımı

7. Nakit akımların değerlemesinde dikkate alınan iki noktadan biri aşağıdakilerden
hangisidir?

a) risk
b) maliyet
c) fiyat
d) gider
e) sabit varlık bakımı

8. Gelecek değer formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) FV = PV (1+ i) n
b) FV = A * FVAF
c) PV = FV / (1 + i)n
d) PV = FV * PVIF
e) PV = FV / k

9. Gelecek değer annüite formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) FV = PV (1+ i) n
b) FV = A * FVAF
c) PV = FV / (1 + i)n
d) PV = FV * PVIF
e) PV = FV / k

10. Bugünkü değer formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) FV = PV (1+ i) n
b) FV = A * FVAF
c) PV = FV / (1 + i)n
d) PV = FV * PVIF
e) PV = FV / k

CEVAPLAR
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. B
10. C

2. RİSK – GETİRİ ve İSKONTO KAVRAMLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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2.1.1. Sistematik Risk
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2.1.1.5. Ülke Riski
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2.3.4. Finansal Varlık Değerleme Modeli (CAPM)
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2.3.5.1. En Küçük Kareler (Hata terimlerinin Karesi) Yöntemi
2.3.5.2. Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Yöntemi
2.4. Örnek Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Finansın temellerinden
olan risk hesaplamaları
öğrenilecek

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Risk, Getiri, Standart Sapma, Beta

Giriş
Geleceğin bu günden kesin olarak bilinememesi nedeni ile gelecekle ilgili alınacak tüm
kararlarda istenilen sonucu vermemesi olasılığı vardır. Bir finansal varlık yatırımcısının
en önemli beklentisi yatırımdan belirli ve yeterli bir getiri oranı sağlamaktır. Ancak,
beklediği getiriyi sağlayıp sağlamayacağı yatırım yapmadan önce bilebilmesi
olanaksızdır. Yapacağı her yatırımın, beklediği getiriden farklı bir getiri vermesi veya
başlangıç yatırımının kısmen veya tamamen kaybetme olasılığı bulunmaktadır. Yatırımcı
taşıdığı bu riske karşı kendisini koruyabilmesi için riskin büyüklüğünü bilmesi gerekir.

Risk sözcüğü, genel anlamı ile "arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma
olasılığı"nı anlatır. Tüm yatırımcılar, yatırımlardan elde edecekleri getiri oranlarını sever
ancak yatırımların dönem içinde taşıdıkları riskleri sevmezler. Bu davranış şekli
dünyadaki tüm insanlar, bireysel ve kurumsal yatırımcıları için geçerlidir. Getiri ve risk
gerçeği birbirini tamamlayana iki unsurdur. Herkes yüksek getiri ve düşük riski tercih
eder 10 . Bir dönem içinde yatırımdan elde edilecek olası kazanç veya kayba getiri adı
verilir. Getiri bir gelir kazancı olabileceği gibi sermaye kazancını da ifade eder. Ölçüm
birimi genellikle yüzdesel olarak ifade edilir.

Bir yatırım sonucunda gerçekleşen getirinin, beklenen getiriden farklı olmasına risk adı
verilir. Risk sonucu yapılan yatırımın bir kısmı veya tümü kaybedilebilir. Risk, getirilerin
standart sapması ile ölçülür11. Yüksek standart sapma yüksek riski ifade eder. Finansta
genel kabul görmüş yaklaşıma göre yüksek riske maruz kalan yatırımcı yüksek getiri talep
eder. Eğer yatırımcı ortalama riskinin üzerinde bir getiri talep ederse ilave riske hazır
olmalıdır. Örneğin devlet tahviline yatırım yapan bir yatırımcı nispeten risksiz bir faiz
oranı ile düşük bir getiri elde edecektir. Eğer daha fazla getiri elde etmek isterse, şirket
tahvili gibi daha yüksek riskli bir yatırımı seçmelidir. Şirketin iflas riski, devlet
hazinesinin iflas riskinden daha fazladır. Şirket tahvili daha riskli olduğu için sunacağı
getiri oranı da daha yüksek olacaktır. Daha fazla getiri isteği daha fazla riske maruz
kalınmadan karşılanamaz12. Aşağıdaki grafikte yatay ekseni risk (standart sapma), dikey
ekseni de getiri olarak kabul edersek, yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcının yüksek
risk üstlenmesi gerekeceği açıkça görülmektedir. Başka bir ifade ile risk ve getiri doğru
orantılıdır. Buna literatürde risk-getiri ilişkisi13 (risk-return trade-off) denir.

10

Brigham, et.al., ss.157

11

Brigham, et.al., ss.165

12

Markowitz, H.M., “Foundations of Portfolio Theory”, Journal of Finance, June 1991, 469-477

13

Markowitz, H.M., a.g.e.
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Grafik-2.1: Risk Getiri İlişkisi

Grafikte görüldüğü gibi yüksek getiri isteyen yatırımcı, yüksek riske maruz kalacağından
yatırım döneminin sonunda elde edeceği getiri beklediği kadar yüksek olmayabilir.
Ortalama değerden sapmayı ifade eden standart sapmanın yüksek olması demek aynı
zamanda istenilen getiri oranı etrafındaki dalgalanmanın boyutunun yüksek olacağı
anlamına gelmektedir. Örneğin %40 risk taşıyan bir yatırımın beklenen getirisi %40 iken,
gerçekleşen getiri oranı %10 da olabileceği gibi %70 de olabilir.

Her finansal varlık taşıdığı risk ölçüsünde, getiri olasılıkları sunduğu için yatırımcılar için
her türlü risk seviyesinde farklı getiri olanakları sunan yatırım olanakları mevcuttur.
Hangi yatırımın seçileceği yatırımcının risk iştahına bağlıdır. 60 yaşındaki bir emeklinin
tercih edeceği yatırım ile 35 yaşında iş hayatının en verimli çağında olan bir gencin tercih
edeceği yatırımlar işin doğası gereği farklı olacaktır.

Ayrıca risk unsurunu oluşturan diğer unsurlardan birisi de finansal varlığın kendisi değil,
gelecekte yaratacakları nakit akımların belirsizliğidir. Vade bitiminde (ex-post) elde
edilen getiri oranı yatırım ufkunun başında (ex-ante) belirlenen getiri (beklenen getiri)
oranına eşit olmayabilir. Bu durum aynı zamanda yatırımcıların %12 getiri sağlayan
yatırım fonlarına değil de neden %7 faiz veren banka mevduatını seçtiklerini de açıklar.
Yatırım fonların riski, banka mevduatı faiz oranlarının riskinden daha fazladır. Beklenen
getirisi %12 olan yatırım fonların ortalama etrafındaki değişim, beklenen getirisi %7 olan
banka mevduat faizinin ortalama etrafındaki değişimden daha fazladır. Durumun kötü
gitmesi durumunda yatırım fonlarının gerçekleşen getirisi, mevduat faizinin altında
gerçekleşebilir.

Risk ve getiri unsurları finans biliminin temel taşlarını oluşturur. Getiri ile risk ilişkisini
birbirine nasıl bağlanabilir? Basit görünmesine rağmen yatırımcı davranış ve psikolojisini
de içerdiği için oldukça zor ve karmaşıktır. 1964 yılında iki unsuru bir modelde
ilişkilendiren William F. Sharpe ileriki yıllarda bu konu üzerinde yapmış olduğu
çalışmalar nedeniyle Nobel Ekonomi ödülünü almıştır14.

Sharpe temel olarak, risk unsurunu sistematik ve sistematik olmayan risk olarak
ayrıştırmış ve belki de en önemlisi, oluşturduğu bir modelle (CAPM) finansal varlığın
getirisini etkileyen piyasa riskini (beta) sayısallaştırabilmiştir.

14

Sharpe, William F. (1964). "Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium under Conditions of

Risk". Journal of Finance XIX (3): 425–42

2.1. Risk Türleri
2.1.1. Sistematik Risk
Makro ekonomik faktörlerden kaynaklanan riskin tüm finans birimlerini etkilemesine
verilen genel bir tanımlamadır. Diğer bir ifade ile firma tarafından kontrol edilemeyen
risklere sistematik risk adı verilir. Genel olarak piyasa riski, enflasyon riski, faiz riski,
likidite ve ülke riskinden oluşur.
2.1.1.1. Piyasa Riski
Piyasadaki fiyat değişimlerinin oluşturduğu risktir. Fiyat değişimleri pozitif veya negatif
olabilmektedir. Sermaye piyasalarındaki yansıması daha çok dalgalanmaların negatif
olması durumunda hissedilmektedir. Fiyat seviyelerindeki dalgalanmalar çoğunlukla
açıklanabilir bir nedenle gerçekleşebilirken, bazen de hiçbir geçerli neden olmaksızın
dalgalanmalar olabilmektedir.
2.1.1.2. Enflasyon Riski
Fiyat seviyelerinin yükselmesi olarak kabul edilen enflasyon riski aynı zamanda satın
alma gücü riski olarak da adlandırılır. Yıllık enflasyon beklentisinin %5 olduğu bir
ortamda, eğer yatırımcı dönem başında parasını bankaya %8 faiz oranından yatırır ve
dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranı %10 olmuşsa, yatırımcı enflasyon riski ile
karşılaşmış ve reel olarak kaybetmiş olacaktır.
2.1.1.3. Faiz Riski
Yatırımın değerinin piyasadaki faiz oranlarının değişmesine bağlı olarak dalgalanmasına
faiz riski adı verilir. Piyasa faiz oranlarının yükselmesi genel olarak finansal varlık
değerlerinin düşmesine neden olmaktadır. Piyasa faiz oranlarının düşmesi ise finansal
varlık değerlerinin diğer yönde hareketlenmesine neden olmaktadır.
2.1.1.4. Likidite Riski
Finansal varlığın ikincil pazarda alınıp satılamaması durumuna likidite riski denir.
Piyasada fiyatın oluşamaması nedeniyle yatırımcının varlığını satamaması ciddi sorunlara
neden olabilir. Örneğin 2000 yılının sonunda Türkiye’de yaşanan likidite krizi sonucu
yatırımcılar portföylerindeki hazine bonolarını ikincil piyasada satamamışlardır.
2.1.1.5. Ülke Riski
Yabancı bir ülkede yatırım yapıldığı zaman karşılaşılan bir risk türüdür. Ülke riski politik
risk, kur riski, ekonomik risk ve transfer riski olarak ayrıştırılabilir. Bir ülke yönetiminde
yaşanan ani bir değişim sonucu ortaya çıkan riske politik risk adı verilir. Sadece dış veya
iç politikalarında yaşanan ani değişim sonucu değil, ülkenin bulunduğu coğrafik konum
nedeniyle de bu tür riskler oluşabilir. Bu yüzden geo-politik risk adı da verilebilir. Bu tür
riskin yatırımlarda sayısallaştırılabilmesi oldukça güçtür. Kur riski nispeten ön görülebilir
bir risk türüdür. Ülke ekonomisinin üretim, tüketim, ihracat, ithalat, cari denge, büyüme
rakamlarından hareketle kur riski bir şekilde nicelleştirilebilir risk türüdür. Ancak bir

bütün olarak geo-politik
olabilmektedir.

riskin

nicelleştirilebilmesi

subjektif

kriterlere

göre

2.1.2. Sistematik Olmayan Risk
Firma tarafından kontrol edilebilen ve çeşitlendirme yöntemi ile yok edilebilen risk
türüdür. Genel olarak faaliyet riski, finansal risk ve yönetim riskinden oluşur.
2.1.2.1. Faaliyet Riski
Firmanın yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili sektörel veya firma bazında ortaya
çıkabilecek risklere verilen addır. Siyah beyaz televizyon üreten bir firmanın teknolojinin
değişimine ayak uyduramayıp, sektörde geri kalması faaliyet riskine iyi bir örnektir. Firma
iş planı ve stratejisini kurarken rakip firmalar, teknoloji, müşterilerin tercihleri gibi birçok
çevresel faktörleri göz önünde tutmalıdır. Faaliyet riski firmanın aktiflerinin oluşumu ile
ilgilidir. Toplam aktifleri içinde sabit aktiflerinin payı büyük olan bir firmada faaliyet riski
yüksektir. Zira yüksek sabit aktif/toplam aktif oranı, maliyetlerin oluşumunda sabit
maliyetlerin değişken maliyetlere göre payını artırır ve firmanın kârlılık başabaş noktasını
yukarı çeker. Diğer bir ifade ile sabit giderler ile toplam giderler arasındaki oranın yüksek
oluşmasına neden olur. Bu durum ise firma satışlarının küçük değişmelerinden bile
etkilenen hassas bir kârlılık yapısı oluşturur. Satışları olumsuz etkileyen sistematik veya
sistematik olmayan faktörler finansal varlığın veriminin büyük düşüşler göstermesine
neden olur.
2.1.2.2. Finansal Risk
Firma, faaliyetlerin finansmanında kullandığı sermayeyi iki türlü elde edebilir. Birincisi
ortakların işletmeye koyduğu sermaye, ikincisi borç verenlerden sağladığı uzun veya kısa
vadeli borçlardır. Her iki finansman türünün de maliyeti ve riskleri mevcuttur. Firma almış
olduğu borcun maliyetini karşılayamayacak bir faaliyet gelirine sahipse finansal riskle
karşı karşıya gelmesi söz konusudur.
Firma gelirlerinin, borçlanma sonucu firmanın likiditesini kaybetmesi ve başta ekonomik
olmak üzere, çevresel koşullarda özel ya da genel bir değişikliğe ayak uyduramayarak faiz
ve kâr payı ödemelerini gerçekleştirecek gelir düzeyinin altına düşmesi tehlikesi olarak
karşımıza çıkar. Borçlanma, diğer bir deyimle kaldıraçtan yararlanma, firmanın öz varlık
verimliliğine olumlu etkide bulunur. Bu etki toplam borçların özkaynak veya toplam
borçların toplam aktiflere olan oranındaki artışa paralel olarak artacaktır. Ancak, yüksek
borçlanma sonucu, faiz giderleri nedeni ile sabit giderleri yükselen firmanın kârlılık başa
baş noktası yukarıya doğru çekilir. Satış gelirlerinde, sistematik veya dönemsel
dalgalanmalar nedeni ile veya sektörün ya da firmanın kendi özel (sistematik ve dönemsel
olmayan) nedenleri ile ortaya çıkan dalgalanmalar, firmanın kârını olumsuz yönde
etkileyerek, hisse başına kârı büyük oranlarda düşebilir. Bu tür olumsuzluklar faiz ve
anapara ödemelerini de tehlikeye sokabilir. Bu durumda yatırımcıların isteyeceği veya
bekleyeceği getiri oranları da yüksek olacaktır.

2.1.2.3. Yönetim Riski
Firma ortakları ile yöneticilerin beraber firma yönetiminde ve/veya faaliyet alanlarında
yaşadıkları sorunlar nedeniyle firmanın etkin ve başarılı bir şekilde yönetilememesi
sonucu ortaya çıkan riskin adıdır. İşletme ile ilgili kararlar uygulanırken yapılan olası
hatalar finansal varlıkların performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etkileme
yönetim riski olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür risk sistematik olmayan, firma özellikli
bir risk türüdür.

2.2. Getiri ve Risk Hesaplamaları
2.2.1. Getiri Hesaplamaları
Herhangi bir finansal varlığa yapılan yatırımın parasal getirisini şöyle ölçülür:
Getiri 

Kazanılan  Yatırılan
Yatırılan

(3)

Örneğin, bugün yatırılan 1.000 TL bir yıl sonra 1.100 TL olarak geri dönerse, bu yatırımın
getirisi: (1.100 – 1.000) / 1.000 = %10 olur ve yüzdesel olarak ifade edilir. Başlangıçta
yatırılan miktardan daha az bir miktar geri dönerse getiri oranı negatif olur. Genel olarak
buna risk adı verilir. Ancak finansal olarak riskin böyle tanımı bir şekilde eksik
kalmaktadır. Bir yatırım anında, yatırımcının beklediği bir getiri oranı vardır. Bu beklenen
getiri oranının aşağısında veya yukarısında elde edilecek getiri oranı risktir. Nitekim %20 getiri oranına risk diyebiliyorsak +%20 oranına da risk diyebilmeliyiz.
Beklenen getiri oranı, farklı olasılıklarda elde edilecek getiri oranlarının ortalamasıdır.
Örneğin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin (A), çimento sektöründe
faaliyet gösteren bir şirketin (B) hisse senetleri ile bir yıllık bir hazine bonosunun farklı
ekonomik koşullarda beklenen getiri olasılıkları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A ve B
şirketleri ile hazine bonosunun (HB) beklenen getiri oranları ne olmalıdır?
Olasılık (%)

A (%)

B (%)

Hazine Bonosu (%)

Resesyon

10

-20

-10

8

Normal altı

20

-10

10

8

Normal

40

20

5

8

Normal üstü

20

30

40

8

Canlı

10

45

30

8

Beklenen getiri oranını matematiksel olarak şöyle ifade edilir:
n

k̂   ki Pi

(5)

i 1

k̂ = beklenen getiri, E(r)

ki = i durumunda beklenen getiri
Pi = olasılık değerleri
Buna göre A hisse senedinin beklenen getirisi şöyle hesaplanır:
k̂ A =

%10*(-%20) + %20*(-%10) + %40*(%20) + %20*(%30) + %10*(%45)
= % 14.5

k̂ B =

%10*(-%10) + %20*(%10) + %40*(%5) + %20*(%40) + %10*(%30)
= % 14.0

k̂ HB

= %10*(%8) + %20*(%8) + %40*(%8) + %20*(%8) + %10*(%8)

=%8

Görüldüğü gibi bireysel getiri oranları olasılıklar dahilinde -%20 ile %45 arasında
değişmesine rağmen beklenen getiri değerleri aralığı A be B hisse senetleri için sırasıyla
%8 ve %14.5’tir.

Zaman içinde getiri oranlarını birbirinin zıddı olan iki finansal varlığı ele alalım. Getiri
serilerinin, grafik üzerinde gösterdikleri özelliklerinden dolayı finansal varlıkların adları
M ve W olsun. T=0 zamanında M hisse senedinden -%10 getiri alınırken, W hisse
senedinden %40 getiri sağlansın. T=1 zamanında M hisse senedinden %40 getiri elde
edilirken, W hisse senedinden -%10 getiri elde edilsin. T=2 zamanında M hisse
senedinden -%5 getiri elde edilirken, W hisse senedinden %35 getiri elde edilsin. T=3
zamanında M hisse senedinden %35 getiri elde edilirken, W hisse senedinden -%5 getiri
elde edilsin. Son olarak T=4 zamanında M hisse senedinden %15 getiri elde edilirken, W
hisse senedinden %15 getiri elde edilsin. Bu iki hisse senedi ile bir portföy oluşturulursa
getiri oranı her bir zaman aralığı için %15 olarak sabitlenecektir15.

15

Brigham E.F., Houston J.F., “Fundamentals of Financial Management” 10th edition, Thomson, 2004,

ss.182-187

Diğer taraftan getiri oranlarının eş anlı olarak aynı olan iki hisse senedi ile bir portföy
oluşturulursa (M ve M’ hisse senetleri), portföy getirisi zaman içinde önceki örnek gibi
sabit olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir portföy oluşturmak yerine M veya M’
hisselerinden birini almak daha akılcı olacaktır. En azından işlem maliyetlerinden tasarruf
edilmiş olunur.

2.2.2. Risk Hesaplamaları
Finansta risk, getiri oranlarının standart sapması ile ifade edilir. İstatistiksel olarak σ
gösterilir ve hesaplama şekli aşağıda gösterilmiştir:


n

 (k
i 1

i

ˆ 2P
 k)
i

(6)

Buna göre (6) numaralı formülü yukarıdaki senaryoda yer alan hazine bonosuna
uygulanırsa riski şöyle hesaplanır:

Hazine Bonosu

 (8.0 - 8.0)2 (0.1)  (8.0 - 8.0)2 (0.2)

   (8.0 - 8.0)2 (0.4)  (8.0 - 8.0)2 (0.2)
  (8.0 - 8.0)2 (0.1)








1

2

Hazine Bonosu  0
Aynı şekilde A ve B hisseleri için de (6) numaralı formül uygulandığında σA = %19.81
ve σB = %15.94 bulunacaktır.

Excel sayfası üzerindeki uygulaması aşağıda gösterilmiştir:
A
1

B

C

D

E

Olas. A

B

HB

F

G

2

Resesyon 10% -20%

-10%

8%

3

Normal
altı

20% -10%

10%

8%

4

Normal

40% 20%

5%

8%

5

Normal
üstü

20% 30%

40%

8%

6

Canlı

10% 45%

30%

8%

7

E(R) =

14,50% 14,00% 8,00% =E2*$B$2+E3*$B$3+E4*$B$4+

8

σ=

19,81% 15,94% 0,00% + E5*$B$5+E6*$B$6

9
10 =((D3-D8)^2*$C$3+(D4-D8)^2*$C$4+(D5-D8)^2*$C$5+
Tablo-2.1: Excel Risk Hesaplamaları
Sonuç olarak en yüksek beklenen getiri ve en yüksek risk A yatırımından elde ediliyor.
En düşük risk ve en düşük beklenen getiriyi hazine bonosu sağlamaktadır. Bu durumda
hangi yatırım tercih edilmeli sorusuna farklı cevaplar verilebilir. Riskten kaçınan yatırımcı
hazine bonosunu tercih edecektir. Bazı yatırımcılar ise ekstradan elde edilecek % 6.5 getiri
oranı (%14.5 - %8) için %19.81 birimlik risk fazlasını kabul edebilirler. Finansal açıdan
bu hareket yanlış olmayacaktır. Bu gibi durumlarda karar vermeye yardımcı olacak bir
ölçüt geliştirilmiş ve adına “belirlilik katsayısı” (coefficient of determination) denmiştir.

Belirlilik katsayısı, bir birim getiri için katlanılacak riski ifade eder ve şu şekilde
hesaplanır16:
BK = σ / E (r) olarak hesaplanır.

(7)

Bu ölçüte göre yatırım alternatifleri karşılaştırıldığında en iyi yatırımın Hazine Bonosu
olduğu görülmektedir.
BKA

= 1.37

BKB

= 1.14

BKHB

= 0.00

2.2.3. Getiri Olasılık Dağılımları
Bir yatırım kararı öncesi finansal varlığın geçmiş performansı incelenmelidir. Fiyat
verileri bir zaman serisi içinde ortaya konulur ve buradan zaman serisinin frekansına göre
kesik veya sürekli getiri oranları çıkartılır.
(8) Getiri 

P1
1
P0

(9) Getiri  ln

p1
p0

Kesik getiri oranı belli zaman aralığında dönem başında alınıp, dönem sonunda satılması
sonucunda ortaya çıkan getiri oranıdır. Zaman aralığı günlük, haftalık, aylık veya yıllık
olabilir. Örneğin 100 TL’ye alınan bir hisse senedinin iki ay sonraki fiyatı 75 TL olursa,
dönem getirisinin -%25 olduğu söylenir. Bu hisse senedinin fiyat performansını aylık
olarak takip edelim. İlk ay %50 artışla fiyat 150 TL, sonraki ay %50 düşüşle 75 TL’den
kapatsın. İki aylık dönem getirisi -%25 olmasına rağmen, dönemin aylık aritmetik
ortalama getirisi %0 olacaktır. Eğer dönem içindeki getiri hesaplamaları (9) numaralı
sürekli getiri formülü ile yapılırsa fiyat performansı daha doğru takip edilebilecektir.
Finansal hesaplamalarda frekans sıklığı çok olduğundan, dönem içi fiyat değişimlerinin
hesaba katıldığından, logaritmik dönüştürmeler ve toplama çıkarma gibi bazı
matematiksel özelliklerinin kolaylıkla uygulanabildiğinden sürekli getiri hesaplamaları
çok kullanılır.
Sürekli getiri oranlarını kullanarak A ve B yatırımların beklenen getiri oranların
dağılımları aşağıdaki gibi olsun17. Hangi yatırım tercih edilmelidir?

16

Brigham, Houston, a.g.e. ss.183

17

Brigham, et.al. a.g.e.

A

B
-30 0

40

Getiri Oranı
(%)

Beklenen Getiri Oranı

Her iki yatırımın beklenen getirileri eşittir. Yatırım tercihini etkileyecek faktör risk unsuru
olacaktır. B yatırımının riski, A yatırımın riskine göre daha fazla olduğu sürekli dağılım
grafiğinde kolayca anlaşılmaktadır. En kötü olasılıkların gerçekleşmesi durumunda B
yatırımı negatif getiri sağlarken, A yatırımının beklenen en düşük getiri oranı %0’dan
büyük olacaktır. Dolayısıyla A yatırımı tercih edilmelidir.

2.3. Portföy Hesaplamaları
Temel amacı riski azaltmak ve üstlenilen risk derecesinde en yüksek getiriyi sağlamak
olan, en az iki adet finansal varlıktan oluşturulan cüzdana portföy adı verilmektedir. H.
Markowitz’in ortaya koyduğu Modern Portföy18 yaklaşımı öncesi yatırımcılar geleneksel
yaklaşıma göre herhangi bir hesaplama yapmadan, içgüdüsel olarak fiyatlardaki
değişimleri öngörüp, portföydeki menkul kıymet sayısını ençoklamaya çalışırlardı.
Portföy içindeki menkul kıymet getirileri aynı yönde olmadıklarından, oluşturulan
portföyün riski bireysel menkul kıymet risklerinin toplamından daha az oluyordu. Ancak
getiriyi ençoklamak için birçok menkul kıymetin alım-satımı gerçekleştiğinden komisyon
giderleri elde edilen kazancı azaltıyordu. Nobel ödüllü Markowitz’in finans bilimine
kattığı Modern Portföy yaklaşımı temel olarak 3 önemli nokta üzerine kurulmuştur:
1. Yatırımcılar, aynı riski taşıyan iki portföyden getirisi daha yüksek olanı seçerler.
Yüksek getiri, düşük getiriye tercih edilir.
2. Bir bütünü oluşturan parçaların toplamı bütüne eşit değildir. Menkul kıymetlerin
üzerinde taşıdıkları riskler bir portföye katıldığında, portföyün toplam riski
bireysel risk toplamlarından daha düşük olacaktır.

18

Markowitz, H.M., “Foundations of Portfolio Theory”, Journal of Finance, June 1991, 469-477

3. Yatırımcılar kararlarını etkin sınıra göre verirler.
Portföy hesaplamalarında en önemli parametreler ortalama getiri, riski ifade eden
standart sapma, kovaryans ve korelasyon katsayılarıdır.

Aşağıda XYZ şirketinin yıl sonu kapanış fiyatları ve yıl içinde dağıtmış olduğu temettü
değerleri verilmiştir:
A

B

C

1

XYZ
Şirketi Fiyat
fiyat verileri:

Temettü

2

31.12.2001

42,25

-

3

31.12.2002

34,38

3,00

4

31.12.2003

28,88

1,60

5

31.12.2004

32,25

1,40

6

31.12.2005

54,88

0,80

7

31.12.2006

42,13

0,80

8

31.12.2007

52,88

1,10

9

31.12.2008

55,75

1,60

10 31.12.2009

60,75

5,59

11 31.12.2010

71,56

2,00

12 31.12.2011

72,69

14,15

D

Örneğin yatırımcı 2010 yılı sonunda XYZ şirketinin bir hisse senedini piyasa değerinden
satın almış ve bir yıl elinde tutmuş olsun. 2011 yılı için getirisi şöyle hesaplanır:

rxyz 

72.69  14.15  71.56
 %21.35
71.56

XYZ hisse senedinin 10 yıllık ortalama getiri ve risk hesaplamamaları aşağıdaki Excel
çalışma sayfası üzerinde gösterilmiştir:

A
1

B

C

D

E

XYZ Şirketi fiyat verileri:

2
3

Tarih

Fiyat Temettü Getiri

4

31.12.2001

42,25 -

-

5

31.12.2002

34,38 3,00

-11,53% <-= (B5+C5)/B4

6

31.12.2003

28,88 1,60

-11,34% <-= (B6+C6)/B5

7

31.12.2004

32,25 1,40

16,52% <-= (B7+C7)/B6

8

31.12.2005

54,88 0,80

72,65%

9

31.12.2006

42,13 0,80

-21,77%

10 31.12.2007

52,88 1,10

28,13%

11 31.12.2008

55,75 1,60

8,45%

12 31.12.2009

60,75 5,59

19,00%

13 31.12.2010

71,56 2,00

21,09%

14 31.12.2011

72,69 14,15

21,35%

15
16 Ortalama Getiri

14,25% <-=AVERAGE(D5:D14)

17 Standart Sapma, σ

25,26% <-=STDEVP(D5:D14)

18

Yapılan hesaplamalar sonucu XYZ hisse senedinin ortalama getirisi %14.25 ve riski
%25.26 çıkmaktadır. Beklenen getiri oranı, yıllık getirilerin ortalama değeridir.
Yukarıdaki örnekte her bir durumun gerçekleşme olasılığı eşit olduğu için AVERAGE
(ortalama) fonksiyonu kullanılmıştır. Riski ifade eden standart sapma hesaplaması, kütle
ve örneklem varsayımlarına göre farklı hesaplanabilir. Burada kütle standart sapma
(STDEVP) fonksiyonu kullanılmıştır.
2.3.1. Kovaryans ve Korelasyon
Kovaryans iki varlık arasındaki ilişkinin yönünü gösterir. Ortalama getirilerin farklarının
çarpımından elde edildiği için kovaryansın artı değer vermesi, iki varlıktan birinin
ortalama getirinin üstünde getiri sağlaması durumunda diğerinin de kesinlikle ortalama
getirinin üstünde getiri sağlayacağı yorumu yapılabilir.

n

cov(AB)   (kA1  kˆ A )(k B1  kˆ B )Pi

(10)

i 1

Korelasyon katsayısı ise bireysel varlıkların ortalama getirilere göre nasıl hareket ettiğini
gösterir. Kovaryans, beraber hareket etmenin yönünü verirken korelasyon katsayısı
beraber hareket etmenin şiddetini verir. Kovaryans değerinin varlıkların standart sapma
çarpımlarına bölünmesi ile elde edilen korelasyon katsayısı, standardize edildiğinden
değeri -1 ile 1 arasında olacaktır. Excel çalışma sayfasında uygulamalı gösterimi şöyledir:

(11)

cor(AB)  cov(AB) / A B

A

B

C

F

G

H

XYZ

ABC
getiri

rXYZ-E(r) rABC-E(r) Çarpım

1
2

Tarih
3
4

2002

-11,53% 52,78%

-25,78%

-2,84%

0,73%

5

2003

-11,34% 111,11% -25,60%

55,49%

-14,20%

6

2004

16,52%

5,10%

2,26%

-50,52%

-1,14%

7

2005

72,65%

-5,56%

58,40%

-61,18%

-35,73%

8

2006

-21,77% 38,55%

-36,03%

-17,07%

6,15%

9

2007

28,13%

33,33%

13,87%

-22,29%

-3,09%

10

2008

8,45%

77,77%

-5,80%

22,15%

-1,28%

11

2009

19,00%

44,44%

4,74%

-11,18%

-0,53%

12

2010

21,09%

132,00% 6,83%

76,38%

5,22%

13

2011

21,35%

66,66%

11,04%

0,78%

14

E(r)

14,25% 55,62% Kovar.

-4,31%

=AVERAGE(H4:H13)

15

Kovar.

-4,31%

16

Kor.

-41,70%

=COVAR(B4:B13;C4:C
13)
=CORREL(B4:B13;C4:
C13)

17

Kor.

-41,70%

cor(AB) =cov(AB)/σAσB

7,10%

<-= F3*F4

Tablo-2.2: Portföy Kovaryans ve Korelasyon Hesaplamaları

2.3.2. Portföyün Beklenen Getirisi, Riski, Kovaryans ve Korelasyon Hesaplamaları
Yukarıda tek bir menkul kıymet için beklenen getiri, Kovaryans ve korelasyon katsayıları
hesaplanmıştı. Şimdi ise aynı parametreleri bir portföy için hesaplayalım. Aşağıda getiri
oranları verilen XYZ ve ABC hisse senetlerinden bir portföy oluşturalım. Portföyün içine
%30 ağırlığında XYZ ve %70 ağırlığında ABC hisseleri koyalım. Buna göre portföyün
getirisi (μ), riski (σ), kovaryans (σ1,2) ve korelasyon (ρ) katsayıları nasıl hesaplanır?

A

B

2

XYZ

30%

3

ABC

70%

C

D

E

F

1

<-=1-B2

4
ABC

Portföy

5

Tarih XYZ

6

2002

-11,53% 52,78%

33,49% =$B$2*B6+$B$3*C6

7

2003

-11,34% 111,11%

74,37%

8

2004

16,52%

5,10%

8,52%

9

2005

72,65%

-5,56%

17,90%

10 2006

-21,77% 38,55%

20,45%

11 2007

28,13%

33,33%

31,77%

12 2008

8,45%

77,77%

56,97%

13 2009

19,00%

44,44%

36,81%

14 2010

21,09%

132,00%

98,73%

15 2011

21,35%

66,66%

53,07%

17 μ =

14,25%

55,62%

43,21% =AVERAGE(E6:E15)

18 σ =

25,26%

40,92%

26,40% =STDEVP(E6:E15)

19 σ1,2 =

-4,31%

<--=

=COVAR(B6:B15;C6:C15)

20 ρ=

-41,70%

<--=

=CORREL(B6:B15;C6:C15)

16

Tablo-2.3: Portföyün Risk, Getiri, Kovaryans ve Korelasyon Hesaplamaları

Görüldüğü gibi bir portföyün riski ve getirisini etkileyen en önemli iki faktör hisse
getirileri ve ağırlıklarıdır. Örnekte portföy getirisi bireysel hisse getirilerinin ağırlıklı

ortalaması iken portföyün riski, bireysel hisse risklerinin ağırlıklı ortalaması değildir.
Bireysel risk ortalamalarından daha düşük bir değerdir.
Bir yatırımcı portföyüne aldığı hisselerin getirilerini sadece tahmin edebilir, belirleyicisi
olamaz. Ama hisselerin ağırlıklarını kendisi belirleyebilir. Bu aşamada iki adet hisse
senedinin ağırlıklarını değiştirerek portföyün beklenen getirisi ve riskinin nasıl değiştiğini
uygulamalı olarak gösterelim:
A

B

C

D

E

17

μ=

14,25% 55,62%

43,21%

18

σ=

25,26% 40,92%

26,40%

19

σ1,2 = -4,31%

20

ρ=

F

16

-41,70%

= E18

=E17

26,40%

43,21%

21
22
23

0%

40,92%

55,62%

24

10%

35,85%

51,48%

25

20%

30,97%

47,35%

26

30%

26,40%

43,21%

27

40%

22,31%

39,07%

28

50%

19,04%

34,94%

29

60%

17,05%

30,80%

30

70%

16,80%

26,66%

31

80%

18,37%

22,53%

32

90%

21,35%

18,39%

33

100%

25,26%

14,25%

Tablo-2.4: Farklı Ağırlıklarda Oluşan Bir Portföyün Risk, Getiri, Kovaryans ve
Korelasyon Hesaplamaları

Hisse ağırlıklarının belirlendiği ilk tablonun B2 hücresindeki değerler değiştirilerek
istenilen sonuca ulaşılabilir. Ancak Excel’in içinde yer alan Data Table (Veri Tablo)
uygulaması bu durumu rahatlıkla çözebilir. Buna göre D22 ve E22 hücrelerine bir önceki
aşamada bulunan portföy riski ve getirisi referans olarak girilir. D22 hücresine =E18 ve
E22 hücresine =E17 yazılır. Böylece daha önce hesaplanan risk ve getiri değerleri, sonraki

hesaplamalar için referans oluşturacaktır. C23 hücresinden başlayarak sütün olarak
istenilen ağırlıklar yazılır. Burada %10 değişim aralıkları kullanılmıştır. C22:E33 alanı
taranır ve Data / What if / Data Table ara yüzü açılır. Ortaya çıkan tablonun sütun
kısmına hesaplamalardaki kritik parametre olan ağırlık hücresini gösterilir: $B$2. Eğer
ağırlıklar satır olarak belirtilmiş olsaydı kritik parametre ($B$2) satır kısmında
gösterilirdi. Tüm aşamalar ve sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-2.5: Excel’de Getiri ve Risk Hesaplaması

Tablo-2.6: Excel’de Data / Table Gösterimi

Tablo-2.7: Excel’de Etkin Sınır Çizimi I

Tablo-2.8: Excel’de Etkin Sınır Çizimi II

XYZ ve ABC hisselerin 11 farklı ağırlıkları ile elde edilen grafik yukarıdaki aşamaları
gösterilen Tablo-2.7 ve Tablo-2.8’de gösterilmiştir. Yatay ekseninde risk, dikey ekseninde
de getiri değerlerinin yer aldığını düşünürsek grafiğin alt kısmında yer alan 3 noktayı
rasyonel bir yatırımcı asla dikkate almamalıdır. Çünkü aynı risk seviyelerinde,
oluşturulabilecek farklı ağırlık kombinasyonlar ile daha yüksek bir getiri
kazanılabilmektedir. Diğer bir deyişle daha etkin portföyler oluşturulabilmektedir.
Örneğin %80 XYZ ve %20 ABC portföyü ile %20 risk; %22.53 getiri elde edilmektedir.
Eğer portföyün içeriği yaklaşık %25 XYZ ve %75 ABC ile oluşturulduğunda aynı risk
seviyesinde daha yüksek getiri (%45) elde edilmektedir. Dolayısıyla portföy içinde
menkul kıymetlerin ağırlıkları değiştirilerek etkin portföyler oluşturulabilmektedir.

Sonuç olarak bir portföyün seçimini etkileyen üç temel unsur aşağıda belirtilmiştir:
1. Portföyün getirisi
2. Portföy getirisinin standart sapması
3. Portföy getirilerinin diğer tüm menkul değerler veya diğer portföy getirileri ile
korelasyon katsayısı

Yatırım tercihlerini belirleyen temel faktör etkin portföy tanımıdır. Buna göre seçilen
yatırımın riskinden daha düşük riskli bir başka yatırım yoktur. Aynı şekilde seçilen
yatırımın risk seviyesinde daha yüksek getiri sağlayan bir yatırım yoktur.

2.3.3. Çeşitlendirme
Tüm yumurtaları bir sepete koymamak ifadesiyle açıklanabilen çeşitlendirme tekniği, bir
portföy içinde yer alan birçok finansal yatırımın toplam riskini azaltmak amacını güder19.
Örneğin tüm yatırımınızı bir hisse senedine yaparsanız, oluşturulan portföyün değeri
yatırım yaptığınız şirketin performansı veya diğer bir deyişle riski ile birebir ilişkili
olacaktır. Ancak yatırımınızı 3 farklı hisse senedine yaparsanız, portföy değeri tek bir
hisse senedinin performansına bağlı kalmayacaktır. Bir şirketin hisse değeri düşse bile
diğer hisselerin yükselmesi sonucu getiri ve riskiniz tek bir hisse yerine portföyün toplam
risk ve getirisine bağlı olacaktır. Burada yatırımcının dikkate alacağı en önemli
parametreler, varlıkların dağılım oranı ve korelasyon katsayıları olacaktır. Çeşitlendirme
ile riskin bir bölümü dağıtılabilir20. Çeşitlendirme ile dağıtılamayan riske sistematik risk
adı verilir. Rasyonel yatırımcılar yatırımlarını çeşitlendirme yöntemiyle sistematik
olmayan riski yok etmeye çalışırlar. Genel bir görüşe göre 20 farklı varlığa yapılacak
yatırımla şirket riski (sistematik olmayan risk) en az seviyeye indirilebilmektedir.
2.3.4. Finansal Varlık Değerleme Modeli (CAPM)
Finansal varlıkların değerlemeleri ile ilgili modellerin en başında gelir. Yatırımcıların
talep ettikleri getiri oranı ve risk seviyelerini finansal piyasaları ile ilişkilendiren doğrusal
bir modeldir 21 . Finansal varlık değerleme modelinin en dikkat çeken varsayımları
şunlardır:


Yatırımcıların varlık fiyatlarını etkileyemez.



Yatırımcılar riskten kaçınırlar.



Vergi ve işlem maliyetleri geçerli değildir.



Finansal piyasa tek bir borsa endeksi ile sınırlı değildir.

CAPM modelini formül ile ifade edilirse:
(11) R i  rf  i * (R m  rf ) olur.

Beta katsayısı, ilgili menkul kıymetin veya portföyün getiri oranlarındaki değişkenliğini
piyasa getirilerine göre ölçümleyebilen bir katsayıdır. Hesaplanması aşağıda uygulamalı
olarak gösterilmiştir. Görüleceği gibi beta hesaplamaları birçok farklı yöntemler ile
gerçekleştirilebilir.

19

Brigham, Houston, a.g.e.

20

Brigham, Houston, a.g.e.

21

Sharpe, William F., a.g.e.

Aşağıda verilen önergeleri takip ederek bir hisse senedinin beklenen getirisini
hesaplayalım. Örnek olarak S&P500 içinde işlem gören ve dünyada bilinirliliği yüksek
olan Microsoft şirketi 22 seçilmiştir. 60 adet aylık getiri oranları kesik dağılıma göre
hesaplanmıştır.
(Pt – Pt-1) / Pt-1 işleminin sonucu ile elde edilen getiri değerleri
ve fiyat seviyeleri aşağıda gösterilmiştir.
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http://finance.yahoo.com/q?s=MSFT

Bundan sonra izlenecek aşamalar sırayla aşağıda açıklanmıştır. S&P500 endeks değerleri
aylık frekans sıklığı ile tablo halinde ortaya konur. www.finance.yahoo.com internet
adresinde çıkan sayfada Investing sekmesini ve piyasalardan US seçerek S&P 500
endeksinin aylık kapanış fiyatlarını indiriniz.

CAPM formülünde yer alan son değişken risksiz faiz oranını yerine tutacak değer, seçilen
frekansa uygun olduğu için 3 aylık Hazine bonosu faiz oranı kullanılabilir. Amerikan FED
sayfasında yer alan Hazine Bonosu (Treasury Bills) verilerini aylık frekansta indiriniz.
Sonuç olarak bir Excel sayfasında bulunan tüm değerler sütun olarak listelenir: Microsoft
hisse senedi getiri serisi (Ri), piyasa endeksini temsil eden S&P500 getirileri (Rm) ve
risksiz faiz oranını temsil eden hazine bonosu getiri oranları (Rf) olarak gösterilmiştir.

Finansal varlık değerleme modelinde (11) sağ tarafta yer alan risksiz faiz oranını sola
çekip doğrusal regresyon modeli uygulandığında beta katsayısı elde edilir:
Ri  rf   i  ( Rm  rf ) . Dolayısıyla Excel sayfasında Ri – rf ve Rm – rf serilerini elde
ettikten sonra Data > Data Analysis > Regression komutlarıyla regresyon sayfasına gidilir
ve Y ekseni için Ri – Rf verileri, X ekseni için de Rm – Rf verileri seçilir ve işaretlenir.
Regresyon uygulandığında yeni sayfada açılan çıktı sonuçlarına göre beta katsayısının
0.9875’e eşit olduğu görülür. Bkz. Tablo-2.9.

Tablo-2.9: Regresyon Çıktısı

Buna göre Ekim 2012 tarihine kadar bilinen verilerle oluşturulan model ile Microsoft’un
beklenen getiri oranı şöyle hesaplanır:
Ri = %0.11 + 0.9875 * (-%0.84 - %0.11) = - % 0.828
S&P500 endeksinin son getiri oranı -%0.84 olduğundan Microsoft hisse senedinin 2012
Kasım başı beklenen fiyatı ise şöyle hesaplanacaktır:
$29.20 * (1- 0.00828) = $28.96

2.3.5. Sistematik Risk Ölçümleri: Beta Katsayısı Hesaplama Yöntemleri
Beta katsayısını hesaplayabilmek için piyasa endeks getiri serileri ve ilgili hisse senedinin
getiri serilerini bilmek gerekiyor. Sharpe’ın risk-getiri ilişkisini açıklayan Finansal Varlık
Değerleme Modelinde en önemli parametre Pazar (piyasa) riskinin katsayısı olan beta
değişkenidir. Hisse senedinin piyasaya olan duyarlılığını ölçen beta katsayısını
bulabilmek için genellikle regresyon doğrusu kullanılır. Regresyon doğrusunun eğimi,
dikey eksenin yatay eksene etkisini ölçtüğünden ve gösterimlerde dikey eksene hisse
getirileri, yatay eksene piyasa getirileri yerleştirildiğinden; beta katsayısı (regresyon
doğrusunun eğimi) hisse senedinin piyasaya olan duyarlılığını ölçer. Finans dünyasında
bu yaklaşım oldukça sık kullanılır. Bu bölümde regresyon modeline göre bulunan beta
katsayılarının farklı hesaplanma yöntemleri23 irdelenecektir.
2.3.5.1. En Küçük Kareler (Hata terimlerinin Karesi) Yöntemi:
Endeks ve hisse senedi getirilerinin oluşturduğu koordinatlar iki boyutlu XY grafiğine
yerleştirilir. X ekseni piyasa endeks getirilerini, Y ekseni de hisse senedi getirilerini ifade
eder. Elde edilen noktalar kümesinin ortasından öyle bir doğru çizilmelidir ki, noktaların
doğruya olan uzaklıkların karelerinin toplamı minimum olmalıdır.
Buna göre oluşturulan getiri modeli şöyle olacaktır:
(13) Getiri = α + β * Piyasa Getirisi + ε
Eski Yunan harfleri gösterilen α ve β katsayıların tahmin edilmesi gerekir. Eldeki veri seti
ile katsayılar tahmini yapılır.
(14) Tahmini getiri = a + b * Piyasa Getirisi
Buradan hata terimlerini minimum yapacak değeri bulabilmek için:
Getiri – Tahmini Getiri = Hata terimi eşitliği kullanılır.

Tablo 2.10’da DFG hisse senedini ve işlem gördüğü endeksin getirileri yıllar itibariyle
A8: C32 hücrelerinde verilmiştir. Getiri tahmini yapabilmek için alfa ve beta
katsayılarının ortaya konması gerekiyor. En küçük kareler yöntemine göre izlenecek yol
aşağıda açıklanmıştır.

İlk olarak A4:B4 hücrelerine rastgele iki değer verilir. D8:D32 aralığına DFG hisse
senedinin yıllık getirileri tahmin edilir. Örneğin 1988 yılı hisse senedinin getirisini bulmak
için D8 hücresine =$A$4+$B$4*C8 formülü girilir ve D32 hücresine kadar kopyalanır.
E8:E32 hücre aralığına tahmin edilen getiri ile gerçekleşmiş hisse getirisi arasındaki
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Wayne L. Winston, S. C. Albright, “Management Science”, Duxbury Press, 1997, ss. 295-302.

farklar hesaplanır. Örneğin E8 hücresine =B8-D8 formülü yazılır ve E32 hücresine kadar
kopyalanır. F8:F32 hücre aralığı, E8:E32 hücrelerinin kareleri alınmış değerleridir. F33
hücresi hata karelerinin toplamı olduğundan hedef hücre olarak seçilir.

Data > SOLVER ile doğrusal optimizasyon programı aktif hale getirilir. Hedef hücresine
F33 yazılır ve minimum düğmesi işaretlenir. Değişken hücreler olarak A4:B4 seçilir.
Kısıtlar kısmı boş geçilerek SOLVE sekmesine basılır. Çıkan sonuçlara göre tahmini alfa
değeri, a = 0.0286 ve tahmini beta değeri, b = 0.6044 olarak hesaplanır. Bulunan değerlere
göre çizilecek regresyon doğrusunun gerçekleşmiş piyasa ve hisse senedi getirilerinden
oluşacak noktalara olan uzaklığın karelerinin toplamı minimum olacaktır.

Tablo-2.10 En Küçük Kareler Yöntemi

Tablo-2.11 En Küçük Kareler Yöntemi Solver Uygulaması

2.3.5.2. Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Yöntemi:
Birinci yöntemde yapılan hesaplamalarda güncel ve eski gözlem değerlerine eşit ağırlıklar
verilmektedir. Ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemi, güncel değere daha fazla
ağırlık vererek beta katsayısını hesaplamaktadır. Eski gözlemlere daha az, yeni
gözlemlere daha fazla ağırlık veren bu yöntemi uygulayabilmek için sabit bir katsayı
belirlenir. Uygulamada genellikle bu katsayı 0.95 olarak kullanılmaktadır. Buna göre hata
terimlerinin kareleri hesaplanırken, cari gözlem için 0.951 kullanılırken bir önceki tarihte
elde edilen gözlem için 0.952 katsayısı kullanılır. Böylece n zaman önceki gözlemin
ağırlıklandırılmış katsayısı 0.95n olacaktır.

Tablo-2.12 Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Yöntemi
Matematiksel olarak 0 ile 1 sayıları arasında yer alan bir rakamın karesi alındığında çıkan
değer, öncekinden daha küçük çıkmaktadır. Bu yüzden tüm gözlemler için yapılacak
ağırlıklandırmalar ile geçmiş verilere daha az ağırlık verilmiş olacaktır.

Tablo-2.13 Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Yöntemi Solver Uygulaması
Bu yönteme göre bulunan kesişim ve eğim katsayıları, a = 0.0375 ve b = 0.5468 olarak
bulunur.

Sonuç olarak 2 farklı yönteme göre bulanan parametreler aşağıda gösterilmiştir.
En Küçük Kareler Yöntemi (EKK):

a = 0.0286; b = 0.6044

Ağırlıklandırılmış EKK:

a = 0.0375; b = 0.5468

2.4. Örnek Uygulama
Aşağıda yer alan tabloda 2000-2012 yılları arasında Ceyhan A.Ş.’nin ve Seyhan A.Ş.’nin
hisse senedi kapanış fiyatları ve ilgili dönemlerde dağıttıkları kâr payı miktarları ile
Menkul Kıymet Endeks (Borsa) değerleri yer almaktadır.
Ceyhan A.Ş.



Seyhan A.Ş.

Yıllar
2000

Hisse
Fiyatı
11,25

Kâr
Payı
1,15

Hisse
Fiyatı
34,75

Kâr Payı
3,00

Endeks
Değeri
4.663

2001

10,75

1,06

36,30

2,90

4.785

2002

10,50

1,00

38,75

2,75

5.679

2003

10,75

0,95

41,25

2,50

6.434

2004

11,37

0,90

46,00

2,25

6.602

2005

10,62

0,85

45,75

2,00

7.705

2006

16,50

1,00

48,75

2,75

8.679

2007

14,75

0,95

57,25

2,50

9.434

2008

11,37

0,90

60,00

2,25

10.602

2009

17,62

0,85

65,75

2,00

12.705

2010

18,75

0,95

67,25

2,50

11.434

2011

19,37

0,90

70,00

2,25

10.602

2012

27,62

0,85

75,75

2,00

14.705

Yukarıda verilerin tablodaki verileri dikkate alarak Ceyhan A.Ş., Seyhan A.Ş.ve
Borsa Endeksinin yıllık getirileri ile 13 yıllık dönem için ortalama getirilerini
hesaplayınız.



Yukarıda verilerin tablodaki verileri dikkate alarak Ceyhan A.Ş., Seyhan A.Ş.ve
Borsa Endeks getirilerinin standart sapmalarını hesaplayınız.



Ceyhan A.Ş. ve Seyhan A.Ş. getirilerinin dikey eksende olduğu, Borsa Endeks
getirilerinin yatay eksende olduğu serpilme (scatter) grafiğini çiziniz.



Regresyon modeli geliştirerek Wilshire 5000 Endeks getirilerine kıyasla Batman
A.Ş. ve Reyman A.Ş. betalarının tahminlemesini yapınız.



10 yıllık devlet tahvili faiz oranı % 9.50 seviyesindedir. Piyasa portföyünün
beklenen getirisinin %15 olduğu bir durumda, sermaye piyasası doğrusunu

kullanarak Ceyhan A.Ş. ve Seyhan A.Ş. hisse senetlerinin beklenen getirilerini
hesaplayınız.


%50 Ceyhan A.Ş. ve %50 Seyhan A.Ş. hisse senetlerinden oluşan bir portföy
oluşturmak istediğinizde; portföyün betası ve beklenen getirisi ne kadar olacaktır?

Öncelikle veri seti Excel çalışma sayfasına girilir. Daha sonra fiyat ve temettü verilerinden
getiri oranları bulunur. Yatırım dönemin ortalama getiri ve standart sapmaları hesaplanır.

Sadece risk unsuruna (standart sapma) bakılırsa Ceyhan A.Ş. daha riskli bir yatırım
olduğu görülür. Ceyhan A.Ş. aynı zamanda yatırımcılarına bugüne kadar diğer şirketten
daha yüksek bir ortalama getiri sunmuştur.

Serpilme diyagramını çizebilmek için hisse getirileri ile endeks getirileri kullanılır. Daha
önce hesaplanan getiri oranları yan yana sıralanır. Yatay eksen için endeks getirileri ve
dikey eksen için de hisse senedi getirileri seçilerek Excel Tablo seçeneklerinden “scatter”
(serpilme) grafiği oluşturulur.

Hisse senedi getirilerinden elde edilen yıllık getiri noktalarının arasından çizilen
regresyon doğrusunun eğimini inceleyiniz. Buna göre Ceyhan A.Ş.’nin eğimi Seyhan
A.Ş.’nin eğiminden daha diktir. Buradan çıkartılacak sonuç: “Ceyhan A.Ş. daha riskli bir
yatırımdır”. Önceki soruda hesaplanan değerlerle ortaya çıkan sonuç ve grafik sonuçları
ile uyumludur.

Tablo-2.18: Ceyhan A.Ş.’nin Regresyon Çıktısı
Ceyhan A.Ş.’nin betası 0.73 ve Seyhan A.Ş.’nin betası 0.08 çıkmaktadır. Bulunan
katsayıların istatistiksel anlamlılık derecelerine bakıldığında ikinci firmanın eğim
katsayısının (beta) sıfırdan anlamlı derecede farklı olduğu varsayımı reddedilememektedir
(hücre E146). Diğer bir ifade ile Seyhan A.Ş. için bulunan beta katsayısı istatistiksel
olarak sıfırdan farklı değildir. Ayrıca beta katsayısı için kurulan doğrusal modelin
anlamlılığı istatistiksel olarak kanıtlanamıyor (hücre F140).

Tablo-2.19: Seyhan A.Ş.’nin Regresyon Çıktısı

Regresyonun istatistiksel olarak anlamsız olmasının yanı sıra, eğim katsayısının anlamsız
olduğu E146 hücresinde yer alan olasılık değerinin (p-value) %5’ten büyük çıkması ile de
anlaşılabiliyor. E146 hücresindeki olasılık değeri %50.60 olduğu için eğim katsayısının
sıfırdan farklı olduğunu ileri süren boş hipotez reddedilememektedir. Excel çıktısında
B145:B146 hücrelerinde hesaplanan değerlerin %95 güven aralığında alt ve üst sınırları
da hesaplanmaktadır. G145:H146 hücrelerinde hesaplanan katsayı ve eğim katsayılarının
alt ve üst sınırları görülmektedir. Sıfır değeri her iki katsayının alt ve üst sınırları içinde
yer aldığı için istatistiksel olarak şöyle bir sonuca varılır: “2001 – 2012 yılları arasında
elde edilen getirilerle oluşturulan modelde %95 olasılılıkla elde edilen eğim katsayısı sıfır
olacaktır”. Dolayısıyla Seyhan A.Ş.’nin eğim katsayısı 0.08 olarak hesaplansa da
istatistiksel olarak sıfırdan farklı değildir.

CAPM modeline göre hesaplanan olması gereken getiri oranları Ceyhan A.Ş. için %13.52,
Seyhan A.Ş. için %9.97 çıkmaktadır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci bölümün devamı olan bu kısımda risk türleri açıklanmış, sistematik risk ile
sistematik olmayan risklerin getiri hesaplamalarındaki etkileri tartışılmış ve modern
finansta kullanılan getiri risk hesaplamaları gösterilmiştir. Geleneksel CAPM (Finansal
Varlık Değerleme Modeli)’in dışına çıkılarak sistematik riski ifade eden beta katsayı
hesaplama türleri, Excel yardımı ile gösterilmeye çalışılmıştır. Bölümün sonunda verilen
uygulamalı örnekler ile doğası gereği zor olan konu, basit ve anlaşılır hale getirilmeye
çalışılmıştır.

Bölüm Soruları
1. Risksiz faiz oranının sabit kalması durumunda aşağıdaki önermelerden hangisi
doğrudur?
a.Eğer risk primi %1 artarsa, istenilecek getiri oranı da %1 artar.
b.Eğer rik primi %1 artarsa, beta katsayısı 1’den büyük hisse senedinden istenilecek
getiri oranı artar; beta katsayısı 1’den küçük hisse senedinden istenilecek getiri oranı
azalır.
c.Eğer risk primi %1 artarsa, beta katsayısı 1’e eşit olan hisse senedinden istenilecek
getiri oranı %1 artacaktır.
d. A ve C şıkları doğrudur.
e. Tüm önermeler yanlıştır.

2. Riskten kaçınan bir yatırımcı portföyüne 2 hisse senedi katacaktır. A hisse senedinin
beklenen getirisi %15 ve standart sapması %12’dir. B hisse senedinin beklenen getirisi
ve standart sapması sırasıyla %15 ve 8’dir. Her iki hisse senedi piyasa ile olan
korelasyonu 0.75’tir. Buna göre yatırımcı portföye hangi hisse senedini katmalıdır?
a. A hissesi.
b. B hissesi.
c. A ve B hisseleri.
d. Hiçbiri.
e. Yeterli bilgi yoktur.

3. A hissesinin betası 1.5; B hissesinin betası 0.5’tir. Piyasanın dengede olduğu bir
durumda aşağıdaki hangi önerme en doğru olacaktır?
a. A’nın riski B’den fazla olacaktır.
b. B portföye katılabilir.

c. A portföye katılabilir.
d. A’dan beklenen getiri oranı, B’nin beklenen getiri oranından daha fazla
olacaktır.
e. B’den beklenen getiri oranı, A’nın beklenen getiri oranından daha fazla
olacaktır.

4. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a. 2 hisse senedinden oluşan portföyün riski her zaman 1 hisse senedinden
oluşan portföyün riskinden daha az olacaktır.
b. 2 hisse senedinden oluşan portföyün betası her zaman 1 hisse senedinden
oluşan
portföyün betasından daha az olacaktır.
c. Eğer bir portföye rastgele 10 hisse senedi katılırsa, 1 hisse senedinden oluşan
portföyün betasından daha küçük beta katsayısına sahip olacaktır.
d. Tüm önermeler doğrudur.
e. Tüm önermeler yanlıştır.

5. Piyasanın dengede olduğu bir durumda KLM hisse senedinden beklenen getiri %25.5
risksiz faiz oranı %12.4 ve piyasa (endeks) beklenen getirisi %14.75 ise A hissesinin
beta katsayısı ne kadar olmalıdır?
a)

5.57

b)

4.57

c)

2.85

d)

1.85

e)

1.00

CAPM formula uygulandığında cevap 5.57 bulunur.

Cevaplar:
1. C
2. B
3. D
4. E
5. A

1. Arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma olasılığına ne denir?
a) Getiri
b) Risk
c) Faiz
d) Amortisman
e) Kâr

2. Risk ve getiri ilişkisi nasıl orantılıdır?
a) Ters orantılı
b) Orantısız
c) Doğru orantılı
d) Sıfır orantılı
e) Biri artarken diğeri düşer

3. Finans biliminin temel taşlarından biri olarak kabul edilen olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Satış
b) Muhasebe
c) Üretim
d) Risk
e) Maliyet

4. Finans biliminin temel taşlarından biri olarak kabul edilen olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Satış
b) Muhasebe
c) Üretim
d) Maliyet

e) Getiri

5. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Sistematik risk
b) Muhasebe
c) Üretim
d) Amortisman
e) Nakit çıkışı

6. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Muhasebe
b) Piyasa riski
c) Üretim
d) Amortisman
e) Nakit çıkışı

7. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Üretim
b) Muhasebe
c) Enflasyon riski
d) Amortisman
e) Nakit çıkışı

8. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Amortisman
b) Muhasebe
c) Üretim

d) Faiz riski
e) Nakit çıkışı

9. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Nakit çıkışı
b) Muhasebe
c) Üretim
d) Amortisman
e) Likidite riski

10. Aşağıdakilerden hangisi bir risk türüdür?
a) Ülke riski
b) Muhasebe
c) Üretim
d) Amortisman
e) Nakit çıkışı

CEVAPLAR:
1. B
2. C
3. D
4. E
5. A
6. B
7. C
8. D
9. E

10. A

3. SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Tahvil Kavramı
3.2. Tahvilde Değer Kavramları
3.2.1. Nominal Değer
3.2.2. İhraç Değeri
3.2.3. Piyasa Değeri
3.3. Tahvil Çeşitleri
3.3.1. İhraç Edilme Biçimlerine Göre Tahviller
3.3.1.1. Nama Yazılı Tahviller
3.3.1.2. Hamiline Yazılı Tahviller
3.3.2. Sağladıkları Güvenceye Göre Tahviller
3.3.2.1. Teminatlı Tahviller
3.3.2.2. Teminatsız Tahviller
3.3.3. Sağladıkları Haklara Göre Tahviller
3.3.3.1. Primli Tahviller
3.3.3.2. İkramiyeli Tahviller
3.3.3.3. Kâra Katılma Hakkı Veren Tahviller
3.3.3.4. Hisse Senedine Çevrilebilir Tahviller
3.3.3.5. Sabit ve Değişken Faizli Tahviller
3.3.3.6. İndeksli Tahviller
3.3.4. Çıkarılış Biçimlerine Göre Tahviller
3.3.4.1. Seri Halinde Çıkartılan Tahviller
3.3.4.2. Kuponsuz Tahviller
3.3.5. Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri
3.3.5.1. Devlet Tahvilleri
3.3.5.2. Özel Sektör Tahvilleri
3.3.5.3. Avrotahvil (Eurobond)
3.4. Bono Kavramı
3.4.1. Bono Türleri
3.4.1.1. Sabit Kuponlu Bono
3.4.1.2. Değişken Kuponlu Bono
3.4.1.3. Hazine Bonosu
3.4.1.4. Finansman Bonosu
3.4.1.5. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
3.5 Tahvil Senedinin Özellikleri
3.6. Tahvil Getirisi ve Değerleme
3.7. Excel Uygulamalı Örnek
3.8. Kupon Faizi ve Vade İlişkisi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sabit menkul kıymetlerden
tahvil hesaplamaları
gösterilecek.

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Tahvil, Kupon Faizi, Vade

Giriş
Finans literatüründe sabit getirili menkul kıymetler denince akla önce tahvil senetleri
gelmektedir. Tahvil senedi, şirket veya hazine tarafından ihraç edilen uzun vadeli bir
borçlanma senedir. Tahvili satın alan yatırımcı belli bir bedel ödeyerek (piyasa fiyatı)
karşılığında vade bitimine kadar belli aralıklarla kupon ödemeleri ve vade bitiminde
nominal değeri geri alır. Tahviller, şirketlerin ve kamunun sıklıkla kullandığı borçlanma
senetlerin en başında gelir. Tahvili satın alan yatırımcı, ödediği tahvil piyasa fiyatı
karşılığı tahvil süresince kupon faiz geliri elde ettiği gibi vade bitiminde tahvilin üzerinde
yazan nominal değeri (1.000 TL) geri alır. Kupon ödemeleri, tahvilin üzerinde belirlenen
faiz oranın nominal değer ile çarpılması ile elde edilir. Örneğin kupon faiz oranı %10 ve
ödemeler yıllık ise kupon ödemeleri her dönem için 100 TL, son dönemde ise 1.100 TL
ödeme yapılır. Tahvilin üzerinde belirtilen kupon faiz oranı ve nominal değer, tahvil vade
bitimine kadar sabittir. Piyasa fiyatı tahvilin kupon ödemelerinin ödenmeme riski, vadesi
ve diğer unsurlara bağlı olarak devamlı değişir. Her iki değişkeni eşitleyen vadeye kadar
faiz oranı da (YTM) bu durumda devamlı değişmektedir.
Finansta değer kavramı, bir finansal varlığın alıcısına yaratacağı nakit akımları toplamının
(CF), riski de içeren bir faiz oranı ile bugüne indirgenmesi olarak tarif edildiğinden
tahvilin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Bir tahvilin değeri, vade sonuna kadar olan tüm kupon faiz ödemelerinin ve vade
sonunda ödenen tahvilin nominal değerinin, cari piyasa faiz oranı ile bugüne indirgenmiş
(şimdiki) değerlerinin toplamına eşittir24.

24

Ross S.A, Westerfield R.W., Jaffe J., “Corporate Finance”, 6th Edition, McGraw Hill /Irwin, 2002, ss.
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3.1. Tahvil Kavramı
Tahvil , anonim şirketlerin , kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum
ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri
eşit ve ibareleri aynı olan , nama hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul
kıymettir. Tahvilde esas olan, vadenin 1 yıldan uzun olmasıdır.
Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir ve tahvil
hamili, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil hamili şirketin aktifi
üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir.
Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık şirketin brüt kârından önce tahvil
sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra şirketin
malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
Tahvil sabit getirili bir menkul kıymettir. Tahvil sahibi enflasyonun
kendisinden alıp götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında kâr elde etmiş olur. Elde
edilen gelir , enflasyonun altında kaldığında ise tahvilin gerçek değeri sıfır olabilir veya
negatif gelir haline de gelebilir.

3.2. Tahvilde Değer Kavramları
3.2.1. Nominal Değer
Bir menkul kıymetin , üzerinde yazılı olan fiyattır. Bu değer onun gerçek
değerinden, yani piyasadan alınıp satıldığı fiyattan farklı olabilir. Tahvili çıkartan firma
açısından muhasebe kayıtları ve itfa planları nominal değere göre yapılır.
3.2.2. İhraç Değeri
Primli olarak ihraç edilen ve / veya erken alanlara faiz oranı içinde indirim
uygulanan tahvillerde ortaya çıkan değerdir.
3.2.3. Piyasa Değeri
Nominal değerden çok farklı olmasa da , piyasa koşullarına göre aşağıdaki
şekilde değişebilir:
Paraya çevrilebilir olmasa dahi , her tahvilin piyasada her an için bir değeri
mevcuttur. Bu değer : anapara + son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz
toplamıdır.

Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise , piyasada borsa değeri
naminal değerinin altında olup , iskontolu işlem görüyor şeklinde yorumlanır.
Tahvilin nominal faiz oranı cari piyasa faiz oranının üstünde ise , piyasa ya da
borsa değeri nominal değerin üstünde oluşur, bu durum primli işlem görmesi şeklinde
ifade edilir.
3.3. Tahvil Çeşitleri
Tahvil çeşitlerini sınıflarsak ;
1. İhraç Edilme Biçimlerine Göre Sınıflandırma
2. Sağladıkları Güvenceye Göre Sınıflandırma
3. Sağladıkları Haklara Göre Sınıflandırma
4. Çıkarılış Biçimlerine Göre Sınıflandırma
5. Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri
6. Avrotahvil ( Eurobond )
3.3.1. İhraç Edilme Biçimlerine Göre Tahviller
3.3.1.1. Nama Yazılı Tahviller
Nama ( ada ) yazılı tahvillerin üzerinde gerçek kişilerin adı soyadı ile tüzel
kişilerin ticaret ünvanlarını taşıyan ifadeler vardır. Nama yazılı tahvillerin aktarılması
için yazılı bir aktarma bilgisine ihtiyaç vardır. Nama yazılı tahvillerin aktarılması için
yazılı bir aktarma bilgisine ihtiyaç vardır. Bu bildiri , senedin üzerine yazılabileceği gibi
ayrı bir kağı üzerine de yazılabilir.
3.3.1.2. Hamiline Yazılı Tahviller
Hamiline yazılı tahviller alacaklısı belli olmayan senetlerdir. Bu tür tahviller için
önemli olan unsur tahvili kimin taşıdığıdır. Şirketlerin bünyesinde
vergilendirilmemiş paraların ortaklara intikalinde kolay bir araç olarak
hamiline yazılı tahviller düzenlenmektedir. Özellikle servet

biriken
öncelikle

beyannamelerinin vergi

mükelleflerince verilmesinin mecburi olduğu ülkelerde , servet hamiline yazılı tahviller
ile saklandığı gerçeği mevcuttur.
3.3.2. Sağladıkları Güvenceye Göre Tahviller
3.3.2.1. Teminatlı Tahviller
Anonim şirketler , özel teminata sahip tahviller çıkarabilmektedirler.

Teminatlı tahvillerde, işletmenin sahip olduğu duran varlıkların bir kısmı ya da tümünü
ödeme yükümlülükleri karşılığında teminat oalrak göstermektedirler. Eğer işletme faiz
ve anapara borcunu ödemez ya da ödeyemez bir duruma düşerse, tahvil sahipleri
güvence olarak gösterilen rehin veya ipotekli malı satarak alacaklarını tahsil ederler.
Eğer bunlar borcun ödenmesine yetmez ise şirketin öbür mallarından veya ileride elde
edeceği gelirden alacaklarının alacakları ödenir. Bu tür tahviller işletme sahiplerinin
tahvillerini satmasında

kolaylık sağlar. Çünkü yatırımcılar için yüksek güvence

sağlayan tahvillerdir.
3.3.2.2. Teminatsız Tahviller
Anapara ve faiz ödemeleri için herhangi bir teminat göstermeksizin çıkartılan
tahvillerdir. Bu tahviller tamamen işletmelerin piyasadaki itibarına dayanarak çıkartılır.
Her ne kadar bu tür tahvillerde teminat gösterilmemişse de aslında şirketin tüm
gayrimenkul ve menkul malları bu tür tahviller için genel

bir güvence niteliği

taşımaktadır.
3.3.3. Sağladıkları Haklara Göre Tahviller
3.3.3.1. Primli Tahviller
Nominal değerden daha aşağı bir fiyattan satılması o tahvilin primli olduğunu
belirtir. TTK ‘ ya göre , hisse senetlerinin nominal fiyatlarına göre daha düşük bir fiyat
ile ihraç edilmesi hukukun yasaktır fakat tahviller için aynı uygulama söz konusu
değildir.
Tahvil fiyatları ile ilgili düzenlenen tek yasa, tahvillerin nominal değerlerinin
yüzde beşi kadar düşük bir fiyatla ihracının mümkün olmasıdır. Tahvil satışlarının
başladığı günlerde şirketler erken alım yapan yatırımcılara indirim uygulayabilirler.
3.3.3.2. İkramiyeli Tahviller
Şirketler pek çok yöntemle tahvil satışlarını arttırmaya çalışmaktadırlar.
Bunlardan bir tanesi de ikramiyeli tahvillerdir. Tahvil satışını arttırmak için para
ikramiyesi verilebilir. Ülkemizde tahvil sahiplerine ek olarak faiz dışında hiçbir menfaat
sağlanamaz hükmü geçerlidir. Aksi durumların hepsi cezai yaptırıma maruz kalmaktadır.
3.3.3.3. Kâra Katılma Hakkı Veren Tahviller
Kâra katılmalı tahviller verimi sabit bir gelir niteliğinde olmayıp kâr edilme
koşuluna bağlı olarak, kârdan da belli bir pay alan tahvillerdir. Bu tahviller birikimli ya
da birikimsiz faiz ödemesi koşulu ile çıkarılabilirler.

Birikimli faizli tahvillerde kârın iyi olduğu dönemlerde daha önceki yılların
ödenmemiş faizleri ödenebilir. Birikimsiz faizli tahvillerde ise belli bir dönemde kâr
sağlanmadığı takdirde o döneme ilişkin tahvil faizleri ödenmemiş olur. Bu faizlerin daha
sonraki yıllarda karşılanması olanağı yoktur.
3.3.3.4. Hisse Senedine Çevrilebilir Tahviller (HDT)
Ortaklık tarafından çıkarılan ortaklığın sermaye artımı suretiyle çıkaracağı
veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin

edilen ihraçcı

paylarına dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir.
HDT ihracı özellikle, hisse senedi piyasasının sunduğu yüksek getiri
potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan, bununla birlikte hisse senedi fiyatlarındaki
değişkenliğin getirdiği riski üstlenmek istemeyen yatırımcılara hitap etmektedir. HDT’
nin en temel özelliği tahvillerin içerdiği anapara güvencesi ile hisse senetlerinin
sağladığı sermaye kazancını bir arada sunmasıdır.
Sermaye Piyasası Mevzuatında HDT’ lere ilişkin düzenlemeler Seri: ll , No :
22 sayılı “ Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ ’’ yapılmıştır.
3.3.3.5. Sabit ve Değişken Faizli Tahviller
Enflasyonun yüksek olduğu ve piyasa faiz oranlarında bir istikrar olmadığı
dönemlerde, tahvil piyasasında istikrar sağlamak çok zordur. Değişken

faizli (faiz

ödemeleri 3, 6 aylık ya da 1 yıllık dönemler itibariyle kuponlara bağlı olarak yapılabilir)
tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini
oratadan kaldırmak üzere düzenlenmiştir.
3.3.3.6. İndeksli Tahviller
Değişken faizli tahvillerde enflasyona karşı yalnızca faiz oranı korunmaktadır.
Dövize ya da altına indeksli tahviller anaparayı korumakta daha güvencelidir.

3.3.4. Çıkarılış Biçimlerine Göre Tahviller
3.3.4.1. Seri Halinde Çıkartılan Tahviller
Bu tür tahvillerin vadeleri her yıl ya da her altı ay bunlardan bir kısmı geri
ödenecek şekilde ayarlanır. Belli bir tertipteki tahvillerin kısa vadeli olanlarına daha
düşük, uzun vadeli olanlarına ise daha yüksek oranda faiz ödenir. Dolayısıyla alıcılar
tercihlerine en uygun vadeli tahvilleri seçme olanağına sahiptirler. Diğer taraftan; tahvil

çıkaran şirketin her yıl ne kadar tahvilin ödeneceğini önceden belirleyebilmesi için
gelecek dönemlerde ne miktarda gelir elde edeceğine ilişkin gerçeğe yakın tahminler
yapabilmesi gerekmektedir.
3.3.4.2. Kuponsuz Tahviller
Genel düşünceye göre, iskontolu tahvillerin kuponlu tahvillerden daha az
yaygın olduğudur. Bunlar nominal değerden iskontolu satmaya sebep olmak için kasıtlı
olarak düşük kupon oranı ile çıkartılan tahvillerdir. Kuponsuz tahvil sahibine sadece tek
bir nakit akışı sağlar ve bu da tahvilin vade tarihidir.
3.3.5. Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri
3.3.5.1. Devlet Tahvilleri
Devlet tahvilleri vadesi 1 yıldan uzun , sabit getiri olanağı sağlayan sermaye
piyasası araçlarıdır. Genellikle riskten kaçmak isteyen rasyonel

yatırımcı denilen

bireyler tarafından tercih edilirler.
3.3.5.2. Özel Sektör Tahvilleri
Özel sektör tahvilleri devlete alternatif olarak özel sektör kuruluşlarının
şirketlerine nakit yaratmak için çıkardığı borç senetleridir. Devlet tahvillerine göre riski
daha fazladır.
3.3.5.3. Avrotahvil (Eurobond)
Hem devletin hem özel sektörün borç bulma amaçlı kendi ülkeleri dışında
çıkardığı tahvillere verdiğimiz isimdir.

3.4. Bono Kavramı
Bono , ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade
tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahüdünü içeren , vadesi 30 günden az 364 günden
fazla olmayan borçlanma aracını ifade eder.
3.4.1. Bono Türleri
3.4.1.1. Sabit Kuponlu Bono
Sabit kuponlu bonolarda kupon oranı, yani ara dönemlerde alacağınız faiz
ödemesi sabitlenir. Örneğin 6 ayda bir %5 kupon ödemesi, ya da 3 ayda bir %2 kupon
ödemesi gibi oranlar karşımıza çıkabilir. İhraçtan sonraki dönemde piyasa faizleri düşse
de, sabit kuponlu bonoyu elinde tutan yatırımcı ilk belirlenmiş olan yüksek orandan faiz
kazanmaya devam eder. Bu , sabit kuponlu bonoların yatırımcı açısından avantajdır.

Ancak tersi durumda, piyasa faizleri yükseldiğinde, yatırımcı aldığı kupon oranı göreceli
olarak düşük kalacaktır.
3.4.1.2. Değişken Kuponlu Bono
Değişken Kuponlu bonoların kupon oranı her sefer piyasadaki güncel faiz
oranlarına göre belirlenir.
3.4.1.3. Hazine Bonosu
Devletin genel bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve uygulanmakta olan
para politikalarını yönlendirmek amacı ile mali yıl içinde ihraç ettiği vadesi bir yıldan
az olan borç senedi niteliğindeki bonolardır.
Hazine bonoları da finansman bonoları gibi iskontolu fiyattan satılmaktadır.
Vade sonunda iskontolu fiyat ile nominal fiyat arasındaki fark yatırımcının geliridir.
Hazine bonolarında vadeler 3-6-9-12 aylık olup satışlar ihale
yöntemiyle yapılır.
İhalede satılan hazine bonosu miktarının ve faiz oranının yüksek olması,
hazinenin borçlanma ihtiyacının yüksek olduğu ya da piyasadan emisyon emme
operasyonu olarak yorumlanmaktadır.
3.4.1.4. Finansman Bonosu
İhraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri
menkul kıymettir. Vadesi 1 yıldan fazla olamaz. İskonto esasına göre satılan finansman
bonolarının iskonto oranı ihraçcı tarafından serbestçe belirlenir. Kısa vadeli borçlanma
aracı olup, işletmelerin kısa vadeli finansman

ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Yatırımcılar açısından ise, kısa vadeli olamsı nedeniyle faiz riskinden korunma
sağlamaktadır.
3.4.1.5. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Banka bonoları, bankaların Kurul düzenlemeleri çerçevesinde borçlu
sıfatıyla düzenleyip, Kurul’ca kayda alınan iskonto esasına göre ihraç ettikleri menkul
kıymetlerdi.
Banka Garantili Bonolar; bankadan kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin
teminatı olarak borçlu sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer

senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve Kurul’ca
kayda alınmasını müteakip, ihraç edilen kıymetli evraklardır.
Banka bonoları ve banka garantili bonolar birbirinden farklı mahiyettedir.
Kalkınma ve yatırım bankaları banka bonolarını ihraç ederken mevduat bankaları banka
bonosu ihraç edemezler.
Bonoların ihraç kararı genel kurul ya da yönetim kurulunca alınır. Kurula
gerekli evraklarla başvuru dilekçesi verilir, Kurul başvuruyu inceler, bankanın talebini
de dikkate alarak tedavül limitini ve satış limitini belirleyerek ihracı kayda alır.
Banka bonolarının vadesi en az 90 en çok 360 gün olmak üzere satış sırasında
belirlenerek düzenleme anında senedin üzerine yazılır. Banka garantili bonolar satışın
yapıldığı tarih itibariyle en az 90 en çok 720 gün vadeli olur. Bonoların faiz oranlarının
tespiti banka yönetimince yapılır. Bonoların ikinci el piyasada alım satımı serbesttir.
Bonolar borsaya kote edilmezler. Bonoların üzerinde yazılı bedelleri, vadelerinde, satıcı
banka tarafından belirlenen yerde ödenir.

3.5 Tahvil Senedinin Özellikleri
Tahvilin taşıdığı başlıca özellikler aşağıda açıklanmıştır:
Nominal Değer, tahvili ihraç eden tarafın yatırımcıya vade bitiminde ödemeye söz
verdiği miktardır. Bu değer önceden belirlenir ve vade bitimine kadar sabit kalır.
Genellikle 1,000 TL veya katları tahvilin nominal değeri kabul edilir.
Kupon Faiz Oranı, ihraç eden tarafın taşıdığı risk ile orantılı olarak vade bitimine
kadar belli aralıklarla ödemekle yükümlü faiz oranıdır. Belirlenen faiz oranı, nominal
değer ile çarpılırsa ödenecek kupon faiz miktarı belirlenmiş olur.
Vade Bitimi, tahvil tedavülden kaldırılacağı tarihi ifade eder. Bu tarihte nominal
değer ve son kupon faiz ödemesi birlikte gerçekleştirilir.
Geri Çağırma hakkı, tahvili ihraç eden tarafın piyasada işlem gören faiz oranların
düşmesi sonucu, maliyetlerini azaltmak amacı ile önceden ihraç etmiş olduğu tahvilleri
yine önceden belirlenmiş bir prim ile geri çağırmasına denir.
Vadeye Kadar Verim (YTM), tahvil yatırımcısının tahvili vade bitimine kadar
elinde tutması durumunda kazanacağı getiri oranıdır.

Geri Çağrılana Kadar Verim (YTC), tahvil yatırımcısının tahvilin geri
çağrılmasına kadar elde edeceği getiri oranıdır.
Tahvilin Piyasa Değeri, tahvilin cari piyasa koşullarında aldığı değere denir.
Nominal değerin üstünde (primli) bir değer alabileceği gibi altında (iskontolu) da bir değer
alabilir.
Günümüzde birçok tahvil türü ile karşılaşılabilmektedir. Bunlar arasında
değiştirilebilir tahviller (convertible bonds), ileriki bir tarihte belli bir değiştirme oranı
ile tahvillerin hisse senedine değiştirilebilen tahvillerdir. Varantla beraber önceden
belirlenen bir fiyattan satın alma hakkı alınır veya satılır. İşleyişi bakımından opsiyon
sözleşmelerine oldukça benzemektedir. Putable bond olarak adlandırılan tahviller ise
yatırımcıya tahvilleri vadesinden önce ihraç eden kuruluşa geri satma hakkı verir. Gelir
Tahvilleri ise ihraç eden tarafın belli bir kazancını tahvil faiz ödemeleri ile
ilişkilendirmesi ile ortaya çıkar. İhraççı faiz kazandığında, önceden belirlenen kurallar
doğrultusunda yatırımcısına ödeme yapar. Endeks tahviller ise yapılan ödemelerin belli
bir endekse göre, örneğin ödemelerin enflasyona endekslenmesi ile ortaya çıkar.

3.6. Tahvil Getirisi ve Değerleme
Tahvil ihraç edildiğinde, çıkarımı yapan tarafından belirlenen faiz oranına tahvilin
"kupon faiz oranı" adı verilir. Bu oran tahvil vade bitimine kadar değişmemektedir. Her
yıl nominal değer üzerinden hesaplanan faiz tutarı tahvil sahibine ödenir. Ancak tahvilin
piyasa değeri, nominal değerinden farklı oluşması halinde piyasa değerine göre hesap
edilebilecek yeni bir faiz oranı ortaya çıkacaktır. Tahvil getirisi olarak bilinen bu oran,
bir yıllık faiz tutarının o anki piyasa fiyatına bölünmesi ile bulunur. Piyasa fiyatının
nominal değerin altında olması durumunda, getiri oranı nominal faiz oranından yüksek;
aksi durumda ise nominal faiz oranından düşük olacaktır. Tahvil getirisi -nominal (kupon)
faiz oranı sabit olduğuna göre- tahvilin piyasa fiyatının bir fonksiyonu olarak değişecektir.
Tahvil getirisi "dönemlik" ve "vadeye kadar verim" olmak üzere analiz
edilebilir. Aşağıda örnekler şeklinde açıklanacak tahvil getiri hesaplamaları için şimdilik
bir dönemlik getirinin (rt) hesaplanma yöntemini gösterelim.

rt 

Pt 1  Pt   KuponFaizi

(12)

Pt

Burada (rt) bir dönemlik getiri oranını, (Pt) dönem başı pazar fiyatı, (Pt+1) dönem sonu
piyasa fiyatı ifade eder.

Örnek olarak dönem başı pazar fiyatı 900 TL, dönem sonu pazar fiatı 975 TL, kupon faiz
oranı % 10 olan 1.000 TL nominal değerli tahvilin bir dönemlik verimi şöyle bulunur:
Rt =

(975−900)+100
900

= % 19.44

Tahvilin piyasa değeri, tahvil senedinin yaratacağı nakit akımlarının (kupon faiz
ödemeleri ve nominal değer) piyasadaki geçerli faiz oranı ile bugüne indirgenmesi ile
bulunur.

V

CF1
(1  K)

1



CF2
(1  k)

2

 .... 

CFn
(1  k)n

Örneğin, 10 yıl vadeli ve 1,000 TL nominal değerli bir tahvilin, piyasa faiz oranının
%10 olduğu bir ortamda piyasa değeri şöyle bulunur:

VT 

100
100
1.000
 .... 

1
10
(1.10)
(1.10)
(1.10)10

VT  90.91  ....  38.55  385.54
VT  1.000 TL

Piyasa faiz oranın değişmesi durumunda tahvil senedinin piyasa değeri de değişecektir.
Örneğin, piyasa faiz oranının %15 olması durumunda tahvil senedinin fiyatı 749 TL
olacaktır.

100
100
1,000
 ... 

1
10
(1.15)
(1.15)
(1.15)10
VT  86.96  ...  24.72  247.18
VT  749TL

VT 

Ya da, piyasa faiz oranının %5 olması durumunda tahvil senedinin fiyatı 1,386 TL
olacaktır.

100
100
1,000
 ... 

1
10
(1.05)
(1.05)
(1.05)10
VT  95.24  ...  61.39  613.91
VT  1386TL

VT 

3.7. Excel Uygulamalı Örnek
Yukarıdaki örnekte, 10 yıl vadeli tahvilin üzerinde taşıdığı kupon faizi %10, piyasa faizi
(iskonto oranı) kd = %10 olarak kabul edilmişti. İskonto oranın %5 ve %15 olması
durumunda tahvilin alacağı değerler finansal hesap makinesi ile gösterilmiştir. Dilerseniz
şimdi iskonto oranlarını (kd) %13 ve %7 olarak değiştirelim ve bu defa Excel çalışma
sayfası üzerinde gösterelim:
A

B

C

D

E

F

20
21 Vade

10

Vade

Faiz
22 oranı

10

Faiz
oranı

10%

10%

23 Nominal 1.000

Nominal 1.000

24 Kd

Kd

13%

7%
<=NPV

25 Fiyat

837

26 Yıl

Ödeme

27 1

100

28 2

<=NPV($B$24;B28:B37) Fiyat

1.211

Yıl

Ödeme

=$B$22*$B$23

1

100

100

=$B$22*$B$23

2

100

29 3

100

=$B$22*$B$23

3

100

30 4

100

=$B$22*$B$23

4

100

31 5

100

=$B$22*$B$23

5

100

32 6

100

=$B$22*$B$23

6

100

33 7

100

=$B$22*$B$23

7

100

($E$24;E28:E37)

34 8

100

=$B$22*$B$23

8

100

35 9

100

=$B$22*$B$23

9

100

36 10

1100

=$B$22*$B$23+$B$23

10

1100

Tahvil değerinin nasıl değiştiği yukarıdaki Excel tablosunun B25 ve E25 hücrelerinde
gösterilmiştir.

3.8. Kupon Faizi ve Vade İlişkisi
Tahvil değerlemelerinde, kupon faizi ve istenilen oran arasındaki ilişki çok önemlidir.
Eğer bir tahvil yatırımcısına piyasada geçerli olan faiz oranlarından yüksek bir getiri oranı
taahhüt ediyorsa, tahvilin piyasa değeri nominalin üstünde olacaktır. Nitekim yukarıdaki
örnekte bu değer 1.211 TL olarak bulunmaktadır.

Eğer bir tahvil yatırımcısına piyasada geçerli olan faiz oranlarından daha düşük bir getiri
oranı taahhüt ediyorsa veya tahvil ihraç edildikten sonra piyasa faiz oranı kupon faizinin
üzerine çıkmışsa, tahvilin piyasa değeri nominal değerin altında işlem görecektir.
Yukarıdaki örnekte bu değer 837 TL olarak bulunmaktadır.

Bu aşamada şu soruya cevap arayalım: Diğer koşulların sabit kalacağı varsayımı ile
tahvilin vadesi değişirse, tahvilin değerinde nasıl bir oynama görülür?

Yukarıdaki şablonda tüm parametreleri sabit tutup, sadece vadeyi 30 yıla uzatalım. Daha
sonra tahvilin piyasa değerinin vadeye göre nasıl değiştiğini grafik halinde gösterelim.
Kupon faiz oranı ve istenilen getiri oranının (kd) eşit olması durumunda - vadeden
bağımsız olarak – tahvilin değeri nominal değere eşit olacağından uygulama diğer iki
durum için yapılmıştır.

A

B

C D

E

21

Vade

10

Vade

10

22

Faiz oranı

10%

Faiz oranı

10%

23

Nominal

1.000

Nominal

1.000

24

Kd

13%

Kd

7%

25

Fiyat

775

Fiyat

1.372

=NPV($B$24;

=NPV($E$24;

B28:B57)

E28:E57)

F

20

26
27

Yıl

Ödeme

Yıl

Ödeme

28

1

100

1

100

29

2

100

2

100

30

3

100

3

100

31

4

100

4

100

32

5

100

5

100

33

6

100

6

100

...

...

...

...

...

53

26

100

26

100

54

27

100

27

100

55

28

100

28

100

56

29

100

29

100

57

30

1100

30

1100

Piyasa değerinin zaman değişkenine göre nasıl değiştiği aşağıdaki grafikte açıkça
görülmektedir. Yatay eksende yer alan vadeye kadar süre, grafiğin anlamlılığı nedeniyle
ters gösterilmiştir. 10 yıllık bir tahvilin fiyatı %7, %10 ve %13 piyasa faiz oranı veya
istenilen getiri oranında (kd) aldığı değerler dikey eksende (VB) gösterilmiştir. Aynı
şekilde 30 yıllık bir tahvilin almış olacağı değerler de dikey eksende işaretlenmiştir.

Tahvilin vadesi vade bitimine yaklaştığında değeri nominal değere yakınsar. Bu durum
grafikte bir parabol şeklinde gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, bir yatırımcı almış olduğu
tahvili vade sonuna kadar elinde tutarsa, kupon ödemelerinin haricinde dönem başında
kendisine söz verilen nominal değeri de almış olacaktır.

Grafik-3.1: Tahvilde Vade – Faiz İlişkisi
Tahvil değerini tahvilin cari fiyatına eşitleyen faiz oranına vadeye kadar verim
(YTM) veya iç verim oranı denir. Vadeye kadar verim oranın hesaplanmasında deneme
yanılma yöntemi uygulanacağı gibi hesap tablosu veya bilgisayar yardımı ile işlemler
basitleştirilebilir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sabit getirili menkul kıymetlerden tahvil senetlerin değerlemesi anlatılmıştır.
Tahvil senedi, şirket veya hazine tarafından ihraç edilen uzun vadeli bir borçlanma
senedir. Tahvili satın alan yatırımcı belli bir bedel ödeyerek (piyasa fiyatı),
karşılığında vade bitimine kadar belli aralıklarla kupon ödemeleri ve vade bitiminde
de yatırımın nominal değerini geri alır. Tahviller, özel şirket veya kamunun sıklıkla
kullandığı borçlanma senetleridir.
Tahvilin özellikleri itibariyle değerlemelerinde kullanılan nominal değer, kupon faiz
oranı, vade, geri çağırma primi, vadeye kadar verim (YTM), geri çağırılana kadar
verim (YTC), tahvilin piyasa değeri kavramları önem taşımaktadır.
Tahvil değerlemelerinde, kupon faizi ve istenilen oran arasındaki ilişki çok önemlidir.
Eğer bir tahvil yatırımcısına piyasada geçerli olan faiz oranlarından yüksek bir getiri oranı
taahhüt ediyorsa, tahvilin piyasa değeri nominalin üstünde olacaktır.

Bölüm Soruları
1. Tahvil senetlerinin her dönem ödemeyi taahüt ettiği
a. kupon ödemesidir.
b. nominal değeridir.
c. vadesidir.
d. vadeye kadar verimidir.
e. kupon faizidir.
2. 17.5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı %8.25 ve yılda bir kupon ödemesi
yapmaktadır. Tahvilin piyasa değeri 1004.60 $ ve nominal değeri 1000 $ ise vadeye
kadar verim (YTM) faiz oranı %12 ise tahvilin piyasa fiyat ne kadar olmalıdır?
a. % 7.82
b. % 7.97
c. % 8.20
d. % 8.25
e. % 8.45
Çözüm:

;
Buradan yapılacak deneme – yanılma ile çözüm bulunabilir. Problemin direkt çözümü
finansal hesap makinesi ile yapılabilir.
17.5
N

I/Y
8.20

-1004.60

82.50

1000

PV

PMT

FV

3. Yılda iki kez ödemeli ve 6 yıl vadeli bir tahvilin nominal değeri 1000 TL, kupon faiz
oranı da %9’dur. Piyasa faiz oranı %12 ise tahvilin piyasa fiyatı kaç TL olmalıdır
olmalıdır?
a. 874.24
b. 863.08
c. 916.26
d. 1453.10
e. 1322.88
Çözüm:
Tahvilin piyasa fiyatı aşağıdaki gibi 874.24 TL bulunur. Ya da hesap makinesinde N =
6x2; I/Y = 12/2; PMT = 90/2 ve FV = 1000 girerek bugünkü değer (PV) bulunur.

12

6

N

I/Y

PV

45

1000

PMT

FV

-874.24
4. Tahvillerde vade bitiminde geri ödenen miktara ne ad verilir?
a. kupon ödemesi.
b. nominal değer.
c. vade.
d. vadeye kadar verim.
e. kupon oranı.

5. Eğer bir tahvil ____satılıyorsa, tahvilin kupon faiz oranı piyasa faiz oranından ____.
a. primli;düşüktür
b. primli;eşittir.
c. iskontolu;düşüktür.
d. iskontolu;yüksektir.
e. nominalden; düşüktür.

Cevaplar:
1. A
2. C
3. A
4. B
5. C

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sabit getirili bir menkul kıymet örneğidir?
a) Tahvil
b) Opsiyon
c) Yapılandırılmış Türev
d) Türev
e) Swap

2. Ödediği fiyatın karşılığında faiz geliri elde edilen, vade bitiminde üzerinde yazan
nominal değeri geri alınan finansal varlığa ne denir?
a) Opsiyon
b) Tahvil
c) Yapılandırılmış Türev
d) Türev
e) Swap

3. Tahvilin üzerinde belirtilen hangi parametre vade bitimine kadar sabittir? ve nominal
değer,
a) enflasyon
b) piyasa faiz oranı
c) kupon faiz oranı
d) getiri
e) risk

4. Tahvilin üzerinde belirtilen hangi parametre vade bitimine kadar sabittir?
a) getiri
b) piyasa faiz oranı
c) enflasyon
d) nominal değer
e) risk

5. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) Endeks
b) Kâr Payı (Temettü)
c) Amortisman
d) KDV
e) Nominal Değer

6. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) Kupon Faiz Oranı
b) Kâr Payı (Temettü)
c) Amortisman
d) KDV
e) Endeks

7. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) Kâr Payı (Temettü)
b) Kupon Ödemesi
c) Amortisman
d) KDV
e) Endeks

8. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) Amortisman
b) Kâr Payı (Temettü)
c) Vade Bitimi
d) KDV

e) Endeks

9. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) KDV
b) Kâr Payı (Temettü)
c) Amortisman
d) Geri Çağırma Hakkı
e) Endeks

10. Tahvilin taşıdığı başlıca özelliklerden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
a) Endeks
b) Kâr Payı (Temettü)
c) Amortisman
d) KDV
e) Geri Çağırılana Kadar Verim (YTC)

CEVAPLAR:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. A
7. B
8. C
9. D

10. E

4. SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Tahvil Yatırımlarında Karşılaşılan Riskler
4.1.1. Piyasa veya Faiz Oranı Riski
4.1.2. Yeniden Yatırım Riski
4.1.3. Geri Çağırma Riski
4.1.4. Borcun Ödenmeme Riski
4.1.5 Getiri Eğrisi Riski
4.1.6. Enflasyon Riski
4.1.7. Likidite Riski
4.1.8. Politik Risk
4.1.9. Sektör Riski
4.2. Tahvil ve Tahvil Derecelendirmesi
4.3. Tahvil Değerlemesi
4.4. Fiyat (Faiz) Riski ve Yeniden Yatırım Riski
4.5. Tahvilde Vadeye Kadar Verim (YTM), Geri Çağırılana Kadar Verim (YTC), Cari
Getiri ve Sermaye Kazancı
4.6. Tahvilde Vadeye Kadar Verim (YTM) Uygulamalı Örnek
4.7. Tahvilde Geri Çağırılana Kadar Verim (YTC) Uygulamalı Örnek
4.8. Tahvilde Süre

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sabit menkul kıymetlerden
tahvil hesaplamaları
gösterilecek.

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Faiz riski, Yeniden yatırım riski, Vadeye kadar verim (YTM), Geri çağrılana kadar verim
(YTC)

Giriş
Finans literatüründe sabit getirili menkul kıymetler denince akla önce tahvil senetleri
gelmektedir. Tahvil senedi, şirket veya hazine tarafından ihraç edilen uzun vadeli bir
borçlanma senedir. Tahvili satın alan yatırımcı belli bir bedel ödeyerek (piyasa fiyatı)
karşılığında vade bitimine kadar belli aralıklarla kupon ödemeleri ve vade bitiminde
nominal değeri geri alır. Tahviller, şirketlerin ve kamunun sıklıkla kullandığı borçlanma
senetlerin en başında gelir. Tahvili satın alan yatırımcı, ödediği tahvil piyasa fiyatı
karşılığı tahvil süresince kupon faiz geliri elde ettiği gibi vade bitiminde tahvilin üzerinde
yazan nominal değeri (1.000 TL) geri alır. Kupon ödemeleri, tahvilin üzerinde belirlenen
faiz oranın nominal değer ile çarpılması ile elde edilir. Örneğin kupon faiz oranı %10 ve
ödemeler yıllık ise kupon ödemeleri her dönem için 100 TL, son dönemde ise 1.100 TL
ödeme yapılır. Tahvilin üzerinde belirtilen kupon faiz oranı ve nominal değer, tahvil vade
bitimine kadar sabittir. Piyasa fiyatı tahvilin kupon ödemelerinin ödenmeme riski, vadesi
ve diğer unsurlara bağlı olarak devamlı değişir. Her iki değişkeni eşitleyen vadeye kadar
faiz oranı da (YTM) bu durumda devamlı değişmektedir.
Finansta değer kavramı, bir finansal varlığın alıcısına yaratacağı nakit akımları toplamının
(CF), riski de içeren bir faiz oranı ile bugüne indirgenmesi olarak tarif edildiğinden
tahvilin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Bir tahvilin değeri, vade sonuna kadar olan tüm kupon faiz ödemelerinin ve vade
sonunda ödenen tahvilin nominal değerinin, cari piyasa faiz oranı ile bugüne
indirgenmiş (şimdiki) değerlerinin toplamına eşittir25.

25

Ross S.A, Westerfield R.W., Jaffe J., “Corporate Finance”, 6th Edition, McGraw Hill /Irwin, 2002, ss.
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4.1. Tahvil Yatırımlarında Karşılaşılan Riskler
Bir sabit getirili menkul kıymetin satın alınıp satıldığı güne kadar geçen sürede bu
menkul kıymetten elde edilecek getiri iki kısma ayrılır. Birinci kısım sabit getirili menkul
kıymetin satıldığı zamanki piyasa değeri, ikinci kısım ise sabit getirili menkul kıymetin
elde tutulduğu süre içerisinde, yatırımcıya dönemsel olarak yapılmış olan kupon
ödemeleri ve buradan elde edilen nakit akımlarının yeniden yatırılması ile elde edilen
kazançtır. Birçok çevresel faktör bunların ya birini ya da her ikisini birden etkiler. O
zaman herhangi bir menkul kıymetteki riski, menkul kıymetin getiri özellikleri üzerindeki
piyasa faktörlerinin etkisinin bir ölçütü olarak tanımlayabiliriz. O halde sabit getirili
menkul kıymet yatırımcılarının karşı karşıya bulundukları riskler şu şekildedir:


Piyasa veya Faiz Oranı Riski



Yeniden Yatırım Riski



Geri Çağırma Riski



Borcun Ödenmemesi Riski



Getiri Eğrisi Riski



Enflasyon Riski



Likidite Riski



Politik Risk



Sektör Riski

4.1.1. Piyasa veya Faiz Oranı Riski
Tipik bir sabit getirili menkul kıymetin fiyatı, piyasa faiz oranının değişimine
karşı zıt yöndedir. Eğer faiz oranları yükselir ise menkul kıymetin fiyatı düşer, eğer faiz
oranları düşer ise menkul kıymetin fiyatı artar. Bir sabit getirili menkul kıymeti vadesine
kadar elinde tutacak olan yatırımcı için menkul değerin fiyatındaki değişim önemli
değildir. Fakat sabit getirili menkul kıymeti vadesinden önce satmayı düşünen bir
yatırımcı için, faiz oranlarında ki bir artış sermaye kaybının gerçekleşesine neden
olacaktır. Faiz oranı riski bir yatırımcının sabit getirili menkul kıymet piyasasında
karşılaşabileceği en büyük risktir.

Faiz oranı riskini kontrol etmek için bu riskin miktarının belirlenmesi gerekir. Faiz
oranı riskinde en çok kullanılan ölçüt süredir.(duration) Süre, faiz oranlarındaki %1’lik
değişim karşısında bir tahvilin fiyatındaki olabilecek yaklaşık yüzdesel değişimi gösteren
ölçüttür. Bu riske en iyi örnek Demirbank olayıdır.
4.1.2. Yeniden Yatırım Riski
Tahvil değerlemesinde kullanılan formüllerin temel varsayımı elde edilen kupon
gelirlerinin iskonto faiziyle tekrar dönem sonuna kadar yeniden yatırılmasıdır. Bu
varsayım altında bir menkul kıymetten alınan nakit kazançları yeniden yatırılır. Yeniden
yatırımlardan elde edilen ek gelirler, faize faiz alınması olarak bilinir. Ancak uygulamada
cari

faizler

dolayısı

ile

iskonto

oranı

sürekli

değiştiğinden

bu

varsayım

gerçekleşmeyecektir. Diğer taraftan, yeniden yatırımlardan elde edilen gelir, yeniden
yatırım stratejisine de bağlıdır. Yeniden yatırım işleminden elde edilen gelirlerdeki
miktarların değişkenliği yeniden yatırım riski olarak bilinir. Değişkenliğin ana sebebi ise
piyasa faiz oranlarındaki değişkenliklerdir. Burada ortaya çıkan temel risk yeniden
yatırılabilecek olan nakit akışlarının, yeniden yatırıldıkları andaki faiz oranlarının
düşebileceği ihtimalinin var olmasıdır. Yeniden yatırım riski uzun süreli yatırımlarda
daha büyüktür. Ayrıca, yeniden yatırım riski kupon oranları yüksek olan tahvillerde de
büyüktür.
Piyasa faiz oranı riski ve yeniden yatırım riski birbirlerinin zıttı olmaları dikkat
edilmesi gereken bir konudur. Örneğin, faiz oranları yükseldiği zaman, sabit getirili
menkul kıymetin değeri düşer. Buna karşılık, yeniden yatırım riskinde ise tam tersi etki
oluşur.
4.1.3. Geri Çağırma Riski
Gelişmiş piyasalarda ihraç edilen bir çok tahvilin üzerinde, tahvili ihraç edenin
koymuş olduğu bir koşul olabilir. Bu koşul ile, ihraççı, tahvilin vadesi gelmeden önce
borcun tamamını veya bir kısmını yatırımcıya geri ödeme hakkına sahiptir. İhraç eden
taraf bu koşulu gerektiğinde kullanır. Eğer piyasa faiz oranları, ihraç eden kişinin
tahviline ait kupon oranlarının altındaki bir değere doğru inişe geçerse bu hak ihraççı
tarafından işleme konulur. Olay yatırımcının perspektifi açısından düşünülürse eğer, geri
çağırma hakkının üç sakıncası vardır. Bunlar;

 Geri çağırma koşulu taşıyan tahvilin nakit akımları bir belirsizlik

içindedir.
 İhraççı,

faiz oranları düştüğü zaman bu geri çağırma koşulunu

gerçekleştireceğinden tahvil sahibi yeniden yatırım riski ile karşı karşıya
kalacaktır. Yani, yatırımcı almış olduğu nakit kazançlarını yeniden yatırmak
zorunda kalacaktır. Bu yeniden yatırma işlemini ise, tahvilin geri çağırma
hakkının faiz oranlarının daha düşük seviyelerde olduğu anda kullanılması
durumunda yapacaktır.
 Son olarak, tahvilin sermaye değerlemesinin potansiyeli düşecektir. Çünkü,

geri çağrılabilir bir tahvilin fiyatı,ihraççının tahvili geri çağırabileceği
bir zamandaki fiyatın üstündeki bir düzeye çıkamayabilecektir.
Bir yatırımcı genelde, yüksek bir gelir veya düşük bir fiyat ile geri çağırma
riskinin bedelini ödemeyi kabullense de, bu bedeli ödemenin yeterli olup olmadığını
belirlemek mümkün değildir.
4.1.4. Borcun Ödenmeme Riski
Kredi riski olarakta bilinir. Sabit getirili menkul kıymeti ihraç eden taraftan
kaynaklanır. İhraççı taraf ödenmesi gereken kupon faiz ödemelerini veya almış olduğu
borcun ana parasını zamanında ödeyemeyebilir. Kredi riski kalite oranları ile ölçülür. Bu
kalite oranları ise menkul kıymetlerin kalitesini sınıflandıran ticari şirketler tarafından
yapılır. “Standart & Poors Corpararation”, “Moddy’s Investor Service” ve “Fitch
Investors Service” gibi şirketleri örnek olarak gösterebiliriz.
4.1.5. Getiri Eğrisi Riski
Getiri eğrisi riskinin bir diğer adı da vade riskidir. Tahvillerin vadeleri ile faiz
oranları arasında zamana, enflasyon beklentisine veya risk primine bağlı ilişkiler söz
konusudur. Kısa vadeli bir tahvilin faizi ile uzun vadeli bir tahvilin faizi aynı değildir.
Tahvil yatırımlarında çoğu kez, farklı vadelerdeki tahviller birbirlerine alternatif olarak
kullanılır. Bu durumda iki tahvilin vade açısından ilişkilerinin dengelenme ihtiyacı öne
çıkacaktır. Farklı vadeli iki tahvilde farklılık gösteren faiz oranı risklerini hesaplamak için
bir ayarlama yapılması gerekecektir. Aslında yapılacak ayarlama bir varsayımdır. Bu
varsayım ise oranın farklı vadelerde nasıl hareket edeceği ile ilgilidir. Şüphesiz gerçekte

bu getiri hareketleri bu varsayımdan sapmalar gösterecektir. Bu durumda da getiri eğrisi
riski ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak getiri eğrisi riski basit yatırım kararlarından çok, faiz oranı riskini
dengeleme işlemlerinde daha çok önemlidir. Örneğin bir menkul kıymet alım satımcısı
faiz oranı riskini dengeleme durumunda ise bir emeklilik fonu yöneticisi ya da hayat
sigortası şirketi bir borcu karşılamak için varlık elde etmeye çalışıyorlarsa, getiri eğrisi
riski çok iyi bir şekilde incelenmelidir.
4.1.6. Enflasyon Riski
Enflasyon riski, bir menkul kıymetin nakit akımlarında enflasyon sebebi ile
meydana gelen değişikliklerden ortaya çıkar. Örneğin bir yatırımcının 5 yıl vadeli ve
kupon faiz oranı %7 olan tahvili satın aldığını düşünelim. Bu süredeki enflasyon oranının
da %8 olduğunu kabul edelim. Bu varsayımlar altında nakit akımının satın alma gücü
düşecektir. Değişken faiz oranlı tahvillerde yatırımcı bu riski daha az duyacaktır. Ancak
diğer tahvil türlerinde kupon faizleri sabit olduğu için yatırımcı bu risk ile karşı
karşıyadır. Sonuç olarak, faiz oranları, beklenen enflasyon oranını yansıtmaktadır.
4.1.7. Likidite Riski
Likit bir menkul değer, gerçek fiyatının üzerinde veya gerçek fiyatına yakın bir
değerde kolayca satılan bir varlıktır. Likidite riskinin birincil ölçütü, satıcı tarafından
önerilmiş fiyatın ve alıcı tarafından teklif edilen fiyatın faiz farklarının büyüklüğüdür.
Almış olduğu tahvili vade sonuna kadar elinde tutmayı düşünen bir yatırımcı için likidite
riski daha az önemlidir.
4.1.8. Politik Risk
Politik kararların çoğu kez ciddi ekonomik etkileri vardır. Hükümetlerin gücü ve
kararlılığı faiz oranlarının belirlenmesinde çok önemlidir. Zayıf hükümetlerin olduğu
dönemlerde faizler daha fazla yükselir. Bazı durumlarda, hükümet tarafından tahvillerle
ilgili çeşitli açıklamalar yapılabilir. Örneğin tahvillere stopaj vergisi konabilir veya
vergiye tabi olan tahviller üzerine ek vergiler uygulanabilir. Hükümet kararları sonucunda
vergiden muaf bir tahvil vergilendirilebilir. Hükümet tarafından gerçekleştirilebilecek bu
faaliyetlerin tümü menkul kıymetin değerini ters yönde etkileyebilir. Benzer şekilde, yasal
veya düzenleyici faaliyetlerin, menkul kıymetin fiyatını olumlu yönde etkilemeleri de

mümkündür. Bir menkul kıymetin değerini zıt yönde etkileyebilecek olan politik veya
yasal faaliyetlerin olasılıkları politik risk olarak bilinir.
4.1.9. Sektör Riski
Piyasanın farklı sektöründe bulunan tahviller çevresel değişikliklere farklı şekilde
cevap verirler. Bunun sebebi yukarıda belirtmiş olduğumuz risk çeşitlerinin hepsi veya
bunların bazı kombinasyonlarının tahviller üzerindeki etkileridir. Primli tahvillere karşı
iskontolu tahvillerin çıkarılması, kamu kuruluşu tahvillerine karşı endüstri tahvillerinin
çıkarılması, ipoteğe dayalı tahvillere karşı anonim şirket tahvillerinin çıkarılması bir örnek
olarak verilebilir. Piyasanın belirli sektörlerinin, farklılık gösteren hareketlerinin olasılığı
sektör riski olarak bilinir.

4.2. Tahvil ve Tahvil Derecelendirmesi
Günümüzde, gelişen teknolojiler ve globalizasyon, sermaye piyasalarını daha
karmaşık ve riskli bir yapıya sokmuş; fon arzedenlerin piyasalara verdikleri kredilerin
riskinin yönetimi ve izlenmesi daha da zorlaşmıştır.
Piyasadaki risklerin izlenmesi sürecindeki en kritik nokta, fon kullanıcılarının iflas
etme olasılığını tespit ederek gerekli önlemleri almada erken davranılmasıdır. Bu yüzden,
sermaye piyasalarına tahvil ihraç ederek borçlanmak isteyen kamu ya da özel kuruluşların
anapara ve faiz geri ödemelerini zamanında yerine getirebilme gücüne sahip olup
olmadıklarının tespiti için yapılan tahvil derecelendirmesine (rating) olan ihtiyaç,
borçlanma piyasalarında her geçen gün artmaktadır.
Tahvil derecelendirmesinin temel dayanağı, derecelendirmenin geri ödememe
riskinin göstergesi olduğu ve derecesi düşen tahvillerin geri ödenmeme riskinin artığıdır.
Başka bir deyişle, şirketin kontrolü dışındaki ekonomik faktörler haricinde, düşük dereceli
tahvillerin diğer her şey aynı iken (örneğin vade, enflasyon vb.) ancak daha yüksek faizle
ihraç edilebildiğidir. Bu nedenle bir menkul kıymet olan tahvilin özelliklerini tanımlamak
gerekmektedir.

4.3. Tahvil Değerlemesi
Sermaye piyasalarındaki alıcı ve satıcıların çıkarları birbirine terstir. Bunun en
önemli sebebi yatırımcıların en yüksek karı elde etmeye çalışırken, tahvil ihraç edenlerin

olabildiğince düşük maliyetlerle borçlanmak istemesidir. Bu nedenle de yatırımcıların en
önemli sorunlarından biri tahvilin piyasa değerinin düşük ya da yüksek olup olmadığıdır.
Şirket tahvil ihraçları, tahvil ihraç eden şirket ile borç(kredi) veren kişi ya da
kurum arasındaki antlaşmayı içermektedir. Tahviller ihraç edildiği ülkelerin ve pazarların
özel koşullarına ve düzenlemelerine bağlı olmakla birlikte ihraççılar için temel konu, en
düşük maliyetle borçlanmaktır. Bu nedenle de piyasaların tahvilleri nasıl değerlediğini
anlamak önem kazanmaktadır.
Tahvillerin yukarıda belirtilen nedenden dolayı büyük önem taşıyan piyasa
değerinin yanı sıra, ihraç ve nominal değerleri de bulunmaktadır. Bu değerler sırasıyla
aşağıdaki gibidir.
Nominal Değer: Tahvilin üzerinde yazılı olan değerdir. Bu değer sabit ve
değişmezdir. Muhasebe kayıtlarını ve itfa planına temel teşkil etmektedir.
İhraç Değeri: Tahvilin ilk ihraçtaki fiyatıdır. İhraç değeri nominal değerin üstünde
olursa primli satış, nominal değere eşit ise, başabaş satış yapılmıştır.
Piyasa Değeri: Tahvilin piyasada o gün itibari ile geçerli olan vadeye kadar
getirisine göre hesaplanan fiyatıdır. Bu değer piyasadaki siyasal ve ekonomik şartlara göre
değişiklik gösterebilir. Tahvilin getirisi ile piyasa değeri birbiriyle tam ters orantılıdır.
Bu bilgilerin ışığında hazine bonosu ve tahvil değerlemesinde, başka bir deyişle,
piyasa değerlerinin tespitinde aşağıdaki hesaplamalar kullanılmaktadır.
Hazine Bonoları’nın değerlemesinde, iç verim oranı ya da tahvil piyasasında
oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden günlük olarak değerlenir. İç verim oranına göre
hesaplama yönteminde, aşağıdaki formülde de görüldüğü üzere bileşik faiz oranı ile
menkul kıymetin bugünkü değerine ulaşılmaktadır. Bu değerleme yönteminde iç verim
oranı kadar vadeye kalan gün sayısı ve ödemelerin yapıldığı dönem sayısı da etkili
olmaktadır.

4.4. Fiyat (Faiz) Riski ve Yeniden Yatırım Riski
Tahvil yatırımcısının karşılaşabileceği 2 türlü risk mevcuttur. Bunlardan ilki fiyat
(faiz) riski, diğeri de yeniden yatırım riskidir. Fiyat (faiz) riski, piyasa faiz oranlarının
yükselmesi ve tahvil fiyatının düşmesi ile ortaya çıkar. Buna göre, önceki bölümde
gösterildiği gibi 10 yıl vadeli ve yıllık %10 kupon faiz ödemeli tahvilin, piyasa faiz oranın %5
ve %15 olması durumunda tahvilin piyasa değeri 749 TL ile 1,386 TL olarak bulunmuştu.
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Aynı özellikleri sahip bir başka tahvilin vadesi 1 yıl olmuş olsa idi piyasa değeri iki farklı
piyasa faiz oranında sırasıyla 956 TL ve 1,048 TL olacaktır.
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Buradan çıkan en önemli sonuç, piyasa faiz oranları (kd) seviye olarak ±%5 değişim
gösterdiğinde, tahvil fiyatları (VB) aynı oranda değişim göstermediğidir. Nitekim,



10 yıl vadeli tahvilin değişim oranı, piyasa faizi düştüğünde = (1,386 -1,000)/1,000 =
%38.6;



10 yıl vadeli tahvilin değişim oranı, piyasa faizi arttığında = (749 -1,000)/1,000 = %25.1;



1 yıl vadeli tahvilin değişim oranı, piyasa faizi düştüğünde = (1,048 -1,000)/1,000 =
%4.8;



1 yıl vadeli tahvilin değişim oranı, piyasa faizi arttığında = (956 -1,000)/1,000 = -%4.4
olmaktadır.

Görüldüğü gibi vadesi kısa olan tahvilde, piyasa faiz oranındaki değişimin tahvilin piyasa
değerine etkisi daha az, uzun vadeli tahvilin piyasa oranındaki değişimin tahvilin piyasa
değerine etkisi daha fazla olmaktadır. Vadeleri aynı olan iki tahvilden, kupon faiz oranı
yüksek olan tahvilin seçilmesi yatırımcı açısından daha uygun olacaktır. Aynı şekilde kupon
faiz oranları aynı olan iki tahvilden vadesi kısa olanın seçilmesi yukarıdaki örneğe göre daha
uygun olabilmektedir. Ancak faizlerin devamlı bir şekilde aşağı doğru seyir izleyeceğini
bekleyen yatırımcılar, yeniden yatırım riskine maruz kalmamaları bakımından uzun vadeli
tahvillere yatırım yapmaları daha akılcı olacaktır.

4.5. Tahvilde Vadeye Kadar Verim (YTM), Geri Çağırılana Kadar Verim (YTC), Cari
Getiri ve Sermaye Kazancı
Tahvilde getiri hesaplamaları yapılırken şu ana kadar tanımı verilmeyen tek tahvil türü
olan Geri Çağrılabilir Tahvilin basit olarak tanımı şöyle verilebilir: tahvil senedinde belirtilen
vade tarihinden önce, ihracı yapan tarafa geri çağırma ve ödeme hakkı veren bir tahvil
türüdür. Geri çağırılabilir tahvil çıkarılmasının en önemli nedeni cari piyasa faiz oranının
tahvilin nominal faiz oranının altına düşmesidir. Tahvil ihracını gerçekleştiren firma, faiz
oranlarının düşmesi ile birlikte tahvillerini geri çağırması sonucu piyasadan daha uygun
şartlarda (düşük faiz) borçlanabilecektir. Firma böylece maliyetini düşürebilecektir.

Geri çağrılabilir tahvilin değeri, düz tahvil piyasa fiyatının hesaplanmasında kullanılan
fomül ile hesaplanabilir. Nitekim, iki tahvil türü arasında geri çağırma koşulu dışında hiçbir
fark yoktur. Aralarındaki tek fark vade sayısıdır. Tahvilin piyasa değeri, geri çağırma fiyatının
altında olduğu sürece, ihraç eden firma tahvilleri geri çağırmaz. Tahvilin, piyasada faiz
oranlarının düşmesi sonucu, fiyatının çağırma fiyatını aşması halinde firma geri çağırmaya
gider.

4.6. Tahvilde Vadeye Kadar Verim (YTM) Uygulamalı Örnek
Yiğit A.Ş.’nin kısa bir süre önce 1.000 TL’ye halka arz ettiği tahvillerin piyasa değeri
değişen piyasa koşulları nedeniyle bugün 1.085 TL’den işlem görmektedir. Tahvilin vadesi
10 yıl ve altı ayda bir kupon faizi ödeyecektir. Şirket değişen piyasa koşullarından kendini
koruyabilmek için tahvilleri 4 yıl sonra 1.045 TL’den geri çağırabileceğini yatırımcılara ihraç
zamanında açıkça belirtmiştir. Kupon faiz oranının yıllık %12 olduğuna göre, tahvilin vade
bitimine kadar (YTM) yatırımcısına sağlayacağı getiriyi hesaplayınız.

C6; C9; C13 ve B15 hücreleri verilen değerlerden türetilen hesaplamalardır. Buna göre,
C6 hücresine = C4*C5;
C9 hücresine = C8*(C7/C5);
C13 hücresine = C12*C5;
B15 cevap hücresine =RATE(C6;C9;-C10;C8)*C5
yazılır. B15 hücresinde çıkan sonuç, aşağıda yer alan fonksiyon tanımlamasından
görülebileceği gibi %5.30 faiz oranının 2 ile çarpılması sonucu bulunur. İstenilen sonuç yıllık
olarak ifade edilen YTM olduğu için 6 aylık dönem faizi 2 ile çarpılmalıdır.

Bu verilerden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayalım:
Tahvilin yatırımcısına sağlayacağı cari getiri oranı ne kadar olacaktır?
Tahvilin yatırımcısına sağlayacağı sermaye kazancı ne kadar olacaktır?
Tahvilin yatırımcısına geri çağırılana kadar sağlayacağı getiri oranı ne kadar olacaktır?
Piyasa faiz oranlarının değişmesine göre tahvilin alacağı değeri bir duyarlılık analizi
gösteriniz.

Cari verim oranı, bir yıl içinde kazanılan kupon ödemelerinin ilk fiyata oranıdır.
Burada 6 ayda bir 60 TL, yılda 120 TL kazanılmaktadır. 1,085 TL’ den satın alınan bir tahvilin
cari verimi buna göre %11.06 olacaktır.

Cari verim ile sermaye kazancı veya kaybının toplam değeri vadeye kadar verimi
vereceğinden, III. soruda istenilen Sermaye kazancı, önceki iki değişkenin bilinmesi ile %0.46 olarak bulunur.

Geri çağırılana kadar verim oranını bulabilmek için tekrar RATE fonksiyonu
kullanılır. Öncekinden farklı olarak D37 hücresine =RATE(C13;C9;-C10;C11) yazılır.
Yukarıdaki çıktıda görüldüğü gibi 6 aylık dönem için YTC değeri %5.15 bulunur. Yıllık faiz
oranını bulabilmek için formül barına =RATE(C13;C9;-C10;C11)*C5 yazılırsa cevap %10.30
olarak bulunacaktır.

Piyasa faiz oranlarının değişmesi durumunda tahvil fiyatının nasıl etkileneceğini
gerçekleştireceğiniz bir duyarlılık analizi ile gösteriniz.

Tahvilin geri çağırılması ve çağrılmaması durumlarındaki değerleri D47 ve D48
hücrelerinde aşağıdaki gibi hesaplanır. Dönem sayılarının farklı olduklarını unutmadan
girilecek parametrelerle Excel fonksiyon sonucu sırasıyla 1,000 TL ve 1,038 TL olacaktır.
D47

=PV(D46/2;C6;-C9;-C8)

D48

=PV(D46/2;C13;-C9;-C11)
Duyarlılık analizinin Excel uygulama sayfalarında gerçekleştirmenin en basit yolu

DATA / TABLE fonksiyonudur. Buna göre birer formülasyonla hesaplanan D47 ve D48
hücreleri oluşturulacak bir tabloda linklendirilir. Duyarlılık analizi piyasa faiz oranlarına göre

gerçekleştirileceğinden D47 ve D48 hücrelerinde kurulan formülasyonun içinde muhakkak
faiz oranları referans olarak gösterilmek zorundadır. Aksi takdirde DATA / TABLE
fonksiyonu çalışmayacaktır. A54:C65 alanı tarandıktan sonra DATA / WHAT IF / DATA
TABLE yolu ile açılan pencereye bağlı değişkenin sütun olarak yer aldığı faiz oranı (%12)
linklenirse yukarıdaki tablo elde edilir. D55:D65 aralığında Firma açısından avantajlı değerler
sıralanmıştır. Buna göre faiz oranları %12’den küçük olduğu sürece firma tahvilleri geri
çağırabilir; faiz oranları %12’den büyük olduğu sürece firma tahvilleri geri çağırmaz.
Hücrelerde yapılan işlemler ve duyarlılık analizinin grafiği aşağıda gösterilmiştir:
B54

=D47

C54

=D48

D55

=IF(A55<0,12;C55;B55)

Grafik-4.1: Tahvilde Duyarlılık

Grafik istatistiksel olarak incelenirse düz çizgi (geri çağrılmama durumu) daha dik ve
değişime daha çok duyarlı olduğu gözlemlenir. Dolayısıyla tahvili elinde bulunduranlar için
piyasa faizlerinin düşmesi durumunda sermaye kazançları bir noktaya kadar olur. Tahvili
çıkaran taraf bu durumda geri çağırma opsiyonunu kullanır. Piyasa faiz oranları yukarı doğru
hareket ederse firma önceden ihraç etmiş olduğu tahvilleri geri çağırmaz. Geri çağırılabilir

tahviller, geri çağırma provizyonu olmayan tahvillere göre daha risklidir. Her iki durumda
yatırımcının elde edeceği kazançlar sınırlı olacağından burada gözlemlenen risk asimetriktir.

4.7 Tahvilde Geri Çağırılana Kadar Verim (YTC) Uygulamalı Örnek
Bugünün tarihi 25 Ekim 2011 olsun. Yukarıda bahsedilen tahvil 1 Temmuz 2011 tarihinde
çıkartılmış ve vadesi 10 yıl olsun. Geri çağırma opsiyonu 1 Temmuz 2015 ise tahvilin vade
bitimine kadar verimi (YTM) ve geri çağırılana kadar verimi (YTC) ne kadar olacaktır?
Soru için veriler tekrar bir araya getirildiğinde aşağıdaki hesaplamalar sonucu YTM = %10.64
ve YTC = %10.20 bulunur. Cevap olarak istenilen hücrelere sırasıyla aşağıdaki fonksiyon
komutları girilir:
C124 hücresine =YIELD (D112;D113;D114;D115;D116;D117;D118) ve
C129 hücresine =YIELD (D112;E113;D114;D115;E116;D117;D118) yazılır.

Vadeye kadar verim (YTM = %10.64) ve Geri Çağrılana kadar verim (YTC = %10.20)
hesaplamaların Excel fonksiyon gösterimleri aşağıdaki iki grafikte gösterilmiştir.

4.8. Tahvilde Süre
Bir tahvile bağlanan yatırımın bir kısmı vade bitimine kadar yatırımcıya kupon
ödemeleri olarak geri dönmektedir. Dönemsel kupon ödemelerinin sağladığı nakit girişleri,
yatırımcının toplam yatırımını dönem sonları itibarı ile düşürmektedir. Tahvile yatırım yapan
bireyin vade tarihinden önce, yaptığı yatırımın bir bölümünü geri aldığı, dolayısı ile tahvilin
gerçek vadesinin nominal vadenin altında oluştuğu söylenebilir.
Örneğin % 20 kupon faizli 5 yıl vadeli ve nominal değerden bir tahvil satın alan
yatırımcının yatırım tutarı, birinci yıl sonunda 800 TL’ye, ikinci yıl sonunda 600 TL’ye
düşecektir. 1000 TL nominal değerli, 5 yıl vadeli ve %20 kupon faizli bir tahvili satın alan
yatırımcı aslında tahvil çıkaran tarafa 1000 TL ödünç para vermekte ve karşılığında 2000 TL
alacaklı duruma geçmektedir. Bu alacağını beş yıl süre içinde her yıl 200 TL olarak tahsil
edecek ve beşinci yıl sonunda geri kalan 1000 TL alacaktır. Bu geri ödemeler nedeniyle
tahvile yapılan yatırımın vadesi bu durumda beş yıldan daha kısa olacaktır. İlk defa yılında

Macaulay tarafından ortaya konulan bu duruma "ortalama vade" veya "tahvilin süresi
(duration)" adı verilmektedir.
Macaulay faiz oranlarını ve tahvil fiyatlarını analiz ettiği çalışmasında, tahvillerin fiyat
hareketlerini açıklamakta vade ya da vadeye kadar geçecek zamandan daha anlamlı bir zaman
ya da ömür (tahvilin ömrü) ölçütü aramış ve süre kavramını geliştirmiştir. Bir tahvilin vadesi,
faiz oranı riskinin kesin bir göstergesi değildir. Vade sadece dönem (vade) sonundaki
ödemeleri dikkate alır ve ara dönem nakit girişlerini hesaba katmaz. Ancak yüksek faiz ödeyen
tahvillerin düşük faizli tahvillere göre faiz oranlarına karşı daha az duyarlı oldukları da
bilinmektedir. Bir tahvilin en son geri ödeme tarihini dikkate alan Vade’ye karşılık; tahvil
fiyatının vadeye kadar getiriye göre türevinin alınmasıyla elde edilen Macaulay’ın Süre’si
bütün ödemeleri zamanlamalarıyla birlikte dikkate almaktadır.
Süre, zaman birimiyle, yani aylar ve yıllarla ölçülmektedir. Vadeye kadar geçecek
zaman gibi, bir tahvilin süreside zaman geçtikçe küçülmektedir. Aynı vade ( vadeye kadar
geçecek zaman) ya da aynı vadeye kadar getiriye sahip tahvillerden faiz oranı daha yüksek
olanlar daha kısa süreye sahip olmaktadır.11 Sürenin uzamasına neden olan faktörler ise
tahvilin vadeye kadar geçecek zamanının daha uzun olması, üstündeki kupon faizinin daha
düşük olması veya piyasa faizinin azalmasıdır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahvil yatırımcısının karşılaşabileceği 2 türlü risk mevcuttur. Bunlardan ilki fiyat (faiz) riski,
diğeri de yeniden yatırım riskidir. Vadesi kısa olan tahvilde, piyasa faiz oranındaki değişimin
tahvilin piyasa değeri üzerindeki etkisi daha az, uzun vadeli tahvilin piyasa oranındaki
değişimin tahvilin piyasa değeri üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır.

Geri Çağrılabilir tahvil senedinde belirtilen vade tarihinden önce, çıkarımı yapan tarafa geri
çağırma ve ödeme hakkı veren bir tahvil türüdür. Geri çağrılabilir tahvilin değeri, düz tahvil
piyasa fiyatının hesaplanmasında kullanılan fomül ile hesaplanabilir. Tahvile yatırım yapan
bireyin vade tarihinden önce, yaptığı yatırımın bir bölümünü geri aldığı, dolayısı ile tahvilin
gerçek vadesinin nominal vadenin altında oluştuğu söylenebilir. Buna tahvilin süresi
(duration) adı verilir.

Bölüm Soruları
1. Tahvillerde anaparanın geri ödendiği tarihe __________ adı verilir.
a. kupon.
b. nominal değer.
c. vade bitimi.
d. vadeye kadar verim.
e. kupon faiz oranı.

2. Vade bitimine kalan süre artarsa, faiz oranı riski
a. yükselerek artar.
b. azalarak artar.
c. sabit oranda artar.
d. azalarak düşer.
e. artarak düşer

3.Kupon ödemesi nominal değere bölünürse
a. kupon ödemesi bulunur.
b. nominal değer bulunur.
c. vade bitimi bulunur.
d. vadeye kadar verim bulunur.
e. kupon faizi bulunur.

4. Altı ayda bir faiz ödeyen Ataryemez Spor kulübünün tahvilleri %7.5 oranında kupon
faizi ödemektedir. Tahvillerin vadesi 13 yıl ve nominal değeri olan 1000 $’dan
satılmaktadır. Vadeye kadar verim (YTM) ne kadar olacaktır?
a. % 7.33
b. % 7.41
c. % 7.46
d. % 7.50
e. % 7.67
Çözüm:

Finansal hesap makinesi ile:
13x2
N

-1000

75/2

1000

PV

PMT

FV

I/Y
7.50

5. % 9 kupon faizli, altı ayda bir faiz ödeyen nominal değerden işlem gören tahvilin piyasa
değeri

_______;
a. 1009;90
b. 1090;45
c. 1090;90
d. 1,000;90
e. 1,000; 45

dönem

faiz

ödemesi

de

________

olacaktır.

Cevaplar:
1. C
2. B
3. E
4. D
5. E

1. 1000 TL nominal değeri olan bir tahvilin kupon faiz oranı %10 ise kupon ödemesi ne kadar
olur?
a) 100 TL
b) 50 TL
c) 200 TL
d) 250 TL
e) 1000 TL

2. 1000 TL nominal değeri olan bir tahvilin kupon faiz oranı %10 ve kupon ödemeleri altı
ayda bir gerçekleşiyorsa, bir kupon ödemesi ne kadar olur?
a) 100 TL
b) 50 TL
c) 200 TL
d) 250 TL
e) 1000 TL

3. 1000 TL nominal değeri olan bir tahvilin kupon faiz oranı %10 ve kupon ödemeleri üç ayda
bir gerçekleşiyorsa, bir kupon ödemesi ne kadar olur?
a) 100 TL
b) 50 TL
c) 25 TL
d) 250 TL
e) 500 TL

4. 1000 TL nominal değeri olan bir tahvilin kupon faiz oranı %10 ve kupon ödemeleri yılda
on defa gerçekleşiyorsa, bir kupon ödemesi ne kadar olur?
a) 100 TL
b) 50 TL
c) 25 TL
d) 10 TL
e) 500 TL

5. Tahvil yatırımcısının karşılaşabileceği iki türlü risk mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan birisidir?
a) Getiri riski
b) Kâr edememe riski
c) Maliyet riski
d) Tanıtım riski
e) Fiyat (faiz) riski

6. Tahvil yatırımcısının karşılaşabileceği iki türlü risk mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan birisidir?
a) Yeniden yatırım riski
b) Kâr edememe riski
c) Maliyet riski
d) Tanıtım riski
e) Getiri riski

7. Piyasa faiz oranları yükseldiği zaman tedavüldeki bir tahvilin değeri nasıl değişir?
a) değişmez
b) düşer
c) yükselir
d) dalgalanır
e) bir şey söylenemez

8. Vadesi kısa olan tahvilde, piyasa faiz oranındaki değişimin tahvilin piyasa değerine etkisi
nasıl olur?
a) hiç etkilemez
b) bir şey söylenemez
c) uzun vadeli tahvile göre daha az etkiler
d) uzun vadeli tahvile göre daha çok etkiler
e) sıfır etkisi olur

9. Vadesi uzun olan tahvilde, piyasa faiz oranındaki değişimin tahvilin piyasa değerine etkisi
nasıl olur?
a) hiç etkilemez
b) bir şey söylenemez
c) kısa vadeli tahvile göre daha az etkiler
d) kısa vadeli tahvile göre daha çok etkiler
e) sıfır etkisi olur

10. Tahvil senedinde belirtilen vade tarihinden önce, ihracı yapan tarafa geri çağırma ve
ödeme hakkı veren tahvile ne denir?
a) Köprü tahvili
b) Gelir ortaklığı tahvili
c) Düz tahvil
d) Endekse bağlı tahvil
e) Geri çağırılabilir tahvil

CEVAPLAR:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. A
7. B
8. C
9. D
10. E

5. HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Hisse Senedinin Tanımı
5.2. Hisse Senedinin Sahiplerine Tanıdığı Haklar
5.3. Hisse Senedi Türleri
5.4. Hisse Senedi Fiyat Tanımlamaları
5.4.1. Nominal Değer
5.4.2. Tasfiye Değeri
5.4.3. İşleyen Teşebbüs Değeri
5.4.4. Piyasa Değeri
5.4.5. Gerçek Değer
5.4.6. İhraç fiyatı
5.4.7. Piyasa fiyatı-Borsa fiyatı
5.4.8. Defter değeri
5.5. Hisse senedine ilişkin değer karşılaştırmaları
5.6. Hisse Senedinin Getiri Unsurları
5.7. Değerleme Yaklaşımları
5.8. İskontolanmış Kâr Payları Yaklaşımı
5.8.1. Büyümesiz Modeli(sıfır büyüme, sabit kar payı)
5.8.2. Sabit büyümeli Modeli (sabit oranda büyüme)
5.8.3. Çok aşamalı Büyüme Modeli (sabit olmayan büyüme)
5.8.4. Kar payı ve Büyüme Oranı Arasındaki İlişki
5.9. Göreceli Yaklaşımlar
5.9.1. Fiyat kazanç oranı
5.9.2. Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı
5.9.3. Fiyat /Satış Oranı
5.10. Hisse Senedi Değerlemesi: İskontolanmış Nakit Akımları
5.11. Hisse Senedi Değerlemesi: Göreceli Değerleme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Riskli menkul kıymetlerden
hisse senedi değer
hesaplamaları gösterilecek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Hisse Senedi, Değer kavramı

Giriş
Bu bölümde finansal piyasalarda en çok işlem gören menkul kıymetlerden hisse senetlerinin
özellikleri ve bunların değerleme yaklaşımları anlatılacaktır. Hisse senetleri, yatırım araçları
içinde en riskli yatırımlardan birini oluşturmaktadır. Finansal olarak sağlam ve en güvenilir
şirketlerin hisse senetlerinin değerleri piyasa risklerine bağlı olarak hızlı dalgalanmalar
göstererek

değer

kaybedebilirler.

Fiyat

dalgalanmalarının

nedeni

şirketlerin

iç

dinamiklerinden kaynaklanabileceği gibi dışsal faktörlerden de kaynaklanabiliyor olabilir.
Hatta tamamen piyasa aktörlerin gelecek ile ilgili beklentilerinden, psikolojik durumlarından
da kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, böyle bir ortamda bir hisse senedinin değerini
hesaplamak oldukça zor olabilmektedir.

Hisse senedinin değerini etkileyen faktörlere ve değerleme yaklaşımlarına geçmeden önce
hisse senedini tahvillerden ayıran önemli özelliklerini belirtmek yararlı olacaktır.

Hisse senedi bir ortaklık belgesidir. Bir firmanın hisse senedini satın alan kişi (hissedar)
şirketin ortağı sayılır. Tahvil ise bir borçlanma senedir. Tahvil sahibi şirkete borç veren kişidir.
Karşılığında belli dönemlerde faiz ödemesi ve tahvilin vade bitiminde anaparasını geri alır.
Hissedar ise şirket hissesini satın aldığında ve elinde tuttuğu sürece, süre tanımı olmadan
şirkete yatırım yapmış kabul edilir. Tahvillerde vade bitimi söz konusu iken hisse senetlerinde
vade söz konusu değildir.

Hissedarlar satın aldıkları hisseler karşılığında kâr payı (temettü) bekler. Ancak bu beklenti
doğal olarak iki koşulun gerçekleşmesine bağlıdır: Şirket kâr elde edecek ve yönetim kurulu
kâr payı dağıtımına karar verecek. Dolayısıyla hisse senetlerinden elde edilecek nakit girişleri
kesin değil ve önceden belirlenmemiştir.

Hissedarlar şirket ortağı olduklarından yönetimde söz sahibi olabilirler. Tahvil sahipleri ise
yönetimde söz sahibi değildir.

Şirket yöneticilerin öncelikli amacı hissedarların servetlerini ençoklamaktır. Bunun yolu hisse
senedinin fiyatını en yüksek seviyeye getirmekle olur. Tahvil fiyatının ençoklanması şirket
yöneticilerinin kontrolünde değildir.

5.1. Hisse Senedinin Tanımı
Hisse senedi (stock-share certificate) bir ananim şirketin sermayesinin birbirine eşit
paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen
hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. TTK’nın hisse senetleri ile ilgili 399 ve
devamı maddeleri içinde hisse senetleri tanımlanmamış sadece nitelik ve özellikleri
belirlenmiştir. Hisse senetlerini sadece sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve
anonim şirket statüsünde kurulan şirketler tarafından çıkartılabilirler.
Hukuki bakımdan; hisse senedi bir ticari işletmenin tümünün bütün maddi ve manevi
varlığının belli bir parçasını temsil eden bir mülkiyet senedidir. Bir şirketin hisse senedini alan
kimse o işletmenin aktif ve pasifindeki herşeye ortak olmaktadır. Hisse senedinde vade
olmaz ve şirketle arasındaki ilişki ebedidir. Bu süreçte sadece hisse senedinin hamili
değişebilir. Hisse senedi sahibinin ne kadar gelir elde edeceği hatta gelir elde edip etmeyeceği
belli değildir. Şirketlerin çıkarabileceği hisse senedi miktarı kanuni kayda tabide değildir.
Ayrıca hisse senetleri itibari değerinin altında fiyatla satılamazlar.
İktisadi bakımdan; hisse senedi sahipleri şirketin kar zarar riskine
katlanmaktadır.Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde önce borçlar ödeneceğinden tahvil
sahipleri hisse senedi sahiplerine göre alacaklarını önce alırlar. Hisse senedi sahipleri ise
ancak tüm borçlar ödenip, tasfiye masrafları düşüldükten sonra kalan tutarı hisseleri oranında
paylaşırlar. Hisse senedi risk altındadır.Risklerden biri temettü alıp almama riskidir.Şirket
temettü dağıtacak kadar kar ederse temettü dağıtır,etmezse dağıtmaz. Hisse senetleri değişken
getirili menkul kıymetler olup makul enflasyonlarda enflasyon oranının üzerinde gelir ve
değer artışı sağlaması açısından tahvile göre avantajlıdır.

5.2. Hisse Senedinin Sahiplerine Tanıdığı Haklar
Hisse senedi sahibi şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil eder ve sahibine
hertürlü ortaklık haklarından yararlanma imkanı verir. Bu haklar;
Kar payı alma hakkı (TTK m. 533):
Hisse senedi sahibinin en önemli mali haklarından olup kazanılmış bir hak olmakla
birlikte belirli koşullarda sınırlandırılabilir. Hisse senedi sahibine şirketin yıllık net karından
pay senedi alma hakkı verir. Şirket genel kurulunda kar dağıtım kararı alınması durumunda
pay senedi sahiplerine temettü ödemesi yapılmaktadır.
Yeni pay senedi alma hakkı (rüçhan hakkı) (TTK m. 397):

Şirketin bedelli sermaye arttırıma öncelikli katılma hakkıdır. Rüçhan hakkı kullanım
süresi enaz 15, en çok 60 gündür. Rüçhan hakkı kuponları BİST’te rüçhan hakkı kupon
pazarında alınıp satılabilmektedir.
Tasfiye bakiyesine katılma hakkı (TTK m. 447):
Şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde ,sözkonusu bakiyeye payı
oranında iştirak eder.Hisse senedi sahipleri şirketinde karından ve performansından
yararlanabilmelerine karşılık, tasfiye olması durumunda tüm borçlar öndendikten sonra
şirketin mal varlığı üzerinde hak iddia edebilirler.
Şirket yönetimine katılma ve oy hakkı hakkı (TTK m. 373 - m. 537):
Hisse senedi sahibi ,şirket genel kuruluna katılarak yönetim kurulunu seçme ve bu
kurula seçilme hakkına sahiptir.Her bir hisse senedi,,sahibine enaz bir oy hakkı
sağlamaktadır.Buna aykırı olmamak şartıyla pay senetlerinin sahiplerine vereceği oy hakkının
sayısı esas sözleşme ile belirlenebilmekte, bir payın oy hakkı arttırılabilmektedir.Ayrıca kar
payı imtiyazı sağlayarak ,oydan yoksun hisse senetleri çıkarabilmektedir.
Bilgi alma hakkı (TTK m. 362):
Hisse senedi piyasalarında yatırımcısının şirketle ilgili bilgilere ulaşabilmesi
esastır.Pay senedi sahibinin bilgi alma hakkı ,esas sözleşme veya şirket karar engellenemez
ve sınırlandırılamaz.Halka açık şirketler, şirketin durumuyla ilgili önem arzeden hertürlü mali
tablo, bilgi ve haberi kamuya açıklamakla yükümlüdür.

5.3. Hisse Senedi Türleri
Hisse senetleri tedavül kabiliyetine,sağladığı haklar,bedelinin tamamen ödenmiş olup
olmamasına ve sermaye artışına göre farklılık göstermektedir.Genel olarak hisse senedi
türleri;
İmtiyazlı hisse senetleri
Adi hisse senetleri
Hamiline yazılı hisse senetleri
Nama yazılı hisse senetleri
Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri

Primli ve primsiz hisse senetleri
Kurucu hisse senetleri
Adi hisse senedine sahip olan kişiler şirkette oy kullanma hakkı, şirketin yönetimine
katılma hakkı gibi haklara sahip olamaz. Şirketin esas sözleşmesinde aksine kayıt yoksa eşit
haklar tanır. Örneğin, Google halka arz edildiğinde B sınıfı hisse senetlerine şirketin
içindekiler el koyarken, A sınıfı hisse senetleri halka satılmıştır. B sınıfı hisse senetlerının
hisse başına 10 oy hakkı sağlanmıştır. Adi hisse senetlerine yatırım yaparken yatırımcının
hedefi,değerinin altındaki hisseleri satın almak ve aşırı değerli hisse senetlerinden kaçmaktır.
İmtiyazlı hisse senetleri ise oy kullanma hakkı, şirket yönetiminde katılma hakkı,
şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı gibi haklara sahiptir. İmtiyazlı hisse senetlerinin
ayrıcalıkları adi hisse senetlerine göre daha geniştir. Ana sözleşme ile,ilk sermayeyi temsil
eden A grubu hisseleri ve ya imtiyazlı hisselere kardan belli oranda özel temettü dağıtımı
öngörülür. Örneğin Kartonsan A grubu ve Kepez Elk. A-D grubu senetleri bu niteliktedir.
Kurucu ortaklar ana sözleşmeye konulan madde ile yeni ortakların katılımıyla şirket
yönetiminde etkinlik kaybetmemek için imtiyazlı hisse senetlerine; adi hisselerden belli
oranda fazla oy hakkına sahip olmasını da öngörülebilir. Örneğin Koç Holdingle birleşen Koç
Yatırım Holding A grubu hisseleri bu nitelikte idi. Hatta bu gibi hisselere mutlak karar oyu
yada veto hakkı tanınabilir. Bu hisselere ”altın hisse senetleri”dir. Altın hissenın Türkiye’de
ilk uygulaması 1988 yılında halka açılan Teletaş’ta yapılmıştır.
Bir anonim ortaklıkta çeşitli imtiyazlara sahip hisse senetleri bulunuyorsa bu hisse
senetleri farklı grup isimleriyle adlandırılırlar (A grubu, B grubu, C grubu gibi) ve Borsa’da
farklı sıralarda işlem görürler. İmtiyazlı hisse senetleri ABD başta olmak üzere gelişmiş
ülkelerde en çok işlem gören hisse senedidir. Ama Türkiye’de mevzuatlar gereğinde imtiyazlı
hisse senedi türüne izin verilmemektedir. Ayrıca şirketler ve yatırımcılar bu hisse senedini
yatırım aracı olarak kullanamamaktadır
Türk Ticaret Kanunu 409. maddesine göre Hamiline ve Nama yazılı hisse senetleri
olarak ikiye ayrılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemi teslim ile
tamamlanmaktadır. Borsada işlem gören senetler hamiline yazılı olup, borsaya kote ettirilmesi

gerekir. Ülkemizde işlem gören hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleridir. Nama yazılı
hisse senedi sahipleri ortak sayısının tespitinde, mal varlığının korunmasında, hisse senedinin
kaybolmasında diğerlerine göre üstünlüğe sahiptir. Hamiline yazılı hisse senetlerinde ise
gerçek anonimliği sağlama, devir kolaylığı, tasarruf sahibi açısından gizlilik temin etme gibi
çeşitli üstünlüklere sahip olunur. Hisse senedi ihraç eden şirketin esas sözleşmesinde, ihraç
edilecek hisse senedinin ne kadarının nama, ne kadarının hamiline yazılı olacağı ve bunların
hangi ortaklara tahsis edilceği ana sözleşmede açıkça gösterilir.
Bedelli ve bedelsiz hisse senetlerinde kısaca, nakit veya bedelli sermaye artırımı yolu
ile ihraç edilen hisse senetleri bedelli hisse senetleridir. Ortakların nakit ödeme taahhüdü
içermeyen iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetleri de bedelsiz
hisse senetleridir. Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketlerin iç kaynaklarından sermayeye
aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları pay senetlerinin bir bedel alınmaksızın ortaklara
dağıtılmasıdır. Bu işlem sonucunda çıkarılan pay senetleri bedelsiz pay senetleridir. Bedelsiz
sermaye arttırımı dışarıdan fon girişine yol açmamaktadır. Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin
yeni fon kaynağı temin etmek amacıyla çıkardıkları ’’bedelli’’ hisse senetlerini,nominal
değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmalarıdır. Bedelli pay senetleri mevcut ortaklarda
satılabileceği gibi (rüçhan hakkı) diğer yatırımcılara da satılabilmektedir.
Primli hisse senedinin itibarı değerinin üzerinde bir bedel ile taahhüt edilmiştir ve satış
işlemi yapılabilmektedir. Yani nominal değerinden yüksek bir bedel ile ihraç edilen hisse
senetlerini ifade etmektedir. Borsa İstanbul’da kote şirketler kayıtlı sermaye sistemine tabi
olup, esas sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde,yönetim kurulu kararı ile primli pay
senedi ihraç edebilirler. Primsiz hisse senetleri ise üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile
ihraç edilen hisse senetleridir.
Kurucu hisse senetleri şirket kurucularına veya şirket açısından önemli olan kişilere
bedelsiz olarak verilmektedir. Şirket yönetimine katılma, oy hakkı bulunmamakta olup
sadece temettü hakkına sahiptirler. Kurucu hisse senetleri, kuruluş aşamasındaki hizmetleri
karşılığında ana sözleşme gereğince şirket karının bir kısmına iştirak hakları vardır ve daima
kurucuların adlarına yazılı olması şartıyla ihraç edilebilirler. İntifa hisse senetleri ise; bedeli
şirket tarafından ödenmiş olan pay sahiplerine, safi kazanca, tasfiye sonucunda iştirak veya

yeni çıkarılacak olan hisse senetlerini alma haklarına sahip olmak üzere verilen hisse
senetleridir.

5.4. Hisse Senedi Fiyat Tanımlamaları
5.4.1. Nominal Değer
Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değerdir. Bazı piyasalarda nominal değeri olmayan
hisse senedi ihraçlarına izin verilebilmektedir. Ancak ülkemizde nominal değerin
belirtilmediği bir hisse senedi ihracı mümkün değildir. Nominal değer, bir hisse senedinin
üzerinde yazan parasal değeridir. Kayıtlı sermaye miktarını belirlemek ve özellikle muhasebe
kayıtlarını tutabilmek için hisse senetlerin nominal değerleri olmalıdır. TL’den altı sıfır
atılmadan önce her bir hisse senedinin nominal değeri 1.000 TL idi, sonraları ise 1 lot hisse
senedinin nominal değeri 1 TL olarak belirlenmiştir. Birkaç istisna dışında BİST şirketlerinin
%80’inde nominal fiyatı 1 TL’dir. Nominal fiyat şirket defterinde görülen fiyattır.
5.4.2. Tasfiye Değeri
Tasfiye değeri; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin hisse
senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir. İşletmenin tasfiye edilmesi durumunda
varlıkların piyasa değerleri defter değerlerinden farklı olacağından hisse senedinin tasfiye
değeri, nominal değerden farklı olacaktır.
5.4.3. İşleyen Teşebbüs Değeri
Toplam işletme değerinden toplam borçların düşülmesiyle bulunan tutar, hisse senedi sayısına
bölünerek elde edilir. İşleyen teşebbüs değerinin belirlenmesinde kullanılacak nakit
akımlarının ve riski içeren iskonto oranının belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır.
5.4.4. Piyasa Değeri
Piyasa değeri veya pazar değeri, hisse senedinin piyasada arz ve talebe göre oluşan fiyatıdır.
Eğer, hisse senetleri belirli bir borsada işlem görüyorsa, borsada oluşan fiyat, hisse senedinin
piyasa değeridir. Piyasa değeri, gerçek değerden farklı olabilmektedir. Eğer, hisse senedinin
piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin düşük değerlendiği; hisse senedinin

piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse senedinin aşırı değerlendiği ifade edilir.
Teorik olarak, piyasa değeri ile gerçek değerin birbirine eşit olması veya birbirine yakın
değerde olması gerekir. Bu durum, finans teorilerinden biri olan etkin piyasa yaklaşımında
sadece piyasaların dengede olduğu zamanlar gerçekleşebilir.
5.4.5. Gerçek Değer
İşletme varlıklarının gelecek yıllarda kârlılık potansiyeli, dağıtılan kâr payı oranları, sermaye
yapısı ve sermaye maliyeti gibi birçok faktöre göre oluşturulan hisse senedinin değeridir.
İşletmenin gelecekteki kazançları veya kâr payları, belli bir iskonto oranı ile bugüne
indirgenmesi ve borçların cari piyasa değerinin çıkarılmasıyla elde edilen değer, hisse
senedinin gerçek değerini vermektedir.
5.4.6. İhraç fiyatı
Hisse senetlerinin şirket tarafından halka arza aşamasında satışına sunulan fiyatıdır.
Bu fiyat uzman kuruluşlarca şirketin gelecekte elde edebileceği nakit akışı tahmin edilerek
hesaplanır. Mevzuatımıza göre ihraç fiyatının nominal fiyatın altında olması mümkün
değildir.
5.4.7. Piyasa fiyatı-Borsa fiyatı
Bir pay senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o pay hisse senedinin
piyasa fiyatıdır. Eğer senet borsada işlem görüyorsa borsa fiyatıdır. Arz ve talebe göre
belirlenir. Ancak şirket hisselerinin ‘’asıl’’ değerini temsil eden gerçek değer, direkt olarak
gözlenemez ve bunun yerine tahmin edilmesi gerekir. Hisse senedinin fiyatı gerçek değere
eşit olduğunda piyasa dengesi oluşur. 2007-2008 mortgage krizinde hisse sentleri kendi
gerçek değerlerini aşmış; piyasada ne olduğu anlaşıldığında ilgili hisse senetlerin fiyatı
düşmüştür. Örneğin; Bear Stearns yatırım bankası hisse senedi fiyatının 2007’de 171
dolardan, 2008 mart ortasında 2 dolara düştüğü görülmüştür.
Hisse senedi değer tanımları, hisse senedi verimliliğinin saptanmasında kullanılan
ölçümlerde ve analizlerde ele alınan tanımlamalardır.
5.4.8. Defter değeri

Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.
Özsermaye ile ;ödenmiş sermaye ,ihtiyaçlar toplamı ,dağıtılmamış karlar, yeniden değerleme
değer artış fonları ve bu türdeki diğer fonlarla karşılıklar kastedilmektedir. İşletmenin
özsermayesi ödenmiş sermayesinden yüksekse, defter değeri nominal değerden yüksek, aksi
durumda nominal değerden düşük olacaktır.
Hisse senetlerinin değerlemesi onun gerçek değerinin bulunmasını amaçlamaktadır.
Bir varlığın daima gerçek değerinin etrafında bir değere sahip olacağı; gerçek değerinden
sapsa bile belirli bir zaman sonra etkin pazarlarda birbirine eşit olur. Değerleme sonucunda
elde edilen değer piyasa değeri ile karşılaştırılarak yatırımcılar karar vermekte, gerekli
pozisyonları almaktadır.

5.5. Hisse senedine ilişkin değer karşılaştırmaları
Değer Karşılaştırılması

Değerleme sonucu

Cari piyasa değeri >
Gerçek değer

Yüksek Değerlenmiş

Piyasada İzlenecek Tutum
(Hisse senedi elde bulunuyorsa /
bulunmuyorsa
Sat/Açığa sat

Cari piyasa değeri =
Gerçek değer

Doğru Değerlenmiş

Pozisyonu koru

Cari piyasa değeri <
Gerçek değer

Düşük Değerlenmiş

Tut/Satın al

Kaynak: Charles P. Jones, Investments, Tenth Edition, John Wiley&Sons, Inc.,2007, s.276
Bu sonuçlara göre yatırımcı pozisyon alacaktır. Eğer senet pahalı ise onu elden
çıkaracaktır. Pazarın dengede olduğu durumlarda pozisyonunu değiştiresine gerek yoktur.
Pazar değer gerçek değerin altında ise yani senet ucuz ise senet satın alınıp fiyatı
yükseldiğinde satacaktır.
Piyasa değeri, belirlenen gerçek değerden yüksek ise hisse senedi primlidir. Diğer
taraftan piyasa değeri belirlenen gerçek değerden düşük ise hisse senedi iskontalıdır. Piyasa

değerinin gerçek değeri yansıtıp yansıtmadığı, piyasaların etkinliğiyle ilgilidir. Piyasaların
tam etkin olduğu kabul edildiğinde, piyasa fiyatının gerçek değeri yansıttığı söylenebilir.
Etkin piyasalar hipotezine göre hisse senetlerinin cari piyasa fiyatları hisse senetlerinin
gerçek değerlerini temsil etmektedir. Etkin piyasalar hipotezinin geçerliliği halinde piyasada
düşük yada yüksek değerlenmiş hisse senetlerine rastlama ihtimali ortadan kalkmıştır. Ancak
piyasaların etkinliği her zaman için tartışılır. Bu durumda gereği gibi değerlenmeyen veya
yüksek değerlenen hisse senetleri ortaya çıkar. Rasyonel yatırımcının amacı, gereği gibi
değerlenmeyen yani piyasa değeri gerçek değerinden düşük bulunan hisse senetlerini tespit
edip bunlara yatırım yapmaktır.

5.6. Hisse Senedinin Getiri Unsurları
Hisse senedi sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bunlardan birincisi kar
payı (temettü) geliridir. Şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen
gelirdir. Hisse senedi Borsa'da işlem gören şirketler kar dağıtıp, dağıtmamak konusunda
serbesttir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle hisse
senedi ihraç ederek dağıtabilir. Hisse senetleri Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketler
ise dağıtılabilir karın yarısından az olmamak üzere belirlenecek birinci temettüyü nakden
dağıtmak zorundadır. Diğeri sermaye kazancı olup zaman içinde hisse senedinin değerinde
meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir.

5.7. Değerleme Yaklaşımları
Bir varlığın değerinin tespit edilmesi süreci değerleme faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Değerleme iktisadi varlıkların değerinin para olarak belirlenmesi, bir şirketin bina, arsa,
makine, teçhizat, mal stoku şeklindeki toplam aktiflerinin değerinin takdir ve tahmini şeklinde
tanımlanabilir. Bu tanıma rağmen değerleme kavramı finans literatüründe tek bir standart
formül yada tanıma sahip değildir. Bunun nedeni değerlemenin özünde yatan sübjektif
boyuttur.

İyi bir yatırım gerçek değeri pazar değeri altında olan bir varlıktır. Bu nedenle, bir
hisse senedine veya firmaya yatırım yapanlar o firmanın gerçek değerini öğrenmek isterler.
Her varlığın bir değeri vardır. Bir varlığın değeri o varlığa para ödeyerek almak isteyenlere
bağlıdır. Yatırımcıların bu isteği belirli bir ölçüde onun belirli olayları alıgalama yeteneğine,
psikolojik ve duygusal nedenlere bağlı olabilmekte ve bundan dolayı değerleme olgusuna
pozitif bilim gibi yaklaşabilmek mümkün değildir. Ancak bilimsel yaklaşım bir varlığın
değerinin o varlıktan ileride elde edilebilecek nakit akışına bağlı olduğunu ortaya
koymaktadır.
Şirket değerlemenin esas amacı, şirketin makul piyasa değerinin tespit edilmesidir.
Makul piyasa değeri ilgili varlığın değeri konusunda tam bilgiye sahip, istekli tarafların
(alıcıların ve satıcıların), herhangi bir zorlama olmadan, sözkonusu varlık için piyasada
takdir ettikleri alım yada satım değeridir. Hisse senedi değerlemesinin pratik amacı ise hisse
senetlerine yatırım yapacak olan kimselere piyasada cazip olan hisse senetlerinin seçiminde
yardımcı olmaktır.

5.8. İskontolanmış Kâr Payları Yaklaşımı
Yatırımcılar hisse senedi satın aldıklarında iki tür nakit akımı elde etmeyi beklerler.
Bunlar kar payları ve hisse senedinin alış/satış fiyatları arasındaki fark olan sermaye
kazancıdır. İskontolanmış kar payları yöntemine göre hisse senetlerinin beklenen satış
fiyatının kar paylarına göre belirlendiği düşünülmektedir. Hisse senetlerinde vade yoktur. Bu
nedenle hisse senedinin gelecekteki beklenen satış fiyatı daima yatırımcıların gelecekte
alacağı kar payı (temettü) dayanacağından, bir hisse senedinin değeri sonsuza kadar elde
edeceği kar paylarının bugünkü değerine eşit olacaktır.
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olarak ifade eldir. Burada
P̂0  hisse senedinin beklenen bugünkü değeri,

D1, D2, D3 ve D = hisse senedinin gelecek dönemlerde yatırımcısına ödeyeceği temettüleri,
ke = öz sermaye maliyetini ifade eder.
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formülü beklenen temettülerin her sene aynı oranda büyüyeceği düşünüldüğü için aşağıdaki
gibi yazılabilir:
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Formülün her iki tarafı (1+k) / (1+g) ile çarpılırsa eşitlik aşağıdaki şekli alacaktır:
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eşitliği elde edilir. Bu eşitliğin sadeleşmiş şekli aşağıdaki gibi olur.
n
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Burada lim n  gitmesi durumunda formülün yeni hali şöyle olacaktır:
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Kısaltmalardan sonra elde edilecek son formül yukarıda (14) numaralı formül ile gösterilen
eşitlikle aynı olacaktır.
k  g
P0 
  D0
1 g 
P0 

P0 

D0  1  g 
kg
D1
kg

Şirketin ileride ödeyeceği temettü tutarlarını tahmin etmek karşılaşılan en büyük
zorluk olup firmaların ortaklarına temmettü ödemek zorunda olmamasıda modeli uygulamayı
güçleştirir. Kar payı ödemeleri şirketin karlılık durumuna ve kar payı dağıtım politikasına
bağlıdır. Firma değerini artırmak için temettü politikası izlemesi önemlidir. Ayrıca yeni
kurulan firma ile olgunluk dönemindeki firma aynı varsayımlar altında değerlendirilemezler.
Bu nedenle farklı özellikler taşıyan firmaları değerlemek için, farklı varsayımlar
gerekmektedir. Özsermaye maliyetinin indirgenmiş kar payları yöntemi olarakta bilinen bu
model; En yaygın olarak 3 varsayım altında uygulanmaktadır:
1. Büyümesiz Modeli(sıfır büyüme yada sabit kar payı)
2. Sabit büyümeli Modeli(sabit oranda büyüme)
3. Çok aşamalı Büyüme Modeli(sabit olmayan büyüme)

5.8.1. Büyümesiz Modeli (sıfır büyüme, sabit kar payı)
Büyümenin olmadığı; şirketin sonsuza kadar aynı tutarda kar payı ödeyeceği, kar
payında ileri yıllarda herhangi bir artış olmayacağını varsaymaktadır. Bu durumda hisse
senedinin değeri aşağıdaki formülle hesaplanır:

Bu arada D1 = D2 … = Dn olup her yılın kar payı birbirine eşittir. Bu tür sonsuza
kadar eşit tutarda olan nakit akışlarına ’’devamlı eşit ödemeler’’ adı verilmektedir. Bu tür
ödemelerin bugünkü değeri büyümesiz kar payı modeline uygulanırsa hisse senedinin
bugünkü değeri; Po = D / k olur.
Batı ülkelerinde istikrarlı birçok firma her yıl aynı tutarda temettü dağıtmayı politika
olarak kabul etmişlerdir. Genellikle olgunluk döneminde istikrarlı firmalar için
uygulanmaktadır. Ülkemiz gibi enflasyonu yüksek olduğu ülkelerde bu yaklaşım ancak dolar
bazında hesaplamalar yapıldığında kullanılabilir.
Örnek: ABC A.Ş. her yıl yatırımcılarına hisse senedi başına 3,20 TL sabit tutarda kar
payı ödemektedir. Kar payı politikasında gelecekte değişmesi beklenmemektedir. Hisse
senedi sahiplerinin bu yatırımdan bekledikleri getiri oranı %12 ise; hisse senedinin gerçek
değeri
Po = D / k = 3,20 / 0,12 = 26,66 TL olur.
Eğer piyasa(Pazar) fiyatı 26,66 TL’nin altında ise hisse senedi satın alınmalı; üzerinde
ise hisse senetlerini satılmalıdır.
Bir başka örnek olarak aşağıdaki problemi çözelim. Nazilli A.Ş., sektöründe olgunluk
döneminde olan bir firma olup yatırımcıların hisse senetleri yatırımından bekledikleri getiri
oranı %10,5 dir. Hisse senedinin gerçek değeri 27,34 TL olup firmanın dağıtması beklenen
kar payı ne kadar olmalıdır?

Po= 27,34
k=%10,5
27,34 = D / 0,105
D = 2,86 TL olacaktır.
5.8.2. Sabit büyümeli Modeli (sabit oranda büyüme)
Belirli bir büyüme hızına ulaşan firmalar her yıl sabit bir oranda daha fazla temettü
ödemeyi politika haline getirebilirler. Bu durumda birinci yılın sonunda ödenmesi beklenen
kar payı D1 = D0 (1+ g) formülüyle bulunur. İkinci yılın sonundaki kar payı D2 = D0 (1+ g)2
olur. Hisse senedinin bugünkü değer formülü şöyle olur:

D1 = Gelecek yıl (birinci yıl) dağıtılacak temettü tutarı
g = temettü büyüme oranı
k = hisse senedinden beklenen getiri oranı
Bu modelde temel varsayımımız k oranının g oranından büyük olmasıdır. Çünkü hiçbir
firma sürekli olarak genel iskonto oranının üzerinde bir oranda büyüme sağlamayamaz. Bu
yöntem Myron J. Gordon tarafından oluşturulduğundan “Gordon Modeli’’ olarak
anılmaktadır. Beklenen kar payı ne kadar yüksekse; beklenen getiri oranı ne kadar düşükse;
kar paylarındaki beklenen büyüme oranı ne kadar yüksekse hisse senedinin de değerinin o
kadar yüksek olacağı bilinmektedir.
Bu model gelişme dönemindeki firmalar uygulanmaktadır. Özellikle ekonominin
nominal büyüme oranından daha küçük oranda büyüyen ve istikrarlı olarak temettü dağıtan
firmalar modelin kullanılmasında daha uygundur.

Örnek: Yukarıda örnek olarak verilen ABC A.Ş. kar payı dağıtım politikasını
değiştirmiş, yatırımcısına her sene kar paylarını %4,2 oranında artacağını açıklamıştır. Geçen
sene şirket hisse başına 3,20 TL kar payı ödemiştir. Hisse senedi sahiplerinin yatırımdan
bekledikleri getiri oranı %12 ise hisse senedinin gerçek değeri ne kadar olmalıdır?

Öncesi ile karşılaştırıldığında kar paylarında % 4,2 ‘lik artış, hisse senedinin değerini
16,08 TL arttırmış olduğu görülmektedir.
Demir A.Ş. sektörde gelişme döneminde olan firma olup kar payı dağıtım politikasını
her yıl %6 oranında daha fazla temettü ödeyeceği beklentisi ile oluşturmuştur. Geçen sene
hisse başına 2 TL kar payı ödemiştir. Yatırımcıların bu hisse senedine yatırımdan %8 getiri
beklemektedir. Hisse senedinin gerçek değeri;
D1 = Do (1+g) ise D1 = 2 x (1+0,06) = 2,12 TL’dir.
Hisse senedi değeri = 2,12 / (0,08-0,06) = 10,60 TL olacaktır.
Örnek: Bist’te işlem gören ve son 10 yıldır düzenli bir şekilde % 6,12 büyüme oranıyla
nakit kar payı dağıtan Mardin Çimento AŞ’nin 2016 yılında dağıtmış olduğu en son nakit kar
payı tutarı hisse senedi başına 0,6286 TL’dir. 30.07.2016 tarihi itibariyle 7,50 TL piyasa fiyatı
olan Mardin Çimento AŞ’nin özsermaye maliyeti nedir?
Sabit büyüme oranı modeli geçerli olduğu kabul edilirse son 10 yıllık nakit kar payı
ortalama büyüme oranı olan % 6,12 sabit büyüme oranı olarak dikkate alınabilir. Kar
paylarındaki sabit büyüme oranına göre özsermeye maliyeti yada hisse senedinden beklenen
getiri aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

k = 0,6286 x (1+0,0612) / 7,50 + 0,0612
k = 0,1501 = %15,01
5.8.3. Çok aşamalı Büyüme Modeli (sabit olmayan büyüme)
Bir çok firmanın temettü büyüme oranı firmanın çeşitli aşamalarına göre değişebilir.
Özellikle büyüme döneminin sonundaki firmalar için bu durum sözkonusu olabilir. İlk
yıllarında hızlı büyüyen şirketler, birçok yatırım fırsatı ile karşı karşıya olduğundan
kazançlarını dağıtmayarak şirket içinde bırakmak isteyebilirler. İlerleyen yıllarda şirket
büyüdükçe, üretim kapasitesi pazardan gelen talebi karşılar, piyasaya rakipler girmiştir ve
yatırım alternatifleri azalmıştır. Bu dönemlerde de şirket kar payı dağıtmayı tercih edebilirler.
Gordon modelinde kar paylarının sonsuza kadar sabit oranda büyüdüğü varsayılmıştır.
Kar paylarının sabit artmadığı, büyüme oranın yıllar itibariyle farklılaştığı durumlarda
iskontalanmış kar payları kademeli

büyüme yeniden düzenlenmektedir. Eğer firma iki

aşamalı olarak büyüyorsa hisse senedi gerçek değeri;
Hisse senedinin değeri:

Örnek: Gentaş halen hisse başına 1 TL temettü ödemektedir ve gelecek 3 yıl boyunca
temettü büyüme oranı 0,70 olacağı, daha sonra ise 0,50 oranında sabit bir hızla büyümeye
devam edeceği beklenmektedir. Bu yatırımdan 0,80 oranında getiri beklendiği takdirde
Gentaş’ın gerçek değeri ne olacaktır?
İlk aşamada yıllar itibariyla ödeyeceği temettü hesaplanır.

D1 = 1 (1+0,70) = 1,70
D2 = 1 (1+0,70)2 = 2,89
D3 = 1 (1+0,70)3 = 4,913
D4 = 4,913 (1+0,50) = 7,37
Hisse senedinin değeri = 1,70 / (1+0,80) + 2,89 / (1+0,80)2 + 4,9213 / (1+0,80)3 +
(7,37 / (0,80-0,50)) / (1+0,80)3 =
= 0,94 + 0,89 + 0,84 + 24,57/5,832 = 6.88 TL
5.8.4. Kar payı ve Büyüme Oranı Arasındaki İlişki
Kar payları ödenmiş kazançlar olduğundan, kar paylarındaki büyüme kazançlarda
büyümeyi gerektirir. Firmaların karlarını işletmede bırakmaları ve işletme için yeniden
yatırımda bulunmaları öncelikle uzun vadeli karların büyümesine neden olur. Dolayısıyla,
işletmede bırakılan kar oranı ne kadar yüksek olursa büyüme oranı o kadar yüksek olur.
Büyüme oranı;
g = Özkaynak Karlılığı (ÖK) x (1- Kar payı Dağıtım oranı)
g = Özkaynak Karlılığı x Dağıtılmayan Kar oranı
Varlıkları 100.000 TL olan ve borcu olmayan bir firmanın olduğunu varsayarsak
özkaynakları da 100.000 TL olur. Özkaynak kârlılığı %10 olsun. Bu durumda gelecek yıl
beklenen kar 0,10 x100.000= 10.000 TL’dir .Karın tamamı temettü olarak ödeyebilir yada bir
kısmını yatırımlara yönlendirmek için işletmede bırakılabilir. Tüm kârı, kar payı olarak
ödersek bu yıl kar payı geliri 10.000 TL olacaktır. Ancak, kar payları büyümeyecek ve
dolayısıyla varlıklar büyümeyecektir.
Firma kârının %40’ını kar payı olarak ödediğini, kalanı işletmede bıraktığını
varsayalım. 1.yıl kar payı geliriniz 4.000 TL ve varlıklar da 6.000 TL artacaktır. Kar ve
temettüde aynı şekilde artacaktır.

Gelecek yılın kârı = Önceki yıl karı + ÖK x Dağıtılmamış karlar
Gelecek yılın kârı =10.000 + %10 x 6.000
=10.600 TL
Gelecek yılın temettüsü = %40 x(10.600) =4.240 TL
Büyüme oranı = %10 x %60 = %6 olacaktır.
Bu sonuç temettüdeki büyümenin uzun vadede, öncelikli olarak firmanın kar dağıtım
politikasına ve beklenen özkaynak karlılığına bağlı olduğunu göstermektedir.

5.9. Göreceli Yaklaşımlar
Finans literatüründe göreceli değerleme yaklaşımı, piyasa çarpanları, piyasa yaklaşımı
yada şirket parametreleri olarakta ifade edilen yöntemle, hisse senetleri ikincil piyasalarda
işlem gören şirketlerin yanında halka açık olmayan şirketlerin değeride hesaplanabilir. Burada
yapılanla, seçilen bir katsayı ile şirketin olması gereken değerine ulaşılmayı sağlamaktır.
Göreceli değerlemede bir varlık, benzer varlıkların nasıl fiyatlandığına bakılarak değerlenir.
Bu yöntemde bir varlığın değeri karşılaştırılabileceği varlıklardan yada bazı temel
standartlaştırılmış değişkenlerden aktarılmaktadır. Bu konuda kullanılabilecek 3 temel oran
vardır:
1. Fiyat / Kazanç oranı
2.Fiyat / Satış oranı
3. Piyasa değeri / Defter değeri
Göreceli

değerlemede

karşılaştırılabilir

şirketlerin

seçimi

önemlidir.

Bir

karşılaştırılabilir şirket nakit akımları, büyüme potansiyeli ve risk değerleme yapılan şirketle
benzer olan şirkettir. Uygun çarpanın kullanılması değerlenecek şirketin özelliklerine ve
değerlemesinin amacına göre büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Örneğin faaliyete yeni

başlayan bir şirketin değerlemesi için satışa dayalı gelir çarpanını kullanmak uygunken,
istikrarlı bir sektörde uzun süredir faaliyet gösteren güçlü bir şirket için kazanç ve defter
değeri çarpanları kullanmak uygundur. Bunun yanında, tasfiye halindeki bir şirketin
değerlemesinde defter değeri çarpanları kullanılabilir.
Eğer analist sektör ortalaması ile şirketin değerleme ölçüleri arasındaki farka ilişkin
temel değerleme unsurları açısından herhangi bir açıklama yapamıyorsa ve şirket için
hesaplanan çarpan sektör için hesaplanan ortalama çarpanın üstünde ise ilgili şirket,
ortalamanın üstünde değerli (primli) olarak kabul edilir. Tersine şirket için hesaplanan çarpan,
sektör için hesaplanan ortalama çarpanın altında kalmış ise ilgili şirket ortalamanın altında
değerli (iskontolu) olarak kabul edilir.
Uygulamada herhangi bir şirket için değerleme yapılırken aşağıdaki seçeneklerden
faydalanılabilir.


Değerlemesi yapılacak şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama oranı
alınabilir,



Toplam piyasa ortalama oranı kullanılabilir,



Faaliyet gösterdiği sektördeki benzer şirketlerden bir grup oluşturularak bu
grubun ortalaması alınabilir,



Yurtdışındaki benzer şirketlerin ortalama oranından faydalınabilir.

Göreceli değerleme yaklaşımında çeşitli oranlar kullanılmakta olup burada fiyat
kazanç oranı, fiyat satış oranı, piyasa değeri defter değeri oranları ele alınacaktır.
5.9.1. Fiyat kazanç oranı
Fiyat/kazanç çarpanı yatırımcılar arasında en fazla kullanılan bir değerleme
yöntemidir. Bunun temel sebepleri, mukayese yapmak basit, çok basit istatistiki bir veridir.
Bu yöntem kullanıldığında ;geleneksel yöntemlerde varsayımı yada hesabı yapılan risk,
büyüme oranı ve temettü ödeme oranı gibi verileri kullanmaya gerek olmayıp, içerisinde risk
ve büyüme gibi verileri yansıtmaktadır.

İlk defa Malkiel tarafından önerilen bu yöntemde, halka açık şirketlerde hisse başına
net kar (vergi sonrası kar) şirketin piyasada gerçekleşmiş olan F/K oranıyla çarpılarak, hisse
senetlerinin olması gereken değeri bulunur. Halka açık olmayan şirketlerde hisse senedinin
fiyatı olmadığından başka bir F/K gereklidir.
Düşük F/K oranına sahip olan hisse senetlerinin yatırım performanslarının yüksek
orana sahip hisse senetlerinden daha başarılı olduğunu ilk defa Nicholson (1960) ileri
sürmüştür.
İstikrarlı firmaların gerçek(olması gereken) F/K oranları ise şu şekilde tahmin
edilir:
Po = D1 / (k-g)
D1 = HBKo x (Temettü dağıtım oranı) * (1+g)
HBK:hisse başına kazanç
Buna göre;
Po = HBKo * (temettü oranı) * (1+g) / (k-g)
F/K yerine Po ve kazanç yerine HBKo yazarsak,
Po / HBKo = F/K = (Temettü dağıtım oranı) * (1+g) / (k-g)
Eğer firmanın beklenen kazancına göre başitleştirirsek;
Po / HBK1 = F/K1 =(temettü oranı) / (k-g) olacaktır.

F/K yönteminde şirket değeri ise;
Özsermaye değeri = Seçilen sektör ve piyasa ortalama F/K * Şirketin net karı eşitliğine
dayanır.
F/K oranı, şirketin bir birim vergi sonrası karına karşılık yatırımcıların kaç birim
ödemeye razı olduklarını gösterir. Diğer bir ifadeyle fiyat-kazanç oranı, hisse senedi için
ödenen bedelin hisse başına kazancın kaç katı olduğunu ortaya koymaktadır. F/K oranı ne
kadar yüksekse hisseler o kadar pahalı demektir.
F/K oranının faydası şudur; Eğer bir şirketin hisse senedi fiyatı belli değilse ,piyasanın
genel F/K oranı, yada o sektörün veya benzer bünyedeki şirketlerin ortalama F/K oranı bir
değerleme ölçüsü olarak kullanılabilir. Ortalama F/K ile HBK çarpımı hissenin piyasa
değerini vermektedir. F/K oranı, yeni kurulan sermaye piyasalarında genellikle düşüktür.
Gelişmiş ve sermaye birikimi fazla olan piyasalarda daha yüksektir. Örnek olarak Türkiye,
Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde F/K oranı 8-12 civarında, gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve
Amerika’da 20-30 arasında, genel olarak sermaye arzı sermaye talebinden fazla olan
Japonya’da ise 60-65 kadardır.
Zarar eden şirketlerde kullanılması mümkün değildir ve ayrıca karı sıfıra yakın
şirketlerde kullanılmasıda sakıncalıdır. Ancak F/K oranı yöntemi Türkiyede aracı kurumların
ve yatırım bankalarının en çok kullandıkları değerleme yöntemidir.
F/K oranının hesaplanması:
BİST’te işlem gören cam sektörü şirketleri için 2015’in 3. dönemine göre F/K
hesaplama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

Şirket
ANACM
DENCM
ŞİŞE
TRKCM

Piyasa Değeri TL

Net Kar TL

F/K

(1)
705.960.000
59.400.000
5.111.000.000
1.423.050.000

(2)
124.547.955
1.916.938
565.894.650
102.513.764

(1)/(2)
5,67
30,99
9,03
13,88

Ortalama

14,89

Cam sektöründe faaliyette olan firmaların piyasa ve net kar’ları tespit edilmiş ve
birbirine oranlanmıştır. Cam sektörü için ortalama F/K oranı 14,89 olarak bulunmuştur.
Soru: Vakko’nun 2010 yılında HBK’ı 3.20 TL olup; 1.2 TL temettü ödemiştir.
Firmanın uzun vadede temettü ve kazançları % 4 oranında büyümektedir. Vakko’nun betası
0,95 olup hazine bonusunun faiz oranı 0,05 dir. Borsanın beklenen getirisi % 6’dır. Bu verilere
göre fiyat/kazanç oranı ne kadar olmalıdır?
Cevap: Firmanın temettü ödeme oranı = 1,2 / 3,2 = 0.375
Özsermaye maliyeti Finansal Varlık Değerleme Modeli’nden (CAPM**) hareketle
şöyle hesaplanır:
Özermaye maliyeti = 0,05 + (0.06-0.05)*0,95 = 0,0595 olacaktır.
Böylece; F/K = (0.375*1,04)/ (0,0595-0,04) = 20 olması beklenir.

**CAMP modeline göre; Ri= Rf + βi (Rm - Rf) olacaktır.
Ri = beklenen (olması gereken getiri) getiri;
Rm = pazarın beklenen getirisi;
(Rm-Rf) = risk primi;
Rf = risksiz oran;
βi =beta katsayısı.
Bu formülle elde edilen Ri ile genel formildeki k piyasanın dengede olması durumunda
birbirine eşittir. Bu oran bir hisse senedi yatırımcısının beklenen getirisini vermektedir. Aynı
zamanda bu oran, temettülerin iskonto edilmesinde de kullanılmaktadır.

5.9.2. Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı
Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ve ülkelerde FK oranı kullanılırken şirketlerin
açıkladıkları kar rakamlarının gerçek kazancı yansıtmadığı endişesi bulunmaktadır. Bu
nedenle başka katsayı arayışına girilmiştir. Ampirik çalışmalarda düşük ve özellikle birin
altında PD/DD oranına sahip hisse senetlerine yatırım yapıldığında normalin üzerinde
getiri elde edilebileceği belirlenmiştir.
PD/DD oranı; şirketin hisse senedi başına özsermaye değerine bölünmesiyle elde
edilmektedir. Bu yöntemde şirketlerin PD/DD oranının, aynı sektörde bulunan şirketler için
aynı olduğu varsayımından hareket edilerek şirket değeri tespit edilmektedir.şirket değerine
ulaşılması için, PD/DD oranının ,şirket hisselerinin nominal değeri ile değil, şirket hisseleri
başına düşen defter değeri (özsermaye) ile çarpılması ile gerekir.
PD/DD =Hisse senedi piyasa fiyatı/Hisse başına düşen defter değeri (özsermaye)
Özsermaye değeri = Seçilen sektörün veya piyasa ortalama PD/DD oranı x Şirketin
defter değeri (özsermaye)
İstikrarlı firmaların gerçek (olması gereken) PD/DD oranı şu şekilde tahmin
edilir:
Po =D1/(k-g)
D1=HBKo * (temettü oranı) *(1+g)
Hbk: Hisse Başına Kazanç
Buna göre;
ROE (özsermaye karlılığı) = HBK/Varlığın Defter Değeri (DD) olduğundan;
Piyasa değeri-defter değeri oranına göre basitleştirirsek;
Po /DDo= PD/DD = ROE x (temettü dağıtım oranı) / (k-g)

PD/DD oranı bir değerinin altına düştüğü takdirde o hisse senedinin ucuz olduğu ve
iyi bir yatırım seçeneği olduğu kabul edilmektedir. Düşük özsermeye karlılığı ve yüksek
PD/DD oranına sahip senetler pahalı olarak kabul edilirken, yüksek özsermaye karlılığına ve
düşük PD/DD oranına sahip senetler ucuz olarak kabul edilmektedir.
Bu çarpan, indirgenmiş nakit akımları metodu gibi sofistike metodların kullanımının
görece zor olduğu, şirketlerin aktif değerlerinin piyasa değerlerine yakın olması sebebiyle
banka gibi finansal kurumların değerlemesi için pratikte sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca bu
oran özellikle sabit duran varlıkları çok olan sektörlerde kullanılmakta olup sabit yatırımı az
olan hizmet sektörü gibi sektörlerde uygulanması anlamlı değildir. Zarar eden şirketler için
bu oranın hesaplanabiliyor olması avantajlarından birisidir.
Örnek: Beko AŞ’nin 2010 yıında HBK’ı 3,25 TL olup, şirket hissedarlarına karının
%50’sini dağıtmaktadır. Şirketin büyüme oranı %5 tir. 2010 yılında Beko özsermaye karlılığı
%4,5 , betası 1.1, pazarın beklenen getirisi %6 ve hazine bonosu faizi %5,5 dır. Buna göre
şirketin gerçek PD/DD oranı ne olmalıdır?
Firmanın temettü oranı = 0,50 CAPM formülunden hareketle,
Özsermaye maliyeti = 0,055 + (0,060-0,055)*1,1 = 0,0605
Böylece PD/DD= 0,045*0,50*1,05/(0,0605-0,05) = 2,25 olması gerekmektedir. Bu
durumdada 1’in üzerinde olduğundan pahalı olarak kabul edilebilir.
Borsada işlem gören enerji sektörü şirketlerinin verilerinden hareketle çarpan
hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda belirtilsin. (Sütün başlıkları altında nasıl hesaplandığı
gösterilmiştir)
Piyasa değeri Defter Değeri hesaplaması:

Şirket
AKENR
AKSEN
AKSUE

Piyasa değeri

Özsermaye

PD/DD

(1)

(2)

(1)/(2)

619,789,400 1,562,739,085
1,422,552,353 782,574,240
89,784,000
33,833,364

0,40
1,82
2,65

AYEN
BMELK
ODAS
ZZOREN
Ortalama

564,439,590
17,170,000
289,885,096
907,500,000

215,951,589
19,300,728
110,453,358
264,706,000

2,61
0,89
2,62
3,43
2,06

Sektör ortalamasının altında kalan oranlara sahip enerji şirketleri düşük değerlenmiştir.
Aksine sektör ortalamasının üzerinde bir orana sahip enerji firmaları yüksek değerlenmiş
olarak kabul edilir.Enerji sektörünün 2014 yılı ortalama PD/DD oranı 2,06 dır.
BIST’te işlem gören bankalara ilişkin 2015 / 3 dönemi itibariyle PD/DD oranları şu
şekildedir:
AKBNK
ALBRK
ASYAB
DENIZ
FINBN
GARAN
TEKST
ISATR
ISCTR
SKNNK
HALKB
KLNMA
TSKB
VAKBN
YKBNK
Ortalama

1,14
0,63
0,35
0,75
1,93
1,09
1,89
2,12
0,72
0,80
0,74
0,93
1,09
0,61
0,67
1,03

Düşük yada yüksek değerlenmiş şirketleri bulmak için kriter olarak PD/DD oranının
kabul edilmesi bankacılık sektörü için doğru bir tercihtir. İlk olarak bankaların PD/DD
oranları ile sektör ortalaması karşılaştırılır. Sektör ortalamasının altında kalan oranlara sahip
bankalar düşük değerlenmiş; üzerinde kalan bankalar yüksek değerlenmiş olarak kabul edilir.
Bankacılık sektörünün 2015 / 3 dönemi sonu itibariyle ortalama PD/DD oranı 1,03’tür.
Sektör ortalamasının altında kalan ALBRK, ASYAB, DENIZ, ISCTR, SKNNK, HALKB,

KLNMA, VAKBN ve YKBNK bankalarının düşük değerlenmiş olduğu söylenebilir.
Özellikle 1’in altında yada 1’e çok yakın PD/DD oranına sahip bankalar uzun dönemli yüksek
getirili potansiyele sahiptir.
5.9.3. Fiyat /Satış Oranı
Kar elde etmeyen şirketler için gelir çarpanlarından Fiyat/Satış oranı en çok kullanılan
göreceli değerleme yöntemlerindendir. Şirketin yarattığı gelirlere bağlı olarak şirketin topam
değerinin ölçülmesinde kullanılır. Oran, şirketin cari piyasa fiyatının son 12 aylık dönem hisse
başına satış gelirlerine bölünmesiyle bulunur. F/S oranı bir şirketin satışları ile özsermayesinin
piyasa değeri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır .Firmanın piyasa değerinin, işletmenin iş
hacminin kaç katı olduğunu gösterir.
Fiyat / Satışlar = Piyasa değeri / Net satışlar
Özsermaye değeri = Seçilen Sektörün veya Pazarın ortalama F/S oranı * Firmanın net
satışları
İstikrarlı firmaların F/S oranı şu şekilde tahmin edilir:
Po =D1 / (k-g)
D1 = HBKo * (temettü oranı) * (1+g)
Hbk:hisse başına kazanç
Buna göre;
Po = HBKo * (temettü oranı) x (1+g) / (k-g)
S = Hisse başına satış ise;
Kar marjı= HBKo / S olduğundan;
Po =S x Kar marjı x Temettü dağıtım oranı (1+g) / (k-g)

Fiyat-Satış oranına göre yazılırsa;

olacaktır. Oranı basitleştirirsek;

Düşük net kar marjı ve yüksek F/S oranına sahip senetler pahalı olarak kabul edilirlen,
yüksek net kar marjı ve düşük F/S oranına sahip senetler ucuz olarak kabul edilmektedir.
Firmanın satışları ile özkaynak değeri arasında ilişki kuran bu oranda ; firmanın
satışları üzerinde hem kreditörlerin hemde ortakların hakkı vardır. Başka bir deyişle, şirket
üzerindeki bütün hak sahipleri satışlardan pay almaktadır. Bu nedenle, çarpanın pay ile
paydasının tutarlı olduğu söylenemez. Uygulamada yaygın olarak kullanılan bir yöntem
olmasına

rağmen,

önerilmemektedir

bu

tutarsızlık

nedeniyle

bazı

sektörler

dışında

kullanılması

BIST’te işlem gören otomotiv sektörü şirketleri için F/S çarpanının
hesaplanması:

ASUZU

Piyasa değeri
(1)
157.372

654.111

DOAS

870.995

7.958.385

0,11

FROTO

3.891.904

11.730.597

0,33

KARSN

235.346

573.149

0,41

OTKAR

771.761

888.934

0,87

TOASO

3.426.844

6.952.609

0,49

TMSN

371.184

322.749

1,15

TTRAK

1.270.865

2.342.760

0,54

Şirket

Net satışlar (2)

Ortalama

F/S
(1)/(2)
0,24

0,52

F/S oranı kriter olarak kabul edildğinde sektör ortalaması 0,52’dir. F/S kriterine göre
2015 / 3. Döneme ait satışlar dikkate alındığında; ASUZU, DOAS, FROTO, KARSN ve
TOASO şirketleri düşük değerlenmiş kabul edilir.
Örnek: Hisse başına 25,5 TL satış hasılatı olan T.Demir Döküm AŞ’nin 2013 yılında
HBK’ı 2,90 TL olup, şirket hissedarlara karının %40’ını dağıtmaktadır. Şirketin sürekli büyüme
oranı %3’tür. T.Demir Döküm’ün özsermaye karlılığı %3,5, betası 1,2; pazarın beklenen
getirisi % 6 ve hazine bonosu faiz oranı %5,5’tur. Buna göre şirketin gerçek F/S oranı ne kadar
olması beklenir?
Şirketin net kar marjı = Net kar/Satışlar
Şirketin net kar marjı = 2,90/25,5 = 0,11 dir. CAPM’den hareketle,
Özsermaye maliyeti = 0,055+1,20 (0,060-0,55) = 0,061 olacaktır.
Böylece; F/S = 0,11 x 0,40 x 1,03 / (0,061-0,03)
F/S =1,46 olması gerekmektedir.

5.10. Hisse Senedi Değerlemesi: İskontolanmış Nakit Akımları
Cari temettü ödemesi 2.00 TL olan bir firmanın temettü büyüme oranın gelecekte %10 ve sabit
olacağı beklenmektedir. Buna göre gelecek 3 dönem için temettü ödemelerini bulunuz. Öz
sermaye maliyetinin (ke) %20 olduğu bir ortamda beklenen hisse senedi piyasa değerini tahmin
ediniz.

Hisse senedi beklenen değeri 22 TL olacaktır. Hesaplamaları aşağıda gösterilmiştir:
P0 



D1
2.20

ke - g
0.20 - 0.10
2.20
0.10

 22 TL

Yatırımcı hisse senedini yukarıdaki örnekte olduğu gibi cari temettü ödemesini yaptıktan sonra
değil de, birinci dönem temettü ödemesini yaptıktan sonra satın almaya karar vermiş olsaydı
hisse senedinin fiyatı ne kadar olacaktır?
Burada istenilen P̂1 ’dir. Yani birinci dönem sonu beklenen hisse senedi değeridir.
P̂1 

D2
2.42

 24.2 TL.
ke - g 0.20  0.10

Temettü ödemelerinin yıllar itibari ile eşit olması durumunda, yani temettü ödemelerinde
büyüme olmaması durumunda yukarıdaki eşitlik (14) matematiksel olarak şöyle de ifade
edilebilir:

P̂0 

D
ke

Yukarıdaki örnekte temettü büyümesinin sıfır olması durumunda hisse senedinin beklenen
değeri,
P̂0 

D 2.00

 10 TL olacaktır.
k e 0.20

Son olarak, temettü ödemelerinde ilk 3 dönem için %30’lık bir büyüme beklenmiş olsun. Daha
sonraki yıllarda büyüme oranı sabit ve %10 olarak sonsuza kadar sürecektir. Hissedarların
istediği getiri oranı %20 ise hisse senedinin beklenen bugünkü değeri ne kadar olmalıdır?

Şekilde görüldüğü gibi ilk olarak cari temettü değerinden hareket edilerek gelecek 4 dönemin
temettü değerleri hesaplanır. Temettü tahminleri ilk 3 dönem için %30, sonraki dönemler için
%10 büyüyecektir. İlk 3 dönem için bulunan temettüler %20 iskonto oranı ile bugüne
indirgenir. 3. dönemden sonsuza kadar temettüler sabit bir oranla büyüyeceğinden burada (14)
denklemi kullanılacaktır:
P̂3 

D4
4.833

 48.33 TL.
ke  g 0.20  0.10

Bulunan 48.33 TL değeri iskonto oranı ile bugüne indirgenir ve
P̂0 

48.33
 27.97 TL. bulunur.
(1.20)3

Önceki 3 dönemin temettülerin bugünkü değerleri, bulunan 27.97 TL’nin üzerine eklenerek
hisse senedinin beklenen değeri bulunur. Hisse senedinin olması gereken fiyatının 35.02 TL
olarak bulunur.

Temettü büyüme modeline göre temettü ödemesi yapmayan bir hisse senedinin değeri sıfırdır.
Bu önerme ne kara doğrudur? Modelin ortaya koyduğu denkleme göre önerme doğru
gözükmektedir. Eğer firma temettü ödeyecek performansa sahip değilse hisse senedinin değeri
de düşük olmalıdır. Ancak birçok firma işlerin iyi gittiği zamanlarda yatırımcılara temettü
dağıtmak istemezler. Yapacakları yatırımlardan elde edecekleri getiri oranları, yatırımcıların
temettü gelirleri ile yapacakları yatırımların getiri oranlarından daha fazla olacağını
düşündüklerinden temettü dağıtmamaya karar verebilirler. Yönetimin alacağı bu karar sonucu,
ortaklar kısa vadede temettü geliri sağlayamazken, uzun vadede yüksek temettü beklentisi
nedeniyle hisse senedi fiyatları yükseltecektir.
Sonuç olarak, hisse senedi değerlemesinde karşımıza çıkan farklı durumlarda kullanılan
formüller aşağıda özetlenmiştir:

1. Sabit temettü büyümenin olduğu durum:
P̂0 

Temettü0 (1  g sabit ) Temettü1

k  g sabit
k  g sabit

2. Önce hızlı büyümenin yaşandığı, sonra büyümenin sabit olduğu 2 aşamalı durum:
m

Temettü t

t 1

(1  k)

P̂0  

t

Temettü m 1


(k  g sabit )

(1  k)m

m = hızlı büyümenin yaşandığı dönem sayısı

3. Üç aşamalı büyüme oranın olduğu durum:
m

Temettüt

t 1

(1  k)

P̂0  

t



m  mm



t  m 1

Temettüt
(1  k)

t

Temettüm  mm 1


(1  k)

(k  g sabit )

m  mm

mm = farklı büyümenin yaşandığı dönem sayısı

5.11. Hisse Senedi Değerlemesi: Göreceli Değerleme
A şirketinin gelecek yıl için hisse senedi başına net kâr değerinin 5 TL olacağı tahmin
edilmektedir. A şirketinin geçmiş yıllara ait verileri aşağıdaki gibidir. Bu değerleri kullanarak
A hisse senedinin değerini bulunuz?
HİSSE

Hisse Başı

YIL

FİYATI

Kâr (HBK)

F/K

2008

12

4

3

2009

10

2

5

2010

15

5

3

2011

16

4

4

2012

12

4

3

Ortalama F/K oranı = (3+5+3+4+3) / 5 = 3.6
Hisse Fiyatı1 = Ortalama F/K oranı x Beklenen HBK
Hisse Fiyatı1 = 3.6 x 5 = 18 TL

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finansal piyasalarda en çok işlem gören menkul kıymetlerden hisse senetlerinin
özellikleri ve bunların değerleme yaklaşımları anlatılacaktır. Hisse senetleri, yatırım araçları
içinde en riskli yatırım araçlarından biri olduğu için değerlemesi oldukça güçtür. Nitekim hisse
senedi fiyat oynaklığı buna en güzel örnektir.
Değerleme yaklaşımlarında kullanılan farklı varsayımlar nedeniyle iki analist tarafından aynı
anda yapılan bir şirket değerlemesinde farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Bu bölümde temel
olarak hisse senedi değerlemesinde en çok kullanılan Temettü Modeli (Gordon Modeli),
Çarpanlar yaklaşmı anlatılacak. Bunun yanında Fiyat / Kazanç (F/K), Piyasa Değeri / Defter
Değeri, Fiyat / Nakit Akım Oranı, Piyasa Kapitalizasyon Değeri, Defter Değeri ve Net Aktif
Değeri yaklaşımlarından bahsedilecektir.

Bölüm Soruları

1. Hisse senedi değerini bir sonraki hisse başı temettü değerinin, büyüme oranın iskonto
oranından çıkarılması ile bulunan değere bölünmesi ile bulan yaklaşıma
_________________ denir.
a. sıfır büyüme
b. temettü büyüme
c. sermaye fiyatlama
d. kazanç fiyatlama
e. çok aşmalı büyüme

2. Bir sonraki yılın temettü değerinin cari piyasa fiyatına bölünmesi ile __________ bulunur.
a. vadeye kadar verim
b. toplam getiri
c. temettü verimi
d. sermaye kazancı
e. kazanç
3. Hisse senedi fiyatının artması ile elde edilen kazanca ___________ denir.
a. cari
b. toplam
c. temettü
d. sermaye kazancı
e. sıfır kazanç
4. Şirket tarafından ortaklara yapılan nakit veya hisse senedi şeklinde ödemeye __________
denir.

a. dağıtılmayan kâr
b. net kâr
c. temettü
d. brüt kâr
e. sermaye kazancı

5. Şirket hisselerinin yatırımcılara ilk defa satıldığı piyasaya ______________________
denir.
a. dealer
b. açık artırma
c. tezgah üstü piyasa
d. ikincil
e. birincil

Cevaplar:
1. B
2. C
3. D
4. C
5. E

1. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi değerlemelerinde kullanılan tanımlardan birisi değildir?
a) İşleyen Teşebbüs Değeri
b) Nominal Değer
c) Tasfiye Değeri
d) Vergi Dilimi
e) Piyasa Değeri

2. Bir hisse senedinin genellikle nominal değeri ne kadardır?
a) 1 TL
b) 10 TL
c) 11 TL
d) 2 TL
e) 100 TL

3. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değere nominal değer denir.
b) Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değere işleyen teşebbüs değeri denir.
c) Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değere tasfiye değer denir.
d) Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değere piyasa değeri denir.
e) Hisse senedinin üzerinde yazlı olan değere gerçek değer denir.

4. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Rayiç değer; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin hisse
senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.

b) Piyasa değeri; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir
c) Gerçek değer; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir
d) Tasfiye değeri; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.
e) Nominal değer; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir

5. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) İşleyen teşebbüs değeri; toplam işletme değerinden toplam borçların düşülmesiyle
bulunan tutar, hisse senedi sayısına bölünerek elde edilir.
b) Rayiç değer; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.
c) Piyasa değeri; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir
d) Gerçek değer; şirketin tüm varlıkların satılıp, borçların çıkarılmasıyla bulunan değerin
hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir
e) İşleyen teşebbüs değeri; toplam işletme değerinin üstüne toplam borçlarıneklenmesi ile
bulunan tutar, hisse senedi sayısına bölünerek elde edilir.

6. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Piyasa değeri veya pazar değeri, hisse senedinin piyasada arz ve talebe göre oluşan
fiyatıdır.
b) Piyasa değeri veya pazar değeri, hisse senedinin piyasada arz ve talebe göre oluşmaz.
c) Piyasa değeri veya pazar değeri, hisse senedinin piyasadaki halka açıklık oranı ile
belirlenir.
d) Piyasa değeri veya pazar değeri, hisse senedinin piyasadaki işlem hacmine göre belirlenir.
e) Piyasa değeri veya pazar değerini, şirket yönetimi belirler.

7. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Eğer, hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin
yüksek değerlendiği; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse
senedinin aşırı değerlendiği ifade edilir
b) Eğer, hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin düşük
değerlendiği; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse senedinin
düşük değerlendiği ifade edilir
c) Eğer, hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin düşük
değerlendiği; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse senedinin
aşırı değerlendiği ifade edilir.
d) Eğer, hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin
yüksek değerlendiği; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse
senedinin düşük değerlendiği ifade edilir
e) Eğer, hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin altında ise, hisse senedinin makul
değerlendiği; hisse senedinin piyasa fiyatı gerçek değerinin üzerinde ise, hisse senedinin
düşük değerlendiği ifade edilir

8. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Finansta herhangi bir varlığın değeri, o varlığın 25 yıl kadar yatırımcısına sağlayacağı
yararların bugünkü değerinden başkası değildir.
b) Finansta herhangi bir varlığın değeri, o varlığın sonsuza kadar yatırımcısına
sağlayacağı yararların bugünkü değerinden başkası değildir.
c) Finansta herhangi bir varlığın değeri, o varlığın 3 yıl kadar yatırımcısına sağlayacağı
yararların birinci yıldaki değerinden başkası değildir.
d) Finansta herhangi bir varlığın değeri, o varlığın sonsuza kadar yatırımcısına
sağlayacağı yararların beşinci yıldaki değerinden başkası değildir.
e) Finansta herhangi bir varlığın değeri, o varlığın sonsuza kadar yatırımcısına
sağlayacağı yararların 25. yıldaki değerinden başkası değildir.

9. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a)
P̂0 

Gordon
D1
(1  ke )

1



modeline
D2
(1  ke )

2



göre

D3
(1  ke )

3

 ... 

bir
D
(1  ke )

hisse

senedinin

beklenen

değeri;

formülü ile bulunabilir.

b) Gordon modeline göre bir hisse senedinin beklenen değeri; P + D ile bulunabilir.
c) Gordon modeline göre bir hisse senedinin beklenen değeri; D1 + D2 + D3 ile bulunabilir.
d) Gordon modeline göre bir hisse senedinin beklenen değeri; P1 + P2 + P3 ile bulunabilir.
e) Gordon modeline göre bir hisse senedinin beklenen değeri; P0 + D0 + D1 ile bulunabilir.

10. Hisse senedi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
a) Yatırımcılar tarafından değerlemesi yapılacak firmaların faaliyet alanları ve riskleri benzerlik
göstermeleri durumunda çarpanlar yaklaşımı oldukça sık kullanılmaktadır.
b) Yatırımcılar tarafından değerlemesi yapılacak firmaların faaliyet alanları ve riskleri
benzerlik göstermeleri durumunda iskontolu nakit akımı yaklaşımı oldukça sık
kullanılmaktadır.
c) Yatırımcılar tarafından değerlemesi yapılacak firmaların faaliyet alanları ve riskleri benzerlik
göstermeleri durumunda Gordon modeli oldukça sık kullanılmaktadır.
d) Yatırımcılar tarafından değerlemesi yapılacak firmaların faaliyet alanları ve riskleri
benzerlik göstermeleri durumunda işleyen teşebbüs değeri yaklaşımı oldukça sık
kullanılmaktadır.
e) Yatırımcılar tarafından değerlemesi yapılacak firmaların faaliyet alanları ve riskleri benzerlik
göstermeleri durumunda gerçek değer yaklaşımı oldukça sık kullanılmaktadır.
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Giriş
Bu bölümde finansal piyasalarda en çok işlem gören menkul kıymetlerden hisse senetlerinin
özellikleri ve bunların değerleme yaklaşımları anlatılacaktır. Hisse senetleri, yatırım araçları
içinde en riskli yatırımlardan birini oluşturmaktadır. Finansal olarak sağlam ve en güvenilir
şirketlerin hisse senetlerinin değerleri piyasa risklerine bağlı olarak hızlı dalgalanmalar
göstererek değer kaybedebilirler. Fiyat dalgalanmalarının nedeni şirketlerin iç dinamiklerinden
kaynaklanabileceği gibi dışsal faktörlerden de kaynaklanabiliyor olabilir. Hatta tamamen
piyasa aktörlerin gelecek ile ilgili beklentilerinden, psikolojik durumlarından da kaynaklanıyor
olabilir. Dolayısıyla, böyle bir ortamda bir hisse senedinin değerini hesaplamak oldukça zor
olabilmektedir.

Hisse senedinin değerini etkileyen faktörlere ve değerleme yaklaşımlarına geçmeden önce hisse
senedini tahvillerden ayıran önemli özelliklerini belirtmek yararlı olacaktır.

Hisse senedi bir ortaklık belgesidir. Bir firmanın hisse senedini satın alan kişi (hissedar) şirketin
ortağı sayılır. Tahvil ise bir borçlanma senedir. Tahvil sahibi şirkete borç veren kişidir.
Karşılığında belli dönemlerde faiz ödemesi ve tahvilin vade bitiminde anaparasını geri alır.
Hissedar ise şirket hissesini satın aldığında ve elinde tuttuğu sürece, süre tanımı olmadan şirkete
yatırım yapmış kabul edilir. Tahvillerde vade bitimi söz konusu iken hisse senetlerinde vade
söz konusu değildir.

Hissedarlar satın aldıkları hisseler karşılığında kâr payı (temettü) bekler. Ancak bu beklenti
doğal olarak iki koşulun gerçekleşmesine bağlıdır: Şirket kâr elde edecek ve yönetim kurulu
kâr payı dağıtımına karar verecek. Dolayısıyla hisse senetlerinden elde edilecek nakit girişleri
kesin değil ve önceden belirlenmemiştir.

Hissedarlar şirket ortağı olduklarından yönetimde söz sahibi olabilirler. Tahvil sahipleri ise
yönetimde söz sahibi değildir.

Şirket yöneticilerin öncelikli amacı hissedarların servetlerini ençoklamaktır. Bunun yolu hisse
senedinin fiyatını en yüksek seviyeye getirmekle olur. Tahvil fiyatının ençoklanması şirket
yöneticilerinin kontrolünde değildir.

6.1. Değerlemenin Felsefi Temeli
Firma değerlemesinden bahsetmeden önce değer ve değerleme

kavramlarından

bahsederek konu ile ilgili daha temel bir başlangıç yapmak daha doğru olacaktır.
“Değer, tüketicinin firmadan aldığı ürün veya hizmet için hak ettiğini düşündüğü
ekonomik, teknik ve sosyal faydanın parasal olarak toplamıdır”. Fiyat ise “parayla ifade
edilen değer; mal ya da hizmetleri satın almak için gereken, bir satıcının mal ya da
hizmetler

üzerindeki

hakkından

vazgeçmek

içinistediği

para

miktarı”

olarak

tanımlanmaktadır”.
Firma; üretim faktörlerini (sermaye, doğal kaynaklar ve emek) bilinçli, yararlı ve
uyumlu olarak bir araya getirerek ortaya mal ya da hizmet ürünü koyan ekonomik
kuruluşlardır. Sermaye fiziki değerleri, emek insan gücünü ve doğal kaynaklar toprak, orman,
maden gibi yer altı ve yerüstü zenginlikleri ifade eder.
Değerleme için yapılan tanım ise “para dışındaki iktisadi varlıkların değerinin
para olarak belirlenmesi, bir işletmenin bina, arsa, makine-teçhizat, mal stoku, v.s.
şeklindeki toplam aktiflerinin değerinin takdir ve tahmini” şeklinde olmaktadır. Bir başka
tanımlamaya göre değerleme, spesifik bir amaç için, belirli bir tarihte firma değerinin
belirlenmesidir. Bu tanımlama ile değerlemenin;
- belirli bir zaman veya zaman dilimi,
- belirli bir amaç için yapıldığı vurgulanmaktadır.
Fiyat ile değer arasında farklılığın ortaya çıkmasının altında yatan nedenler alıcı ve
satıcı arasındaki eksik bilgi ve ekonomik belirsizlikler, alıcı ve satıcı sayısının az olması,
rasyonel hareket etmemek, alıcı ve satıcı arasında pazarlık gücü bakımından orantısızlık ve
tavan ya da taban fiyatları belirleyen hükümet politikaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şirket değerlemesi ve değerleme konusu ilk olarak Berle ve Means’in 1932 yılında
yaptıkları çalısmayla gündeme gelmiştir. Daha sonra Jensen ve Meckling 1976’da yaptıkları
çalışmalarla bu konu üzerindeki tartışmaları sürdürmüşlerdir. Bir sonraki dönemde yapılan
çalısmaların büyük bölümü işletme değeri ve işletme performansı

arasındaki

ilişkiler

üzerine

yoğunlaşmıştır. İşletmenin faaliyetlerine ilişkin olarak performansının artması

dolaylı olarak işletme değerinin de artmasında rol oynamaktadır.
Mock, Shleifer, Vishny (1988), McCornell ve Serveas (1990) kurumsal ortaklık yapısı
ile işletme performansı ve değeri arasında güçlü bir ilişki tespit etmişler, bununla birlikte
Damsetz and Lenn (1985) yaptıkları çalısmada firma performansı ve değeri arasında güçlü
bir ilişki tespit edememislerdir. Majumdar (1998), Chibber ve Majumdar (1999), Khanna ve
Palepu (2000), Sarkar ve Sarkar (2000), Patibandla (2002) yaptıkları çalışmalarda gelişmekte
olan ekonomilerde işletme değeri ve performans arasında önemli ilişkiler tespit eden
çalışmalar yapmıslardır. İşletme değerini maksimize etme çabaları günümüz rekabet
koşulları altında finans yöneticilerinin en önemli görevidir. Mevcut rekabet koşulları finans
yöneticilerini zorlamaktadır. Weisbach (1988) yılında yaptıgı çalışmada, işletme değerini
maksimize etmekte zorlanan işletmeler ile yönetici devir hızı arasında pozitif güçlü bir ilişki
tespit etmiştir. Bhagat ve Black (2001) yılında yaptıkları çalısmada işletme performansı
düşük olan işletmelerde yönetim kurumlarının, finans politikalarından daha bağımsız
hareket etmeye başladıklarını tespit etmişlerdir. Ancak yine aynı araştırmacılar, bağımsız
davranmaya başlayan yönetim kurumlarının işletme performansını arttırmaları konusunda
önemli bir sonuç elde edememişlerdir.

Harward Business Review dergisinin 1960 Aralık sayısında yayınlanan “ The Trouble
With Profit Maximization ” adlı makalesinde Robert Anthony, kar maksimizasyonunun
bir firmanın asıl amacı olmadıgını dile getirerek, bu zamana kadar performans ve kar
üzerinde durulan noktaların tek başına bir anlam ifade etmeyecegini vurgulamıştır. “
Şirketler için en önemli kıstas olan kar kavramı neyi ifade etmektedir. Kısa dönem kârı mı?
Uzun dönem kârı mı? Kârlılık oranı mı?” Bu yaklaşım ve sorulardan hareket ile firma
amacının kar maksimizasyonu olduğu degil firmanın

bugünkü

değerini

ortakları

açısından maksimum kılmak oldugunu belirtmiştir. 1980’li yıllardan sonra değişen
dünya ve ekonomik koşullar çerçevesinde globalleşme süreci ve teknolojik gelişmeler ile
beraber kendini sürekli yenileyen bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Bu süreç beraberinde
rekabetçi ve dinamik birçok finansal ve yönetsel tekniği bir arada kullanabilen yeni firma
profillerini ortaya çıkarırken, kreditör kuruluslardan, firma sahiplerine, hissedarlar ve
ortaklarına kadar davranış biçimlerinde ve beklentilerinde deşişiklikler meydana gelmiştir.

Bu süreçte, değişimin kaçınılmaz olduğu dünyada maddi varlıkların değer ölçüsü kadar
maddi olmayan varlıkların da değerliliğinin ölçümlenmesi firma değerliliğinde önemli
rol oynamaya başlamıştır. Brooking’s Institute tarafından yayınlanan, 1978 yılında Margaret
Blair tarafından yapılan araştırmaya göre değer kavramı %80 maddi varlıklar %20 de
maddi olmayan varlıklar ile ifade edilmiştir. 1988 yılına kadar geçen 10 yıllık süreç
içerisinde değer kavramı daha farklı algılanmaya başlamış ve % 45 maddi varlıklarla %55’i
de maddi olmayan varlıklarla ilişkilendirilmiştir. 1988-1998 yılları arasında ise tam
anlamıyla bir dönüşüm

yaşanmış, firma değerinin sadece %30’u maddi varlıklar ile

ilişkilendirilmiştir.
Özellikle 1995 yılından sonra, dünyada internet sektörünün hızla gelişmesiyle beraber
bu alanda ortaya çıkan firmaların kısa zaman içerisinde hızla büyümeleri hisse değerlerinin
çok hızlı bir yükseliş içerisinde olmaları değer kavramının maddi varlıklardan maddi
olmayan varlıklara doğru yöneldiğini göstermektedir.
Günümüzdeki son duruma baktığımızda ise firmaların uzun dönemdeki esas
amaçlarının kazançlarını maksimum kılmak yani kar elde etmek olduğunu görmekle beraber
gelişen ekonomik ve sosyal yapılanma ile beraber farklı konularında amaç edinilmesi
gerektiği benimsenmiştir.
Finans konusunu ele alan yeni yazıların hemen hepsinde işletmelerin amaçlarının
Pazar değerlerini yükseltmek olduğu vurgulanmaktadır. Finans literatüründe sıkça kullanılan
firmanın cari pazar değerini yükseltmekle firmanın pay senetlerinin pazar değerini maksimize
etmek; işletmenin servetini yükseltmek, işletmenin net bugünkü değerini yükseltmek ifadeleri
aynı anlamda kullanılmaktadır. Alınan risk ne kadar büyükse beklenen nakit akışı da o kadar
büyük olacaktır. Firmanın net şimdiki değerinin maksimum kılınması amacının sağlanması,
firmanın sahip olduğu varlıkların her birinin etkin kullanılıp, belirtilen amaca en fazla katkıyı
verecek şekilde yönetilmeleriyle mümkündür.
Finansal yönetimin amacı hisse senedi başına kârın en yükseğe çıkartılması olarak
da kabul edilebilir.

Ancak bu amaç her zaman genel kabul görmeyebilir. Çünkü bu amaç,

beklenen kârın riskini ya da belirsizliğini dikkate almaz. Bazı yatırımlar az riskli, bazı
yatırımlar ise çok riskli olabilir. Risklerin artması hisse senedi başına düşecek beklenen

gelirin belirsizliğini arttırır. İki işletmenin gelecekte hisse senedi başına düşecek kârı aynı
olabilir. Ancak bunların biri için beklenen nakit akışları, diğerinin beklenen gelir akışına
oranla daha belirsiz ise, o işletmenin hisse senedinin piyasa fiyatı diğerine göre daha düşük
olacaktır. Finansal yönetimin amacı sadece hisse senedi başına kârı en yükseğe çıkarmak
olsaydı, bu durumda birçok işletme kâr payı ödememe yolunu seçerdi. İşletme de bir başka
yatırım fırsatı bulamazsa kârlarını dağıtmayarak menkul kıymetlere ( hisse senedi, tahvil, kâr
ortaklığı belgesi) yatırmakla hisse başına kârlarını arttırma yoluna başvurabilirdi. Bu nedenle
hisse senedi başına kârın en yükseğe çıkartılması, tek başına doyurucu bir amaç değildir.
Hisse senedi sahiplerıne kâr payı ödenmesi de gerekmektedir.
İşletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılmasıyla anonim şirketlerde, hisse
senedinin piyasa değeri en yükseğe çıkarılmış olmakta, başka bir deyişle, ortakların
varlıklarının değeri en yükseğe çıkarılmış olmaktadır. İşletmenin piyasa değerini veya
ortakların varlıklarının değerini en yükseğe çıkarma; işletme yönetiminin başarısını ve
kaynakların çeşitli varlıklara dağılımını göz önünde tutması açısından daha rasyonel bir amaç
olarak kabul edilebilir.

6.2. Değerlemeye İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri
Değer tespiti toplumun bir kısmını ya da tamamını ilgilendirebildiğinden firma
değerinin tespit edilmesi önem teşkil etmektedir.
Firma değerlemesi yapmak için şu nedenleri sıralayabiliriz:
-Yeni yatırımların finansmanı; getirisi yüksek olabilecek bir alanda yeni yatırımların
finansmanı için şirket/varlıklar elden çıkarılabilir. Şirket yeni yatırımlar için uygun kaynak
bulamamışsa ve kendi varlıklarını satması daha uygun olacaksa, bu varlıklarını satarak yeni
yatırımlarını finanse edebilir.
-İflas; firmaların iflas etmeleri halinde, şirketin tüm varlıkları tasfiye edilerek firmanın
tasfiye değeri bulunacaktır.
-İpotek; ipotek yapılması gerektiğinde, ipotek yapılacak firma veya varlığın değer
tespitine ihtiyaç duyulacaktır.

-Firmaların büyüme istekleri, firmalar arası birleşme; son yıllarda firmalar diğer
firmaları tamamen veya kısmen satın alarak büyümeyi tercih etmektedirler. Firmalar arası
birleşme veya satın almaların nedeni; birleşme sonucu firmanın değerinin firmaların tek
tek değerlerinden daha büyük olacağının düşünülmesidir (sinerji etkisi).
-Ortaklıktan ayrılma veya yeni ortak olma durumu ile hisse senetlerinin halka arzında;
böyle bir durumda da ortağın kendi payına düşen hisseyi alarak ortaklıktan ayrılması için
veya hisse senetlerinin halka arzında hisse senedi fiyatının tespiti için şirket değerinin
saptanmasına ihtiyaç duyulacaktır.
-Ortaklar arasında kâr dağıtım oranının değistirilmesi gerektiğinde; ortaklar bilgi ve
yeteneklerini ortaya

koyarak” firma kazancı

ve şerefiyenin

oluşumuna

katkıda

bulunmaktadırlar. Ortakların bilgi, yetenek veya çalışmalarının değişikliğe ugraması ile
kazanç ve şerefiye değerine katkıları değişebilecektir. Örneğin; ortaklardan birisinin,
yaşlanması veya sağlık nedenleri ile tam olarak çalışamaması durumunda, firma
faaliyetlerine katkısı azalabilir. Bunun sonucunda, yeni bir kar

dağıtım oranının

saptanabilmesi için şirketin toplam değerinin ve şerefiye değerinin

tespit edilmesi

gerekecektir.
-Ödenecek emlak ve veraset vergilerinin belirlenmesi gerektiğinde şirket değerinin
bilinmesine ihtiyaç duyulacaktır.
-Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile hayır kurumlarına yardımlarda; firma hisse
senetlerinin ya da varlıklarının belirli bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanması ve
bağışlanan varlıkların değerinin vergiden düşülmesine imkan

tanınması durumunda,

değerleme yapılması gerekecektir.
-Boşanma

ve

miras

davalarında;

varlıkların

eşler

ve

murisler

arasında

paylaştırılmasında varlıkların değerinin tespiti gerekecektir.
-Özelleştirme; devletin ekonomideki ağırlıgını azaltmak, piyasa ekonomisinin etkin
çalışmasını sağlamak, verimliliği artırmak gibi nedenlerle kamu kuruluşlarının özel sektöre
devri yapılmaktadır. Bu devir işlemlerinde de firmanın deger tespitine
duyulmaktadır.

ihtiyaç

Yukarıda bahsi geçen nedenler değerlemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmakla
birlikte aynı zamanda değerleme süreceini de etkilemektedirler.
6.3. Değerleme Konusunda Yapılan Hatalar
Değerleme konusu hassas ve bu nedenle dikkat gerektiren bir konudur. Kapsamlı olması
nedeni ile de hata yapılması olası bir konudur. Yapılan temel hatalardan birisi ortaya çıkan
“önyargı”lardır. Öncelikle, firma değerleme yapmaya karar verdi ise mümkün olduğunca
önyargıları minimize etmesi gerekmektedir. Bu, firmanın ulaşacağı sonucun güvenilirliğini
arttırmak için başlıca adımlardan birisidir.
Değerleme sürecinde ön yargılardan kurtulmanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlar;
* Değerleme süreci tamamlanmadan, değerleme yapanın değerleme üzerine çalıştıgı
firmanın hakkındaki pozisyonundan etkilenmemesi
* Değerleme yapan kişinin değerleme yaptığı firma üzerinde hak sahibi olmamasıdır.
Değerleme zaman içerisinde karşılaşılan şartlarla birlikte değişiklik gösterebilir.
Firmanın kendisine uygun bulduğu değerleme yöntemini takip ederken elde edeceği veriler
bir anda farklı bir değerleme yöntemine daha uygun olabilir. Böyle bir durumda kullanılan
değerleme yöntemi ne kadar etkin olursa olsun firmanın elde ettiği yeni verileri göz ardı
etmeyerek değerlemeyi yeniden gözden geçirmesi gerekmetedir.
Değerleme zaman kavramı ile sınırlıdır. Bu nedenle karşılaşılan her türlü yenilik
dikkate alınarak, güncel verilerle paralel olarak ilerlenmelidir.
Değerleme sürecinde yapılan tahminler geleceğe yönelik olacağından, kesin ve net
sonuç beklemek yanlış olacaktır. Firmanın karşılaştığı her türlü yenilikten yapılan
tahminlerde etkilenecektir.
Kantitatif modeller değerlemenin etkinliğini artırmakla birlikte, niceleyici modeller
daha çok veri gerektirdiğinden, sağlıklı verilerin sağlanamaması durumunda hataların
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Değerleme sürecinde üç önemli nokta bulunmaktadır:


Finansal varlıklar değerlendirilirken gerektiği kadar verinin kullanılmaması;



Değerlemede detaylı modellerden yararlanmanın hata payını arttırabilme

olasılığı;


insan faktörünün değerleme sürecini etkileyebilmesidir.

Değerleme sürecinde yapılan yanılgılardan birisi, sonuca odaklanırken, süreç
içersinde elde edilen ya da elde edilebilecek bazı bilgilerin üzerinde durulmayarak analiz
sırasında göz ardı edilmeleridir. Temel amacımız sonuç elde etmek olmakla beraber, sonuca
giderken karşılaştığımız veriler dikkate alınmadığında elde ettiğimiz sonuç istendiği kadar
doğru olmayacaktır.

6.4. İndirgenmiş Nakit Akımları ile Değerleme
İndirgenmiş nakit akımı (İNA) yöntemi, aktiflerin veya işletmenin yapmış olduğu
yatırımların gelecekte yaratacağı nakit akımlarının bugüne indirgenmesi ile ilgili yapılan
işlemin adıdır. Yöntemin dayandığı temel yaklaşımlardan birincisi, önceki bölümlerde anlatılan
paranın zaman değeri olması, ikincisi de işlemlerin dayandırıldığı ana unsurun muhasebe
kârının değil, aktiflerin veya yatırımların yarattığı nakit akımları olmasından dolayı günümüzde
çok sık kullanılan bir değerleme yaklaşımıdır.
Finansçılar için firma değerini artırmak temel amaç olduğu için vergi sonrası net nakit
akımları konusunu önemlidir. Nakit akımları, muhasebe net kârının aksine belirli bir dönem
içerisinde giren ve çıkan net nakit akımlarının toplam değeridir. Muhasebe kârı, dönemselliğin
dikkate alınarak hazırlanmış gelir ve gider farkından oluşan gelir tablosu kalemidir. Nakit
akımları ise faaliyet, yatırım ve finansal nakit akımların nakdi gelir ve giderler arasındaki
farktan oluşur. Nakit akımlarının muhasebe kârından farklı çıkmasının başlıca nedenleri
arasında satışların kredili yapılması, amortisman giderleri ve vergi uygulamaları sayılabilir.
Uygulamada indirgenmiş nakit akımları (İNA) ile oluşturulacak bir finansal modelde
genellikle şu aşamalar izlenmektedir:
1. Aktif ve pasiflerin sınıflandırılması yapılır. Nakit girişi ve nakit çıkışı gerektiren
yatırımlar, gelirler, amortisman, işletme sermayesi ve vergi kalemleri düzenlenir.
Dönemler arasındaki değişimler belirlenir.

2. Geçmiş dönem bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı tabloları incelenir.
3. Nakit akımlarını etkileyen kalemlerin tahmini yapılır. Gelir tablosunda yer alan satış
kaleminin değişmesinin hangi kalemleri nasıl etkileyeceği saptanır. Çeşitli senaryolar
altında olası durumlar incelenir. Satışların etkilemediği bilanço kalemleri için
politikalar belirlenir.
4. Gelecek yıllar için finansal tablo projeksiyonları gerçekleştirilir.
5. Çeşitli senaryolar altında olası sonuçlar analiz edilir.
6. Serbest nakit akımları tahmin edilir.
7. Projeksiyon dönemi için geçerli olacak iskonto oranı tahmin edilir.
8. Artık değer (Uç değer) bulunur ve bugüne indirgenir.
9. Cari dönemdeki kasa ve likit değerler ile borçların bugünkü değeri çıkarılarak firma
değerine ulaşılır.
10. Bulunan özsermaye değeri, hisse senedi sayısına bölünür ve bir hisse senedinin gerçek
değeri bulunmuş olur.
11. Sonuçlar üzerinde duyarlılık analizleri gerçekleştirilir.

İndirgenmiş nakit akımı yönteminde şirketin geçmiş finansal tablolarından yararlanılarak
gelecekteki nakit akımları tahmin edilir ve bu nakit akımları ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
ile bugünkü değere indirgenerek firma değeri bulunur. Buna göre İNA yönteminin kullandığı
formül aşağıda gösterilmiştir:

Deger 

n
NNA1
NNA2
NNAn
NNAt


.
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1
2
(1  AOSM ) (1  AOSM )
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t 1 (1  AOSM )
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NNAt : t’ inci yıldaki net nakit akımı veya serbest nakit akımı
n

: Nakit akımları tahmininde kullanılan süre

AOSM : İskonto oranını ifade etmektedir. Yatırımdan beklenen getiri oranı olabileceği gibi,
kullanılan fonların sermaye maliyeti de olabilir.

Firma değerini ençoklayabilmek için payda yer alan serbest nakit akımlarının yüksek, paydada
yer alan ve serbest nakit akımlarının riskini ifade eden ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin
düşük olması gerekmektedir.

Firmanın değerini artıran nakit giriş ve çıkışlarına serbest nakit akımı denir. Adından
anlaşılacağı gibi serbest nakit akımı, firmaya fon sağlayan ortaklara ve borç verenlere
dağıtılabilecek serbest fonlara verilen tanımlamadan başkası değildir. Serbest nakit akımlarını
ençoklayabilmek için finans yöneticileri birçok faktörü kontrol etmelidir. Bunlardan birincisi
ve en önemlisi firmanın satış seviyesidir. Yöneticiler, tüketicilerin tercih edeceği, rekabetsel
üstünlüğü olan malları ve hizmetleri sunabilmelidir. Bunun için piyasaları yakından takip
ederek devamlı olarak piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni ürünleri öncü firma olarak
sürmelidirler. Böylece piyasaya ilk giren firma olarak rekabet ortamının oluşmasından önce
yüksek fiyat ve yüksek kâr marjı ile satış yapabilme imkânı sağlayabileceklerdir.

Serbest nakit akımlarının ikinci önemli unsuru maliyetler ve vergilerdir. Bir malı veya hizmeti
üretip piyasaya sunmak için firmalar üretim ve faaliyet giderlerine katlanmak zorundadırlar. Bu
giderler uzun vadede ne kadar iyi yönetilirse, bir başka ifadeyle yöneticiler ne kadar doğru
faaliyet kararları alabilirse firmaların faaliyetleri o kadar kârlı olacaktır.

Firmaların ticari alacaklarına, stoklarına, makinelerine ve teknolojik ekipmanlarına yaptığı
yatırımlar işletme sermayesi ve sabit varlık yatırımları olarak adlandırılır. Bu yatırımlar ise
firmanın yarattığı serbest nakit akışlarını azaltır. Ancak firmalar faaliyetlerini etkin olarak
sürdürmek ve satış yapabilmek için bu yatırımları devamlı olarak yapmak zorundadır. Vadeli
satış yapan bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket rakipleriyle mücadele etmek için satış vadesi
tanımak, dolayısıyla alacaklarına yatırım yapmak zorundadır. Nitekim üretim yapan firmaların
stoksuz çalışmaları mümkün değildir. Eskiyen makineleri değiştirmek veya maliyetleri aşağıya
çekecek yeni teknolojilere yatırım yapmak kısa vadede serbest nakit akımlarını azaltır. Ancak
bu yatırım kararları doğru yatırım kararları ise uzun vadede daha fazla satışa ve daha düşük

maliyetlere yol açacağından serbest nakit akımlarını artıracaktır. Doğru yatırım kararının
anlamı, belirli bir satış hacmine ulaşmak için en az harcamayı gerektiren yatırım kararıdır.

Firmalar yukarıda anlatılan yatırımları finanse etmek için para bulmak zorundadır.
Başvurabilecekleri iki kaynak vardır: borç verenler ya da ortaklar. Finansmanın kimlerden ve
hangi oranda bulunacağı kararı firmanın finansman kararlarını veya firmanın sermaye yapısını
oluşturur. Bu kararlar firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini belirler. Bu maliyeti
oluşturan faktörlerin başında firmanın yatırım ve finansman kararlarının risk düzeyi olduğu
kadar piyasa faiz oranları ve yatırımcıların genel olarak riske karşı tutumları, diğer bir ifade ile
risk iştahı belirleyici rol oynamaktadır.

Yukarıda açıklanan noktaları özetlemek gerekirse firmalar serbest nakit akımı yaratabilmek için
satış hâsılatı gerçekleştirmelidir. Satışları gerçekleştirebilmek için birçok maliyet ve yatırımlar
yapmalıdır. Firmanın yatırım kararları, firmanın faaliyet riskini oluşturur. Finansman kararları
sonucu oluşan sermaye yapısı ise firmanın finansal riskini oluşturur. Faaliyet ve finansal risk,
firmanın serbest nakit akımlarının riskini belirler. Firma risklerinin yanı sıra piyasa faiz oranları
ve piyasadaki risk eğilimleri firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini oluştururken
kesinlikle dikkate alınması gereken dışsal faktörlerdir. Serbest nakit akımlarının ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti ile bugüne indirgenmesi ile firmanın değerini bulunur. Yöneticilerin
temel hedefi bu değeri en üst seviyeye ulaştırmaktır.

Serbest nakit akımlarının tahmin süresinin seçiminde değerleme yapılacak firmanın gelecekteki
nakit akımlarının kaç yıl daha düzenli olarak akış sağlayacağı tahmin edilmesiyle bulunur. Bu
süre içinde nakit akımlarının dönemsel farklılıkları göz önüne alınmalıdır. Nakit akımlarında
değerleme hatasına yol açmayacak şekilde sağlıklı tahminlerin yapılması hataları en aza
indirecektir.

6.5. Serbest Nakit Akımlarının Tahmin Edilmesi
Serbest nakit akımlarının tahmin edilmesinden önce serbest nakit akımları üzerinde hak sahibi
olan tarafları belirleyelim.
6.5.1. Firmaya Ait Serbest Nakit Akımları (Free Cash Flows to the Firm – FCFF)
Firmaya serbest nakit akımları bütün hak sahiplerine olan nakit akımını ifade etmekte
ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)
-Vergi
+Amortisman Giderleri
-Sabit Sermaye Harcamaları
- İşletme Sermayesi
=Firma Serbest Nakit Akımları

6.5.2. Özkaynağa Ait Serbest Nakit Akımları (Free Cash Flows to the
Equity – FCFE)
Özsermayeye serbest nakit akımları, firma finansal yükümlülüklerini yerine
getirdikten sonra yani firmaya borç verenlere ödeme yapıldıktan sonra firmanın ortaklarına
kalan nakdi ifade etmekte ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Net Kar
+ Amortisman Giderleri
- İşletme Sermayesi İhtiyacı
- Borç Anapara Ödemeleri + Yeni Borç
İhraçları
- Sabit Sermaye Harcamaları
= Özkaynak Serbest Nakit Akımları

Serbest Nakit Akımlarının tahmin edilmesi birçok yöntem ile ortaya konulabilir. Aşağıda bu
yöntemlerden bazıları açıklanmıştır:

6.6. Net Kâr + Amortisman Yaklaşımı
Kestirme bir yaklaşım olan Net Kâr + Amortisman yaklaşımına göre gelir tablosuna göre elde
edilen net kâr rakamına nakdi bir çıkış gerektirmeyen amortisman eklenerek serbest nakit akımı
bulunur. Ancak tanım gereği serbest nakit akımları fon sağlayan kesimlere ait olduğundan,
finansman giderlerini dikkate almayan bu yaklaşım doğru sonuç vermeyebilir.

6.7. Amortisman Öncesi Faaliyet Kârı Yaklaşımı
Gelir tablosunda net kâra ulaşabilmek için finansman giderleri çıkartmak gerekir. Başlangıç
noktası net kâr kabul edilirse faiz ve vergi ödemeleri geri eklenmelidir. Finansal analistlerin
oldukça önem verdikleri Amortisman öncesi Faaliyet Kârı aynı zamanda EBITDA olarak da
bilinir. EBITDA; Faiz, Vergi ve Amortisman öncesi Kâr anlamına gelmektedir. EBITDA
kullanımı sayesinde tüm firmaların maliyet yapıları homojen hale getirildiğinden firmalar arası
karşılaştırmalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylece firmaların amortisman ayırma
yöntemlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkabilecek manüpülatif değerler bertaraf

edilmektedir. Her ne kadar EBITDA yaklaşımını kullananların sayısı artsa da bu yaklaşım
Serbest Nakit Akımlarını tam olarak yansıtmaz.

6.8. CFO = Net Kâr + Nakdi Olmayan Giderler (Amortisman) + Nakdi Olmayan Gelirler
± Net Çalışma Sermayesi Yaklaşımı
CFO burada Faaliyetlerden elde edilen nakit akımı ifade eder. Finansal tablolar arasında yer
alan Nakit Akım Tablosu faaliyetlerden, finanslamadan ve yatırımlardan sağlanan nakit
akımlarını detaylı olarak sınıflandırır. Tablolardaki değerler tahakkuk esasına göre
düzenlendiğinden nakit akımına uygun bir şekilde düzeltme yapmak gerekmektedir. Buna göre
Dönen Varlıklar ile Cari Pasifler arasındaki farkı ifade eden Net Çalışma Sermayesinde bir artış
gerçekleşirse, faaliyetlerden elde edilecek nakit akımlarında bir azalmaya neden olacaktır. Eğer
Net Çalışma Sermayesinde bir azalış gerçekleşirse, faaliyetlerden elde edilecek nakit
akımlarında bir artışa neden olacaktır.
Eğer bir firma faaliyetlerden nakit yaratamıyorsa asli görevini yerine getiremiyor demektir ve
uzun vadede başarılı olamayacak demektir. Dolayısıyla Serbest Nakit Akımı hesaplamalarında
gelecek ile ilgili faktörleri de hesaba katmalıyız.

6.9. SNA = CFO – Cari Büyümeyi Sürdürecek Sermaye Yatırımları Yaklaşımı
Cari büyümeyi sürdürecek sermaye yatırımların büyüklüğü ve değeri finansal tablolarda yer
almaz. Dolayısıyla yatırımcılar bu değer yerine bir önceki dönemin gerçekleşmiş sermaye
yatırım tutarlarını kullanır. Buradaki yaklaşım sonucu sonucu elde edilen Serbest Nakit Akımı
(SNA) firma için gelecekte yapılabilecek olası yatırım olanakları için kullanılabilecek nakit
akımların toplamını vermektedir. Bu rakamın içinde cari dönem için yapılacak sermaye yatırım
değerinin olmaması gerekir.

6.10. SNA = Esas Faaliyetlerden Yaratılan Kâr (Firmanın faaliyetlerine yönelik sahip
olduğu aktiflerin yarattığı kar) + Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer

giderler/gelirler - Vergiler ± İşletme Sermayesi fazlası veya açığı - Zorunlu Yatırım
Tutarı Yaklaşımı
Finansal tablolardan hesaplanan bu değer en ez beş yıllık bir projeksiyon dönemi için tahmin
edilir. Bu değerin tahmin edilmesi için satışlardaki ve kârlardaki büyüme oranlarının
öngörülmesine ihtiyaç vardır. Bu tahminin yapılabilmesi sektörün içinde firmanın payının,
sektörün ve şirketin büyüme potansiyelinin ve şirketin en az geçmiş üç yılının performansının
bilinmesini gerekir. Dolayısıyla bu aşamada değerlemeyi yapacak kişinin şirkete ait en az son
üç yılın bilanço ve gelir tablosunu analiz etmelidir.

6.11. Ortaklara Yaratılan Serbest Nakit Akımı (FCFE): CFO –Sermaye Yatırımları +
Net Borçlanma Yaklaşımı
Alınan yeni borç ile ödenen borç arasındaki farka net borçlanma adı verilir. Yukarıdaki (4)
yaklaşımdan tek farkı, buradaki yaklaşımda net borçlanma rakamının ilave edilmesidir. Borç
verenlerin ödemeleri dikkate alındığından kalan değer ortakların hakkıdır. Hak sahiplerinin
istedikleri dikkate alındğında, serbest nakit akımları (7) ve (8) numaralı yaklaşımlarda
belirtildiği gibi olacaktır.

6.12. Ortaklara Yaratılan Serbest Nakit Akımı (FCFE): Net Kâr + Nakdi olmayan
Gider/Gelir – Sermaye Yatırımları + Net Borçlanma Yaklaşımı
6.13. Firmaya Yaratılan Serbest Nakit Akımı (FCFF):

Net Kâr + Nakdi olmayan

Gider/Gelir – Finansman Gideri x (1 – Vergi Oranı) - Sermaye Yatırımları – İşletme
Sermayesinde Artış Yaklaşımı
Firma değerini hesaplayabilmek için gereken diğer bir değişken, serbest nakit akımlarının
riskini de yansıtacak sermaye maliyetinin hesaplanmasıdır. Bunun için şirketin borçlanma
maliyetinin ve tutarının bilinmesi gerekir. Bu değerler firmanın finansal tablolarından elde
edilmesi mümkündür.
Buna göre,
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SNA1: 1inci yıldaki net nakit akımı
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Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. İskonto oranını veya yatırımdan beklenen

minimum getiri oranını ifade etmektedir.

6.14. Sebest Nakit Akımları Uygulamalı Örnek 1
Aşağıda Mimoza A.Ş.’nin Nakit Akım Tablosu, Gelir Tablosu ve Bilançosundan elde edilen
veriler ışığında Firmaya yaratılan serbest nakit akımları ve hissedarlara yaratılan serbest nakit
akımlarını hesaplayınız. Firma önümüzdeki 5 yıl boyunca %20 büyüyecek ve sonraki yıllarda
büyüme oranı %12 sabit olacaktır. AOSM %8 ve öz sermaye maliyeti %9.50 olursa Mimoza
A.Ş.’nin değeri ne kadar olması beklenir? Hissedarların toplam değeri ne kadar olacaktır?

Faaliyetlerden elde edilen Nakit Akımı (CFO)

51.948

Net Kâr

37.467

Faiz ve Vergi öncesi Kâr (FVÖK)

63.062

Amortisman Gideri

14.211

Vergi Oranı

40%

Finansman Gideri

2.136

İşletme Sermayesi Değişimi

1.528

Net Borç Finanslaması

5.138

Nakdi olmayan Gelirler

1.798

Sermaye Yatırımı

44.863

Bu veriler ışığında önce hissedarlara (ortaklara) yaratılan serbest nakit akımları hesaplanır.
Buna göre faaliyetlerden yaratılan nakit akımlarından (CFO) yatırımlar için kullanılan sermaye
yatırımı harcaması çıkarılır. Çıkan sonuca net borçlanma eklendiğinde ortaklara yaratılan
serbest nakit akımları bulunmuş olur:
51.948 – 44.863 + 5.138 = 12.223
37.467 + 14.211 + 1.798 – 44.863 – 1.528 + 5.138 = 12.223

İkinci aşamada firmaya yaratılan serbest nakit akımları bulunur. Firmaya yaratılan SNA’lar
uygulamada farklı yöntemler ile bulunsa bile sonuç 8.366,6 TL çıkacaktır:

I. Faaliyetlerden yaratılan nakit akımlarından (CFO) + Vergi sonrası net finansman gideri –
Sermaye harcaması
51.948 + 2.136 * (1 - %40) – 44.863 = 8.366,6

II. Net kâr + Amortisman gideri + Vergi sonrası net finansman gideri + Nakdi olmayan gelirler
– Sermaye harcaması – İşletme sermayesi değişimi
37.467 + 14.211 + 2.136 * (1 - %40) + 1.798 - 44.863 – 1.528 = 8.366,6

III. Cari dönemin SNA + Vergi sonrası net finansman gideri – Alınan Borç
12.223 + 2.136 * (1 - %40) – 5.138 = 8.366,6

Üçüncü aşamada, soruda verilen diğer veriler kullanılarak sonsuza kadar giden firma serbest
nakit akımlarının (FCFF) F8 hücresinde yer alan AOSM ile bugüne indirgenir. Bulunan 1.580,7
değeri firmanın işleyen teşebbüs değeridir.
Dördüncü aşamada, sonsuza kadar giden ortaklara giden serbest nakit akımlarının (FCFE), F8
hücresinde yer alan AOSM ile bugüne indirgenir. Bulunan 980 değeri firma ortaklarının
değeridir.

6.15. Sebest Nakit Akımları Uygulamalı Örnek 2
NIKEON firması ile ilgili son 5 yıllık finansal verileri aşağıda listelenmiştir. Bunlara ilave
olarak aşağıdaki verileri ve varsayımları kullanarak, şirket hissesinin değerini bulunuz.


2009 yıl sonu borcun değeri 750 milyon $



2009 yıl sonu Kasa ve Menkul Kıymet değeri 50 milyon $



Borcun maliyeti % 5



Firmanın 44.080.000 hisse senedi dolaşımdadır.



2009 yıl sonu hisse senedinin piyasa fiyatı 37 $



β = 0.437

rf = % 3

E (rm) = % 12

2009

2008

2007

2006

2005

Net Kâr

105.300

128.000

122.100

35.800

116.300

Amortisman

161.700

155.000

148.800

145.100

141.600

Net Çalışma
Serm.Değişimi
Sabit Varlık
Yatırımı
Vergi Öncesi
Ödenen Faiz
Vergi Oranı

-12.600

268.300

491.300

233.000

213.400

-181.300

-192.500

-185.700

-158.400

-154.000

-41.100

-34.600

-46.900

-50.600

-45.500

% 37.84

% 31.03

% 32.62

% 16.94

% 34.56

Tabloda görüldüğü gibi şirket son yıl hariç, işletme sermayesinden devamlı olarak para
çözmüş.Değerleme analizini aşağıdaki iki model üzerinde gerçekleştiriniz:
a) Son yılda elde edilen Serbest Nakit Akımı değerinin gelecekte aynı kalacağı varsayımı ile
bir hisse senedinin değerini bulunuz.
b) Son 5 yılda elde edilen Serbest Nakit Akımlarının ortalama değerinin gelecekte aynı
kalacağı varsayımı ile bir hisse senedinin değerini bulunuz.
Buna göre, soruda verilen bilgiler kullanılarak serbest nakit akımları26 aşağıda gösterildiği gibi
hesaplanacaktır.

26

Serbest nakit akımı burada FCF (free cash flow) olarak kısaltılmıştır.

Diğer veriler kullanılarak özsermaye piyasa değeri, özsermaye maliyeti ve ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti hesaplanır.

Özsermaye piyasa değerini hesaplamak için B27 hücresine hisse senedi sayısı ile hisse senedi
cari fiyatı ile çarpmak için =B25*B26 yazılır. Özsermaye maliyetini hesaplamak için B32
hücresinde finansal varlık değerleme modelinden yararlanılır. =B31+B29*(B30-B31).
Son olarak B33 hücresine AOSM formülü girilir:
=B32*B27/(B27+B24)+B28*(1-B8)*(B24)/(B27+B24)

Ortaya konulan iki varsayıma göre ortaya çıkan serbest nakit akımları şöyle belirlenir. B38
hücresine =B16, C38 hücresine =AVERAGE(B16:F16) yazılarak sırasıyla 98.647.993 ve
346.803.553 bulunur. Sonsuza kadar gidecek bu değerlerin AOSM ile bugünkü değerlerini
bulabilmek için B39 ve C39 hücrelerine =B38/$B$33, =C38/$B$33 yazılır. Bulunan
değerlerden net borç çıkartılır. Bunun için B40 ve C40 hücrelerine =B39-$B$24+$B$23, =C39$B$24+$B$23 yazıldığında 1.031.482.850 ve 5.387.142.629 bulunur. Bu değerler hisse senedi
sayısına bölündüğünde A modeli için bir hisse senedinin değeri 23.40 TL; B modeli için bir
hisse senedinin değeri 122.21 TL bulunur. Görüldüğü gibi hisse senedinin gerçek değerinin
fiyat aralığı %500 gibi bir oran aralığında değişebilmektedir. Bu durum finansal piyasaların
neden bu kadar oynak (volatil) olduğu konusunda bir fikir verebilmektedir. Yatırımcıların farklı
beklenti ve varsayımlar dahilinde çok farklı sonuçlara ulaşabilmektedirler.

6.16. Sebest Nakit Akımları Uygulamalı Örnek 3
Arena HiFi borsada işlem gören bir teknoloji şirketidir. Şirket yeni kurulmasına rağmen yıllık
%20 oranıyla büyümektedir. Bu hızlı büyüme oranın önümüzdeki 2 yılda da devam etmesi
beklenmektedir. Daha sonra firmanın sabit büyüyeceği varsayılmaktadır. Buna göre;
a. Son dağıtılan temettünün, D0 = 2.00 TL ve özsermaye maliyetinin %10 olduğu bir ortamda,
uzun vadeli sabit büyüme oranı %6 olursa, Arena HiFi'nin bir hissesinin bugünkü değeri ne
kadar olmalıdır? Sermaye ve temettü kazançlarını hesaplayınız.
b. Bu aşamada firmanın hızlı büyüme süresi iki yıl değil de, 5 yıl sürmesi durumunda Arena
HiFi'nin bir hissesinin bugünkü değeri ne kadar olmalıdır?
c. Değerlemeyi aşağıdaki senaryoya göre gerçekleştiriniz:

Firma, piyasaya yeni ürünlerin lansmanını yapmıştır. Ürünlerin piyasadaki başarısının finansal
tablolara yansımaları ve dolayısıyla ortaya çıkacak serbest nakit akımlarının değerleri (milyon
TL) aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

Yıl 4

Yıl 5

Yıl 6

Yıl 7

Yıl 8

3.5

7.71

15.16 28.09 43.95 56.56 68.47 82.1

Yıl 9

Yıl 10

93.69 102.73

Firmanın yeni ürünleri piyasaya sürmesi ile birlikte AOSM %8'e düşecektir. 10. yıldan sonra,
SNA'larında büyüme oranı sabit ve %6 olacağı tahmin edilmektedir. Bilanço verilerine göre de
borcun piyasa değeri 1.2 milyon TL ve piyasada 20 milyon hisse senedi dolaşımda ise SNA
yaklaşımına göre bir hissenin değerini bulunuz.

Sorunun ilk kısmında, Gordon temettü modeline göre yapılacak bir değerleme ile cevap
bulunabilir. Buna göre, cari temettü değeri ileri doğru önce %20, sonra da %6 ile büyütülüp
%10 sermaye maliyeti bugüne indirgenirse hisse senedinin cari değeri olarak 67.64 TL
bulunacaktır. Hesaplamaların Excel çalışma sayfası üzerinde gösterimi aşağıda sunulmuştur.

Hisse senedi yatırımcısının kazancı iki şekilde olabilir: temettü kazancı ve fiyat değişimlerinden
elde edebileceği sermaye kazancı. Temettü veriminin, kazanılan ilk dönem temettünün piyasa
fiyatına oranı olarak kabul edersek, burada sonucun %3.55 olduğu aşağıda gösterilmektedir.
Sermaye maliyeti ile temettü verimi arasındaki fark sermaye kazancına eşit olacaktır. Bunun
bir başka ifadesi (P1–P0)/P0 oranı ile gösterilebilir. Bu durumda P1 değerinin bulunması gerekir.
Hesaplamalar 42. satırdan 52. satıra kadar olan aralıkta açıklanmıştır.

Hızlı büyüme oranın 2 yıl değil, 5 yıl sürmesi durumunda hisse fiyatı 67.64 TL’den 94.97 TL
yükselecektir. Dolayısıyla temettü verimi ile sermaye kazancı değişecektir.

Bu durumda temettü verimi ve sermaye kazancının hesaplanması durumunda, hızlı büyümenin
yaşandığı dönemlerde sırasıyla %2.53 ve %7.47 olurken, büyümenin sabit olduğu dönemlerde
ise %4 ve %6 olacaktır. Her iki durumda da toplam getiri, sermaye maliyetine eşit olacaktır.

Serbest nakit akımı yaklaşımı ile değerleme yapıldığında hisse senedi değeri olarak bulunan
80.44 TL önceki değerden (94.97 TL) yaklaşık %15 daha azdır. Her iki yaklaşımda da
indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılmıştır. Ancak ilkinde dağıtılan temettüler kullanılırken
ikincisinde serbest nakit akımları kullanılmıştır. Temettü modellemesinde en önemli değişken
olan temettü dağıtım oranı şirket yöneticilerinin iki dudağı arasındadır. Serbest nakit akımları
ise şirket faaliyetlerinin finansal tablolara yansıması sonucu elde edilen objektif değerlerdir.
Nitekim sorunun son kısmında belirtildiği gibi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve olası
başarısı nedeniyle şirketin AOSM’si %8’e düştüğü görülmektedir. Ayrıca değerlendirmede

firmanın borç verenlere ödemekle yükümlü olduğu borcun piyasa değeri çıkartılarak sadece
özsermaye sahiplerin üzerinde hak iddia edebilecekleri bir hisse senedinin değeri bulunmuştur.

Finansal olarak bir yatırımın değer yaratabilmesi için öncelikle aşağıdaki koşulların
gerçekleşmiş olması gerekmektedir:
1. Firma tüm yükümlülüklerini getirdikten sonra yatırımcılarına (ortaklar ve borç verenler)
nakit girişi yaratmalıdır.
2. Nakit akımlarının zamanlaması yatırımın değerli olması bakımından önemlidir. İlk
dönemlerde yaratılan nakit girişleri sonraki dönemlerde yaratılan nakit akımlarından
paranın zaman değeri yaklaşımına göre daha değerlidir.
3. Gelecekte yaratılacak nakit akımlarının gerçekleşme olasılıkları ne kadar yüksekse
yatırımın değeri o kadar yüksek olacaktır. Eğer nakit akımlarının gerçekleşme
olasılıkları ne kadar düşükse, diğer ifade ile nakit akımların riski ne kadar yüksek ise
yatırımın değeri o kadar az olacak demektir.
4. Yatırımın finanslaması optimal borç – öz sermaye bileşimi ile gerçekleştirilmelidir.
Diğer bir ifade ile firmanın marjinal sermaye maliyeti en düşük seviyede olmalıdır.

Firma faaliyetleri ve başarılı performansın değer üzerinde etkilerinin incelenebileceği diğer
faktörler arasında aşağıda sıralanan faktörler gösterilebilir:
1. Satışlarda sağlıklı bir büyüme oranın olması.
2. Faaliyet kârında artış olması. Faaliyet gelirlerinin faaliyetlerle ilgili giderlerden daha
yüksek olması gerekir.
3. Kısa ve uzun süreli yatırımlarda verimli artışlar olmalıdır. Sabit sermaye yatırımlarının
ve işletme sermayesi yatırımlarının en etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir.
4. Faiz yükü olan veya olmayan tüm maliyetlerin en düşük seviyede, verimliliğin en
yüksek seviyede olması firma değerini en yüksek seviyeye taşımasına yardımcı
olacaktır.

6.17. Pro-forma Finansal Tablolar ile Değerleme
Pro-forma finansal tabloların finans biliminde kullanımları geniş bir perspektiften bakıldığında,
finansal analizden başlayarak kredi analizine, ek fon ihtiyacından nakit bütçesine ve en son
aşamada değerlemeye kadar gidilebilmektedir. Bu bölümde finansal modellemenin değerleme
uygulamaları açıklanacaktır. Öncelikle hipotetik bir firmanın cari finansal tablolarından
hareketle belli varsayımlar altında gelecek ile ilgili senaryolar oluşturulacak ve sonrasında
indirgenmiş nakit akımı ile firma değerlemesi yapılacaktır.

İndirgenmiş nakit akımları yöntemine göre, bir şirketin değeri gelecekte üreteceği serbest nakit
akımlarının şimdiki değerine eşit olmalıdır. Bu yöntemde, genellikle beş ya da on yıl gibi uzun
dönemler için projeksiyonlar yapılır. Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları şirketin,
sektörün ve ekonominin taşıdığı risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenerek
şirket değeri hesaplanır. Bu değer şirketin, borsa koşullarından bağımsız olarak hesaplanan,
gerçek değeridir.

Burada vurgulanması gereken nokta, kâr rakamları yerine nakit akımlarının kullanılmasıdır.
Gelir tablosunda sürekli kâr açıklayan bir şirket gerçekte değer üretemiyor olabilir. Pozitif nakit
akımına sahip olmayan şirketler sermayelerini eritirler. Kârlılığın en doğru göstergesi kâr
rakamları değil, nakit akımlarıdır.

İndirgenmiş nakit akımları yönteminde faaliyetlerden yaratılan nakit akımları baz alınabilir.
Faaliyetlerden yaratılan nakit akımına ulaşıldıktan sonra firmanın faliyetleri için gerekli yatırım
harcamaları ve finanslama ile ilgili unsurlar hesaba katıldığında serbest nakit akımları
oluşturulmuş olur. Serbest nakit akımlarının tahmin edilmesi kısmında 8 farklı yaklaşımın
özellikleri tartışılmıştı. Burada finansal modellemelerde basitliği ve kullanışlığı bakımından
aşağıdaki format kullanılacaktır:

Net Kâr
Artı Amortisman
Eksi/Artı İşletme Sermayesinde Değişim
Eksi Sermaye Harcaması
Eksi/Artı vergi sonrası finansman gideri/geliri

Serbest nakit akımlarının bugüne indirgenmesinde kullanılması gereken iskonto oranı ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti olmalıdır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, kullanılan tüm
kaynakların maliyetinin sermaye yapısındaki ağırlıkları ile çarpılıp, vergi unsurunun da dikkate
alınması ile bulunan bir değerdir.

İndirgenmiş nakit akımları yönteminde, projeksiyonlar genellikle beş ya da on yıl gibi
dönemler için hazırlanır. Projeksiyon döneminin sonrası için Gordon Büyüme Modeli
kullanılarak bir nihai (uç) değer bulunur. Nihai değer ile birlikte projeksiyon dönemi için
hesaplanan nakit akımları bugüne indirgenir ve tüm hesaplanan değerler toplanarak şirket
değerine ulaşılır. Hisse senedi değerini bulmak için önce şirket değerinden finansal borcun
piyasa değeri çıkartılır. Böylece hisse senetlerinin toplam değerine ulaşılır. Hisse senetlerinin
toplam değeri toplam hisse senedi sayısına bölünerek bir hisse senedinin değeri bulunmuş olur.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İndirgenmiş nakit akımı (İNA) yöntemi, aktiflerin veya işletmenin yapmış olduğu yatırımların
gelecekte yaratacağı nakit akımlarının bugüne indirgenmesi ile ilgili yapılan işlemin adıdır.
Yöntemin dayandığı temel yaklaşımlardan birincisi, önceki bölümlerde anlatılan paranın
zaman değeri olması, ikincisi de işlemlerin dayandırıldığı ana unsurun muhasebe kârının değil,
aktiflerin veya yatırımların yarattığı nakit akımları olmasından dolayı günümüzde çok sık
kullanılan bir değerleme yaklaşımıdır.

Serbest Nakit Akımlarını birçok yöntem ile ortaya konulabilir. Burada açıklanan yöntemler
şunlardır: Net Kâr + Amortisman; Amortisman Öncesi Faaliyet Kârı; CFO = Net Kâr + Nakdi
Olmayan Giderler (Amortisman) + Nakdi Olmayan Gelirler ± Net Çalışma Sermayesi; SNA =
CFO – Cari Büyümeyi Sürdürecek Sermaye Yatırımları; SNA = Esas Faaliyetlerden Yaratılan
Kâr (Firmanın faaliyetlerine yönelik sahip olduğu aktiflerin yarattığı kar) + Amortisman ve
Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler/gelirler - Vergiler ± İşletme Sermayesi fazlası veya
açığı - Zorunlu yatırım tutarı; Ortaklara Yaratılan Serbest Nakit Akımı (FCFE): CFO –
Sermaye Yatırımları + Net Borçlanma; Ortaklara Yaratılan Serbest Nakit Akımı (FCFE): Net
Kâr + Nakdi olmayan Gider/Gelir – Sermaye Yatırımları + Net Borçlanma; Firmaya Yaratılan
Serbest Nakit Akımı (FCFF): Net Kâr + Nakdi olmayan Gider/Gelir – Finansman Gideri x (1
– Vergi Oranı) - Sermaye Yatırımları – İşletme Sermayesinde Artış.

İndirgenmiş nakit akımları yöntemine göre, bir şirketin değeri gelecekte üreteceği serbest nakit
akımlarının şimdiki değerine eşit olmalıdır. Bu yöntemde, genellikle beş ya da on yıl gibi uzun
dönemler için projeksiyonlar yapılır. Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları şirketin,
sektörün ve ekonominin taşıdığı risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenerek
şirket değeri hesaplanır. Bu değer şirketin, borsa koşullarından bağımsız olarak hesaplanan
gerçek değeridir.

Bölüm Soruları
1. ABC şirketinin son ödediği temmettü 1.79 TL. Gelecek yıllarda temettü ödemeleri yılda
%3.2 sabit büyüyecektir. Eğer istenilen getiri oranı %10.5 ise ABC şirketinin bir hisse
senedinin bugünkü değeri ne kadar olacaktır?
a. 17.59
b. 20.64
c. 24.08
d. 24.52
e. 25.31

Çözüm:
Po =

1.79 𝑥 (1+%3.2)
%10.5−%3.2

= 25.31 TL

2. XYZ şirketinin yatırımcılarına sunduğu hisse senedi yılda sabit 2 TL ödeyecektir. Eğer
yatırımcıların istediği getiri oranı %9 ise hisse senedine ödeyecekleri en yüksek fiyat ne
olacaktır?
a. 22.22
b. 24.22
c. 26.67
d. 28.57
e. 31.14

Çözüm:

Po =

2

%9

= 22.22 TL

3. KLN şirketinin son ödediği temettü 4.20 TL olmuştur. Şirket temettülerinin yılda % 4.2
sabit büyümesi beklenmektedir. Piyasa fiyatı şu anda 80.65 TL ise istenilen getiri oranı ne
kadardır?
a. % 5.21
b. % 5.43
c. % 5.67
d. % 9.41
e. % 9.63

Çözüm:

80.65 =

4.20 𝑥 (1+%4.2)
𝑘−%4.2

;

k = %9.63

4. Güçlü Teknoloji A.Ş.’nin önümüzdeki dönemde ödeyeceği temettü 0.35 TL olacaktır. Daha
sonraki yıllarda temettü ödemeleri sırasıyla 0.40 TL, 0.55 TL ve 0.70 TL olacaktır. Daha
sonraki yılllarda ödenecek temettüler yılda % 2.5 sabit büyüyecektir. İstenilen getiri oranı %
12 ise Güçlü Teknoloji A.Ş.’nin bugünkü hisse senedi değeri ne kadar olacaktır?
a. 5.47 TL
b. 5.82 TL
c. 5.92 TL
d. 6.03 TL
e. 6.27 TL

Çözüm:
Po =

0.70 𝑥 (1+%2.5)
%12−%2.5

= 7.55263 TL

Po = 0.35/1.121 + 0.40/1.122 + 0.55/1.123 + 0.70/1.124 + 7.55263/1.124 = 6.27 TL

Cevaplar:
1. E
2. A
3. E
4. E

1. Değerlemede, aktiflerin veya işletmenin yapmış olduğu yatırımların gelecekte yaratacağı
nakit akımlarının bugüne indirgenmesi ile ilgili yapılan işleme ne ad verilir?
a) indirgenmiş nakit akımı (İNA) yöntemi
b) göreceli değerleme
c) net değer
d) amortisman değeri
e) defter değeri

2. İndirgenmiş nakit akımı (İNA) yöntemi ile yapılan değerlemede aşağıdakilerden hangisi
değerleme aşaması içinde yer almaz?
a) Geçmiş dönem bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı tabloları incelenir.
b) Gelecek yıllar için finansal tablo projeksiyonları gerçekleştirilir.
c) Çeşitli senaryolar altında olası sonuçlar analiz edilir.
d) Serbest nakit akımları tahmin edilir.
e) F/K katsayısı belirlenir

3. Değerleme yöntemlerinden hangisinde “gelir tablosuna göre elde edilen net kâr rakamına nakdi
bir çıkış gerektirmeyen amortisman eklenerek serbest nakit akımları bulunur?

a) Faaliyetlerden Yaratılan Nakit Akımları yöntemi
b) Net Kâr + Amortisman yöntemi
c) Finanslamadan Yaratılan Nakit Akımları yöntemi
d) Yatırımlardan Yaratılan Nakit Akımları yöntemi
e) F/K yöntemi

4. Amortisman Öncesi Faaliyet Kârı yönteminde; finansal analistlerin oldukça önem verdikleri
“Amortisman Öncesi Faaliyet Kârı” kısaca nasıl ifade edilmektedir?

a) Nakit Akımı (NA)
b) Fiyat/Kazanç (F/K)
c) EBITDA
d) Piyasa Değeri (PD)
e) Defter Değeri (DD)

5. İndirgenmiş Nakit Akımı yönteminde; CFO burada neyi ifade eder?
a) Faaliyetlerden elde edilen nakit akımı ifade eder.
b) Finanslamadan elde edilen nakit akımı ifade eder.
c) Yatırımlardan elde edilen nakit akımı ifade eder.
d) Amortismanı ifade eder
e) Net kârı ifade eder.

6. SNA neyi ifade etmektedir?
a) Net kârı ifade etmektedir.
b) Vergi öncesi kârı ifade etmektedir.
c) Piyasa değerini ifade etmektedir.
d) Serbest Nakit Akımlarını ifade etmektedir.
e) Amortismanı ifade etmektedir.

7. İndirgenmiş Nakit Akımı yönteminde sıkça kullanılan ve yabancı kaynaklarda FCF olarak
kısaltılan ibare neyi ifade etmektedir?
a) Serbest Nakit Akımlarını ifade etmektedir
b) Net kârı ifade etmektedir.
c) Piyasa değerini ifade etmektedir.

d) Amortismanı ifade etmektedir.
e) Defter değerini ifade etmektedir.

8. Alınan yeni borç ile ödenen borç arasındaki farka ne denir?
a) net borçlanma adı verilir.
b) net kâr adı verilir.
c) net gelir adı verilir.
d) net sermaye adı verilir.
e) net satış adı verilir.

9. Sonsuza kadar sabit kazanılacak 1 milyon TL’nin %10 faiz oranından bugünkü değeri ne
kadardır?
a) 1 milyon TL
b) 10 milyon TL
c) 100 milyon TL
d) 1 milyar TL
e) 10 milyar TL

10. Bilanço değerlerine göre aktif toplamı 100 milyon TL ve toplam borç toplamı 60 milyon
TL olan bir firmanın Net Aktif değeri ne kadar olur?
a) 100 milyon TL
b) 10 milyon TL
c) 1 milyon TL
d) 40 milyon TL
e) 60 milyon TL

CEVAPLAR
1. A
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3. B
4. C
5. A
6. D
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9. B
10. D
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Giriş
Yatırım projelerin değerlendirilmesi önceki bölümlerde görülen tahvil veya hisse senedi
değerlemelerden pek farklı değildir. Yatırım projesinin firmaya yaratacağı nakit girişlerinin
iskonto oranıyla bugüne indirgenmesi sonucu elde edilen değerin, nakit çıkışlarından fazla
olması durumunda projenin yapılabilir olup olmadığı anlamını taşımaktadır. Yüksek maliyetler
içerdiğinden ve uzun vadeli oluşlarından dolayı firmaların gelecekteki durumları çok büyük
önem arz etmektedir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan başlıca yöntemler
tanımsal olarak aşağıda açıklanmıştır. Yöntemlerin örnek uygulamaları bölümün ileri
kısımlarında gösterilmiştir.

7.1. Sermaye Bütçelemesinin Tanımı
Sermaye bütçelemesi yapılacak yatırımları parasal olarak ifade eden yatırım planıdır.
Bir anlamda duran varlık yönetimi konusudur. Yatırımların uzun dönemi kapsaması, satış
tahminlerinin firma için önemli olması, harcama düzeyinin önemi ve yatırımların yüksek ya da
düşük kapasiteye yol açması sermaye bütçelemesini önemli kılmaktadır. Bütçelemenin kapsamı
içerisinde, önerilerin oluşturulması, maliyet ve sağlanacak yararların tahmin edilmesi, riskin
değerlendirilmesi, öneriler arasından seçimin yapılması, tekrar değerlemenin yapılması ve son
denetim yer alır.
7.2. Firmalar Açısından Önemi
Firmalar açısından bir işletmenin varlık bileşimini, geçmişten bu yana sermaye yapısı
ve gelecek için planlanan sermaye kullanım kararları oluşturur. Varlıklara tahsis edilen sermaye
yatırımları içerinde orta ve uzun vadeli sermaye yatırımları duran varlık yapısını oluşturur.
Firmalarda yatırımların yapıldığı zaman süreci içerisinde firma karlılığını olumsuz etkileyen ve
birim maliyetleri yükselten bir seyir gösterir. Yatırım tamamlandıktan sonra ise, nakit girişleri
sağlanmaya başlandığı dönemde firma karlılığında artış yaşanacaktır. Ancak, bu sonuca
ulaşmak yalnızca isabetli yatırımlara girmiş olmakla mümkündür.
Firmaların piyasa değerlerini pozitif etkilemesi için firma içindeki diğer departmanların
görüşlerine başvurmak gereklidir. Bu yolla koordinasyon sağlanarak hatadan uzak kalınabilir.
Yatırımlar konusunda isabetli kararlara varabilmek için firma yönetiminin gerçekleştirmeyi
düşündüğü projeler için ayrıntılı fizibilite çalışmaları yapmaları gereklidir.
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi başlı başına bir konu oluşturmaktadır. Bu amaca
yönelik analiz yöntemleri iki grupta toplanabilir: İlki, statik yöntemler, diğeri dinamik
yöntemlerdir. Statik yöntemler arasında maliyet karşılaştırması, karların karşılaştırması,
muhasebe verim oranı, statik geri ödeme süresi yöntemi ve yatırım karlılığı ve kaynak
maliyetinin eşzamanlı koordinasyonu yer alır. Dinamik yöntemler ise, net bugünkü değer
yöntemi, iç verim oranı yöntemi, dinamik geri ödeme süresi yöntemi, eşdeğer anüite yöntemi
ve kârlılık endeksidir.

7.3. Yatırım Projelerini Değerleme Teknikleri
İşletmenin yönetim kademesinin sermaye yatırımlarına ilişkin temel amaç ve hedefleri
belirlendikten sonra, işletme için önerilen değişik yatırım seçenekleri belirli ölçütlerin
(kriterlerin) ışığında değerlendirilir. Genellikle bütün işletmelerde yatırımlara yönelecek
fonların kısıtlı olması nedeniyle, işletme önündeki yatırım projelerini kabul etmek, redetmek
ya da erteleyebilmek için bazı temel ölçütler kullanmak ve projeleri firma değerine katkıları
ölçüsünde, bu ölçütlerin yardımıylabelirli bir sıraya sokmak zorundadır. Yatırımların
değerlendirilmesinde pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin bazıları çok geneldir ve
her firmaya uygulanabilir, bazıları ise belirli sektörler için geliştirilmiştir ve uygulama alanı
kısıtlıdır. Yatırımların değerlendirilmesi için geliştirilen bu yöntemler aşağıdaki koşulları
yerine getirdikleri ölçüde işletmeye yararlı olurlar;


Kullanılan yöntem sürekli olmalı ve her projeye aynı şekilde uygulanmalıdır.



Yöntem, projelerin kabul ya da rededilmesi için tek temel ölçüt olarak değil, bu konuda
yol gösterici bir unsur olarak değerlendirilmelidir.



Yönetim kademesinde, karar verecek kişilerin kullanılan yöntemi ve bu yöntemin
ortaya çıkardığı sonucu çok iyi anlaması ve değerlendirilmesi gerekir.
7.3.1. Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı
Statik yöntemlerden en yaygın bilinenlerinden birisidir. Kullanılan yatırım miktarının

hesaplanma yöntemine göre değişik birkaç tane verim bulunur. Yöntemde önce projelerin
ortalama gelir oranı bulunur ve bu oranı en yüksek proje tercih edilir.
Ortalama Gelir Yöntemi = Ortalama Brüt Yıllık Gelir / Yatırım Tutarı
7.3.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Yöntem, yatırımın vergi sonrası yıllık gelirlerinin kümülatif toplamı, başlangıçtaki
yatırım miktarına eşit hale gelinceye kadar geçmesi gereken süredir. Geri ödeme süresi, en
düşük olan projenin tercih edilmesi gerekir. Birçok sakıncası vardır; paranın zaman değerini
göz önüne almaz, geri ödeme süresi düşük olan projeyi daha az riskli kabul eder, geri ödeme
süresinden sonraki gelirleri dikkate almaz. Ancak finansal planlama ve likiditeye önem verir.

7.3.3. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi
Statik geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak paranın zamanın değeri dikkate
alınmalıdır.
7.3.4. Net Bugünkü Değer
Firma eğer, yatırılan fonlar ile aynı bugünkü değere sahip nakit yaratan bir projeye
yatırım yaparsa, yatırım firma değerini artırmaz. Yatırım bütçelemesinin amacı, yatırımın
maliyetinden daha yüksek bugünkü değeri olan nakit girişine sahip projeleri yakalamaktır.
Yatırım miktarı ile nakit girişlerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise “Net Bugünkü Değer”i
ifade eder. Projenin nakit girişlerinin bugünkü değeri, yatırım maliyetinin bugünkü değerinden
fazla ise, proje pozitif net bugünkü değere sahiptir. Dolayısıyla firma pozitif net bugünkü
değere sahip projeleri tercih etmek durumundadır. Kural olarak denebilir ki, nakit akımlarının
uygun bir iskonto oranı ile iskonto edilmesi sonucu net bugünkü değeri pozitif ise proje kabul
edilir. Bu yönteme göre, birden fazla proje karşılaştırılmasında NBD’si büyük olan proje tercih
edilir. Matematiksel gösterimi aşağıdaki gibidir:
n

CFt

t 0

(1  k)t

NPV  

NPV, net bugünkü değeri; CF, nakit akımlarını ve k iskonto oranını ifade eder.
7.3.5. İç Verim Oranı
İç verim oranı, nakit akımlarının bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, projenin nasıl bir proje olduğuna karar vermektir. Eğer
projenin nakit akımları içerisinde tek bir işaret değişikliği varsa, ki bu nakit girişi ve nakit çıkışı
olmasına göre belirlenir, bu proje normal projedir. Normal projelerin sadece bir tane pozitif iç
verim oranı vardır. İşaretin birden fazla değişmesi söz konusu ise, birden fazla iç verim oranı
ortaya çıkabilir. Genelde, bir projenin maksimum olası pozitif iç verim oranı sayısı nakit
akımlarındaki işaret değişikliği sayısı kadardır. Proje normal ve iç verim oranı iskonto
oranından büyükse, net bugünkü değer her zaman pozitif olacaktır, dolayısıyla bu proje kabul
edilmelidir. Bu yöntem kullanılarak birden fazla proje karşılaştırılıyor ise, İVO’su büyük olan
tercih edilir.

İç verim oranı, nakit akımlarının bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranı olarak
ifade edildiğinde matematiksel gösterimi aşağıdaki gibi olur:
n

CFt

t 0

(1  IRR)t

0

7.3.6. Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR)
NPV ve IRR yöntemlerinin bir karışımı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yönteme göre, tüm nakit
girişleri (NG) sermaye maliyeti ile proje bitimine ötelenirken; tüm nakit çıkışları (NÇ) aynı
oranla proje başlangıcına iskontolanır. İki değeri birbirine eşitleyen orana, Değiştirilmiş İç
Verim Oranı denir. (18)
n
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7.3.7. Kârlılık Endeksi
Bu yöntem de bugünkü değer kuralını temel almıştır. Kârlılık Endeksinde, nakit akışın
bugünkü değerinin yatırım değerine oranı ölçülür. Net bugünkü değer, sıfır olduğunda, nakit
akımlarının bugünkü değeri yatırımın maliyetine eşittir. O yüzden, (0) net bugünkü değer,
karlılık endeksinin (1) değerine karşılık gelir. Karlılık indeksi, birden küçük ise, yatırımın
maliyeti nakit akımlarının bugünkü değerinin üzerindedir ve net bugünkü değer negatiftir. Eğer
karlılık endeksi, birin üzerinde ise, net bugünkü değer pozitiftir.
7.4. Enflasyonun Etkisi
Yatırım kararı verilirken ortam belirsizliklerle doludur. Tahminlere dayalı yorumlar
yapılır. Bir de bunun yanına enflasyon ortamının eklenmesi işlemleri daha karmaşık hale
getirmektedir.
uygulanabilirlik

Burada

bahsedilmek

analizini

zora

istenen

görece

fiyat

sokmasıdır. Enflasyonist

oynamalarının
ortamda

yatırım

projelerin
projeleri

değerlendirilirken, enflasyonun olmadığı durumla farklılığının yok edilmesi gereklidir.
Yapılabilecek, yeni iskonto oranı belirlenerek gelecekteki piyasa fiyatlarının tahmin edilmesi
ile nakit girişlerinin sabit fiyat ya da cari fiyatla mı hesaplanacağı önemlidir. Eğer reel değerlere
göre hesaplamalar düzenleniyorsa iskonto oranının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak

nominal değerler kullanıldığında iskonto oranının yenilenmesi gerekir. Bu yeni iskonto oranı,
enflasyon etkisini de içinde bulunduran bir oran olmalıdır. Bugünden sonraki dönem için piyasa
fiyatı tahmininde yurt içi ve dışı girdi fiyatları ve politik karar organlarının fiyat oynamalarına
karşı olan tepkileri önem kazanır. Döviz kuru, genel ücret haddi, kamu mal ve hizmet fiyatları,
faiz oranları, büyüme, dışa açıklık haddi vs. bu kapsamda önemlidir. Kısa dönem için ise, fiyat
hareketi tahmini önemlidir.

7.5. Yöntemlerin Uygulaması
7.5.1. Geri Ödeme Süresi
Örnek 1: Aşağıda nakit akımları verilen ve 150,000 TL maliyetindeki bir yatırım projesinin
geri ödeme süresini bulunuz.
Yıl 1-4: 15.000 TL; Yıl 5-9: 20.000 TL; Yıl 10: 60.000 TL.
Çözüm: Yatırım projesinin tüm nakit akımlarını zaman çizelgesi üzerinde gösterelim. Daha
sonra nakit girişlerini sırasıyla başlangıç maliyetinden düşelim. Artı değere geçtiğimiz zaman
proje kendini amorti etmiş sayılacaktır.
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Yaratılan nakit girişlerin yıl içinde eşit miktarlarda olduğu kabul edilir.
Örneğin 9. yılda projenin başabaş hale gelebilmesi için 10 TL’ye ihtiyaç varken, o yıl 20 TL
nakit girişi sağlanmıştır. Gelen 20 TL, yılın belli bir zamanında değil de yıl içinde eşit
miktarlarda yaratıldığını varsayarsak:
10/20 = 0.50 oranı bulunur. Bunun anlamı ihtiyacımız olan miktar yılın %50’sinde yaratılmıştır.
Dolayısıyla:
Geri Ödeme Süresi = 8 + 10/20 = 8.5 yıl olur.

Örnek 2: Yeni bir makine alınması için yatırım yapmak gerekmektedir. Yatırımın gerektirdiği
nakit çıkışları ve yaratacağı vergi sonrası nakit akımları aşağıda verilmiştir.
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Toplam yatırım (1.500 TL) 6. yılda geri dönmüş oluyor. 6. yılın başında yatırımın tamamen
geri dönmesi için 200 TL’ye gerek olduğuna ve 6.yıl süresince 300 TL kazanıldığına göre,
yatırımın tamamen geri dönmesi için gerekli olan 200 TL, 6. yılın 2/3’ünde kazanılmıştır. 12
ayın 2/3’ü de (12 ay x 2/3) 8 ay oluğuna göre geri ödeme süresi 5 yıl 8 ay olmaktadır. Diğer bir
ifade ile 5,67 yıl demektir.
Geri ödeme süresi yönteminin proje değerlemesinde tek ölçüt olarak kullanılmasının önemli
sakıncaları vardır. Bu yöntem en çok şu nedenler ile eleştirilmiştir:


Geri ödeme süresinden sonar elde edilen nakit akımlarını dikkate almamaktadır. Bu
önemli bir sakınca oluşturmaktadır. Çünkü bu nedenle çok karlı bir proje red
edilebilmektedir. Örneğin geri ödeme süresi kısa olan bir proje bu sürenin dışında hiç
nakit akımı sağlayamazken, geri ödeme süresi uzun olan bir proje uzun yıllar getiri
sağlayabilmekte ancak geri, ödeme süresi Kabul edilebilir sürenin üstünde olduğu için
red edilebilmektedir.



Paranın zaman değerini göz önünde bulundurmamaktadır.



Yatırım tutarları değişik olan projeler için bir ayırım yapmamaktadır.



Geri ödeme süresinden evvelki nakit akışlarının zamanlaması dikkate alınmamaktadır.

Geri ödeme süresi yöntemi proje değerlemesi yöntemleri içinde en basiti ve en az gelişmiş
olanıdır. Bu nedenle hiçbir zaman bu haliyle tek başına kullanılmamalı, diğer yöntemlerin
yanında projenin likiditesini ölçmek açısından yardımcı olarak kullanılmalıdır. Ancak yukarıda
sıralanan eleştirilerden özellikle paranın zaman değerinin kullanmaması sorununu nakit
akımlarını firmanın sermaye maliyeti ile bugüne indirgeyerek aşabiliriz. Dolayısıyla
indirgenmiş nakit akımlarından yararlanarak bir geri ödeme süresi de hesaplamak mümkündür.
Literatürde yaygın olarak nakit akımlarının bugüne indirgenmesi yoluyla bulunan
“İskontolanmış Geri Ödeme Süresi” yöntemi kullanılmaktadır.

7.5.2. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi
Sözkonusu yöntem, nakit akımlarının sermaye maliyeti üzerinden bugüne indirgenerek
geri ödeme süresinin hesaplanması esasına dayanır. Yukarıdaki örnekte verilen değerlere göre
eğer firmanın sermaye maliyeti %10 ise düzeltilmiş geri ödeme süresi şu şekilde hesaplanır.

Zaman Beklenen
Nakit
Akımları

BDFF%10

Beklenen Nakit Kümülatif

Bugünkü
Değer
Faktörü

Akımlarının

Beklenen

Bugünkü

Akımlarının

Değerleri

Bugünkü Değerleri

0

-1.500

1,0000

-1.500

-1.500

1

100

0,9091

90.91

-1.409

2

300

0,8264

247.92

-1.161

3

300

0,7513

225.39

--935

4

300

0,6830

204.90

-730

5

300

0,6209

186.27

-546

6

300

0,5645

169.35

-377

7

600

0,5132

307.92

-69

8

600

0,4665

279.90

+210

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Nakit

Toplam yatırım (1.500 TL) 8. yılda geri dönmüş oluyor. 8. yılın başında yatırımın tamamen
geri dönmesi için 69.34 TL’ye gerek olduğuna ve 8.yıl süresince kazanılan 600 TL’nin bugünkü
değeri 279.9 TL olduğuna göre, yatırımın tamamen geri dönmesi için gerekli olan 69.34 TL, 8.
yılın 69.34/279.9 ’ünde yani 8.yılın %24,77 inde kazanılmıştır. 12 ayın %24,77 ‘i de (12 ay x
%24,77) yaklaşık olarak 2,97 ay olduğuna göre geri ödeme süresi yaklaşık 7 yıl 3 ay olmaktadır.
Diğer bir ifade ile 7,247 yıl demektir.

Görüldüğü üzere düzeltilmiş geri ödeme süresini dikkate aldığımızda durum tamamen
değişmektedir. Düzeltilmiş geri ödeme süresi yöntemi, indirgenmiş nakit akımlarını kullandığı
için, diğerine göre daha geçerlidir. Onun içinde mutlaka düzeltilmiş geri ödeme süresinin
kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak yine de paranın zaman değerinin dışında kalan
eleştirilerin halen geçerli olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Örnek 2: Kardeşler İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır.
Arsanın bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde
tamamlanacak ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın
vergi sonrası yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10.
yılın sonuna kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin
edilmektedir. Sermaye maliyetinin %10 olması durumunda projenin iskontolanmış geri ödeme
süresi ne kadar olacaktır?
Çözüm: İskontolanmış geri ödeme süresinde nakit akımları nominal değerleri ile değil, bugüne
indirgenmiş değerleri ile hesaplanır.
Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti veya piyasa faiz oranı gibi isimler de
verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL
maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve
daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000 TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar
nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
0

1

2

3

4

5

6

-1

-5

1

1.1

1.21

1.33

1.46

-1

-6

-5

-3.9

-2.69

-1.36

0.10

Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur. Problemin istemiş olduğu İskontolanmış
Geri Ödeme Süresi (İGÖS) şöyle bulunur:
-1,000,000 – 5,000,000/(1.1) + 1,000,000/(1.1)2 + 1,100,000/(1.1)3 +

1,210,000/(1.1)4 + 1,331,000/(1.1)5 + 1,464,100/(1.1)6
= -1,000,000 – 4,545,546 + 826,446 + 826,446 + 826,446 + 826,446 +
826,446 + 826,446 = -586,870
= 7 yıl + 586,870/826,446 = 7.71 yıl
7.5.3. Proje Tercihi
Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa
olan projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda aşağıdaki
projelerden hangisi kabul edilmelidir?
Proje A

Proje B

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-1,000,000

-1,200,000

1

400,000

500,000

2

400,000

500,000

3

400,000

700,000

4

300,000

0

Çözüm: A projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri 5,259 TL’dir. Bugünkü maliyeti karşılayamadığı için A projesinin iskontolanmış geri ödeme
süresi 3 yılı aşmaktadır.
B projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri 193,689
TL’dir. Nakit girişlerinin bugünkü değeri, proje maliyetinden büyük olduğu için B projesi
hayata geçirilir.
7.5.4. Net Bugünkü Değer: Almaşık Proje Nakit Akımları
Örnek 1: İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise
hangi proje tercih edilmelidir?

Proje 1

Proje 2

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100

-100

1

50

10

2

40

30

3

30

40

4

10

60

Çözüm: Projelerin analizini zaman çizelgesi üzerinde gerçekleştirelim.

0

k = %15

-100

1

2

k = %15 50

40

3

4 yıl

30

10

43.478
30.246
19.725
5.718
-0.833 NPV1

NPV1 = -100 + 50(1/1.15)1 + 40(1/1.152)2 + 30(1/1.153)3 + 10(1/1.154)4
= -100 + 50(0.8696) + 40(0.7561) + 30(0.6575) + 10(0.5718) = -0.833

0

1
k = %15

-100

10

2

3

4 Yıl

30

40

60

8.696
22.684
26.301
34.305
-8.014 = NPV2

NPV2 = -100 + 10(1/1.15)1 + 30(1/1.152)2 + 40(1/1.153)3 + 60(1/1.154)4
= -100 + 10(0.8696) + 30(0.7561) + 40(0.6575) + 60(0.5718) = -8.013

Finansal hesap makinesi ile çözüm:
Proje 1:
Inputs: CF0 = -100; CF1 = 50; CF2 = 40; CF3 = 30; CF4 = 10; I = 15.
Output: NPV1 = -0.833
Proje 2:
Inputs: CF0 = -100; CF1 = 10; CF2 = 30; CF3 = 40; CF4 = 60; I = 15.
Output: NPV2 = -8.014
Sonuç olarak %15 sermaye maliyetinde her iki proje de reddedilir.

Örnek 2:
ABC firması 4.100.000 TL tutarında yeni bir makine almayı planlamaktadır. Yeni makine 5 yıl
süreyle 1.000.000 TL’sı vergi sonrası net nakit akımı sağlayacaktır. Yatırım tablosu aşağıda
verilmiştir (+000).
Zaman

0

1

2

3

4

5

Nakit Akımı

- 4.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Sermaye maliyetinin %10 olması durumunda Net Bugünkü Değeri yöntemine göre yeni makine
alınmalı mıdır? Ayrıca yatırımın net bugünkü değerini sermaye maliyetinin bir fonksiyonu
olarak gösteriniz.
Çözüm: Yeni makinenin satın alınması için NPV’nin sıfırdan büyük olması gerekir.

Zaman

Nakit Akımı

Faiz Faktörü( %10)

Bugünkü Değer

0

- 4.100.000

1

- 4.100.000

1-5

+ 1.000.000

3,7907

3.790.700

Net Bugünkü Değer (NBD=NPV)

- 309.300

NBD = - 309.300 TL < 0 olduğu için bu makine satın alınmamalıdır.
NBD’yi sermaye maliyetinin bir fonksiyonu olarak gösterebilmek için çeşitli iskonto
oranlarında NBD’lerin hesaplanması gerekir. İskonto oranı (k) ile gösterilmiştir.
(%) k

NBD

1

753.431

2

613.460

3

479707

4

351.822

5

229.477

6

112.364

7

197

8

- 107.290

9

- 210.349

10

- 309.213

11

- 404.103

12

- 495.224

NBD PROFİLİ
1000000,0
800000,0
600000,0

NBD

400000,0
200000,0
-200000,0
-400000,0
-600000,0
%k

Yukarıdaki grafikten de izlendiği gibi NBD sermaye maliyetinin azalan bir fonksiyonudur.
İskonto oranı büyüdükçe NBD azalmaktadır.
7.5.5. Net Bugünkü Değer: Annüite Nakit Akımları
Aşağıda verilen ve aralarında eşit ödemelerin bulunduğu (annüite) 10 yıllık projenin net nakit
akımların (milyon TL) %14 sermaye maliyetinden Net Bugünkü Değerini bulunuz.
Maliyet0 = 20 milyon TL
NNA1-5 = 5 milyon TL
NNA6-8 = 3 milyon TL
NNA9-10 = 2 milyon TL
Çözüm:
Projenin analizini zaman çizelgesi üzerinde gerçekleştirelim.
0

1

k = 14%

PV = ?

5

2

3

4

5

6

7

8

9

5

5

5

5

3

3

3

2

10 yıl.
2

PV0 = 5[(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]5 + 3 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]3

(1/1.14)5 + 2 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]2 (1/1.14)8
= 5 (3.4331) + 3 (2.3216)(0.5194) + 2 (1.6467)(0.3506) =
= 17.166 + 3.618 + 1.155 = 21.938
= 21,937,260 TL.
Finansal hesap makinesi ile çözüm (milyon TL)
Inputs: CF0 = 0; CF1 = 5; N = 5; CF2 = 3; N = 3; CF3 = 2; N = 2; I = 14.
Output: NPV = 21,937,260
NPV = 21,937,260 – 20,000,000 = 1,937,260 TL
7.5.6. Geri Ödeme Süresi ve Net Bugünkü Değer
Aşağıda verilen proje nakit akımların geri ödeme süresi 3.25 yıldır. Sermaye maliyeti
%10 ise projenin Net Bugünkü Değeri ne olur?
Yıl

Nakit Akımı

0

?

1

5,000

2

6,000

3

7,000

4

8,000

Çözüm: Önce eksik olan nakit akımı belirlenir. Eğer geri ödeme süresi 3.25 yıl ise t = 0
zamanındaki nakit akımının -12,750 TL olması gerektiğini ifade eder.
5,000 + 6,000 + (0.25)7,000 = 12,750
Buna göre Net Bugünkü Değer aşağıdaki gibi bulunur:
NPV = -12,750 + 5,000/(1.10)1 + 6,000/(1.1)2 + 7,000/(1.1)3 + 8,000/(1.1)4 =
= 7,477.44

7.5.7. Değiştirilmiş İç Verim Oranı: Annüite Nakit Akımları
Kuşadası Balıkçılar Kooperatifi balık işleme sürecini geliştirmeyi planlamaktadır.
Yapacakları yatırımın maliyeti 333,333 TL olarak tahmin edilirken, elde edecekleri net nakit
akımları 8 yıl boyunca eşit ve her biri 55,555 TL olacaktır. Kooperatif yönetimi projenin
finanslamasını %10 ile sağlayacaklarından yatırımın değiştirilmiş iç verim oranını (MIRR)
hesaplayınız.
Çözüm: Değiştirilmiş iç verim oranı, diğer proje değerlendirme tekniklerinden farklı olarak
nakit girişlerini proje bitimine sermaye maliyeti ile ötelerken, nakit çıkışlarını sermaye maliyeti
ile bugüne indirger. Bulunan iki değerin mutlak değerlerinin eşitleyen iskonto oranı
Değiştirilmiş İç Verim Oranı olur.

Bu tanımdan hareketle problemde yer alan tüm nakit girişlerinin 8. yılın sonuna öteleyelim.
Nakit çıkışı olarak sadece t = 0 zamanında 333,333 TL bulunuyor. Onunda bugünkü değeri
kendisine eşittir.

0

k = %10

-333,333

1

2

55,555

3

.....

8 yıl

55,555

Nihai Değer (TV8)= 55,555 [((1+0.10)8-1)/0.10] = 55,555 (11.436)
= 635,327
333, 333 

635, 327
(1  MIRR)8

(1 + MIRR)8 = 1.9059
MIRR = %8.40
Finansal hesap makinesi ile çözüm:
Nihai Değer için girdiler;

Inputs: N = 8; I = 10; PMT = 55,555.
Output: FV = -635,327
MIRR Inputs: N = 8; PV = -333,333; FV = 635,327.
Output: I = %8.40
7.5.8. İç Verim Oranı
İki yatırımcı aşağıda yer alan bir yatırımın iç verim oranı (IRR) değerlerini farklı
bulmuşlardır. Biri %12-%13 arasında bir değer bulurken, diğeri %800 gibi çok farklı bir değer
bulmuştur. Durumu nasıl açıklarsınız?
Yıl

Nakit Akımı

0

-10,000

1

100,000

2

-100,000

Çözüm: Soruda istenilen İç Verim Oranından (IRR) bağımsız olarak aşağıda belirtilen sermaye
maliyetlerinde projenin Net Bugünkü Değerlerini (NPV) bulalım:
k (%)

NPV

12.0

(433.67)

12.5

(123.46)

12.7

(1.02)

13.0

180.91

25.0

6,000.00

400.0

6,000.00

800.0

(123.46)

787.0

2.94

780.0

72.32

Net Bugünkü (NPV) değerlerini sıfır yapan sermaye maliyeti, projenin İç Verim Oranıdır
(IRR).

Yukarıda görüldüğü gibi sermaye maliyeti %12.7 - %13 arasında ve %787 - %800 arasındayken
NPV değerleri sıfır olmaktadır. Dolayısıyla IRR değerleri bu aralıklar içindedir.
0

1

IRR = ?

-10,000

100,000

2
-100,000

Hesaplamalardan bazıları aşağıda gösterilmiştir:
NPV@ %13

= -10,000 + 100,000/1.13 – 100,000/(1.13)2 = 180.91.

NPV@ %12.5 = -10,000 + 100,000/1.125 – 100,000/(1.125)2 = -123.46.
NPV@ %800 = -10,000 + 100,000/9 – 100,000/(1 + 8)2
= -10,000 + 11,111.11 – 1,234.57 = -123.46.
NPV@ %780 = -10,000 + 100,000/8.8 – 100,000/(1 + 7.8)2
= -10,000 + 11,363.64 – 1,291.32 = 72.32.
İki yatırımcı da haklıdır. İki farklı sonucun çıkmasının nedeni, nakit akımlarının birden fazla
işaret değiştirmesinden kaynaklanmaktadır.
7.5.9. Değiştirilmiş İç Verim Oranı
Aşağıda nakit akımları verilen projenin %10 sermaye maliyetinde değiştirilmiş iç verim oranını
(MIRR) bulunuz.
Yıl

Nakit Akımı

0

(50)

1

25

2

35

3

(50)

4

85

Çözüm:
Adım 1: Nakit girişlerin vade bitimindeki değerleri bulunur:

Nihai Değer (TV) = 85 + 35(1.1)2 + 25(1.1)3 = 85 + 42.35 +85 =212.35
Adım 2: Nakit çıkışların dönem başındaki mutlak değerleri bulunur:
50 + 50 / (1.10)3 = 87.57
Adım 3: MIRR oranı bulunur:
Inputs: N = 4; PV = -87.57; PMT = 0; FV = 212.35;
Output: I/YR = %24.79 = MIRR bulunur.
7.5.10. Almaşık Projeler
İki almaşık projeden beklenen net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sadece verilen bilgileri
kullanarak hangi proje seçilmelidir? Belirleyiniz.
A Projesi

B Projesi

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

(100,000)

(100,000)

1

49,500

0

2

24,450

0

3

33,500

155,555

Çözüm: Projenin nakit akımları veriliyor, sermaye maliyeti verilmiyorsa NPV, MIRR ve
İskontolanmış Geri Ödeme Süresi teknikleri kullanılamaz. Projenin analizi İç Verim Oranı
(IRR) ile gerçekleştirilebilir:
Projenin net nakit akımlarını yatay eksende gösterelim:

0

IRRA = ?
IRRB = ? 1

A proje -100,000
B proje -100,000

49,500
0

2
25,450
0

3
33,500
155,555

Proje A:
Inputs: CF0 = -100,000; CF1 = 49,500; CF2 = 25,450; CF3 = 33,500;

Output: IRRA = %4.52
Proje B:
Inputs: CF0 = -100,000; CF1 = 0; CF1 = 0; CF1 = 155,555;
Output: IRRB = %15.87
B projesinin iç verim daha yüksek çıkıyor. B projesi tercih edilir.
7.5.11. Almaşık Proje Kesişim Noktası (Kayıtsızlık Noktası)
Aşağıda nakit akımları verilen 2 almaşık projeyi analiz edip, kesişim noktasını belirleyiniz.

X Projesi

Y Projesi

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100,000

-100,000

1

50,000

10,000

2

40,000

30,000

3

30,000

40,000

4

10,000

60,000

Çözüm: İki projenin nakit akımlarının farkı alınarak yeni bir proje yaratılır. Yeni projenin iç
verim oranı (IRR) cevabımız olacaktır. Bunun açıklamasını önceki problemde yer almaktadır.
Burada bir başka çözüm yöntemi gösterelim.
IRR A = ?

0 IRRB = ?
X -100
Y -100
X-Y
0

50
10
40

2
40
30
10

3
30
40
-10

4 Yıl
10
60
-50

Adım 1: X ve Y projelerin IRR değerleri bulunur.
Proje X:
Inputs: CF0 = -100; CF1 = 50; CF2 = 40; CF3 = 30; CF4 = 10.

Output: IRR = %14.49.
Proje Y:
Inputs: CF0 = -100; CF1 = 10; CF2 = 30; CF3 = 40; CF4 = 60.
Output: IRR = %11.79.
Adım 2: Sermaye maliyeti bir an için %0 kabul ederek her iki projenin NPV değerleri bulunur:
NPVX,k = 0% = -100 + 50+ 40 + 30 + 10 = 30.
NPVY,k = 0% = -100 + 10 + 30 + 40 + 60 = 40.
Adım 3: Yatay eksende IRR, dikey eksende NPV’nin olduğu bir grafik üzerinde projelerin
profillerini çiziniz.

Grafik-7.1: NPV Profili

Adım 4: Grafik üzerinde beliren kesişim noktası, her iki projenin eşit olduğu sermaye
maliyetidir.
Adım 5: Oranı bulabilmek için farkı alınmış proje nakit akımlarının IRR değeri bulunur:
Proje X - Y
IRR X - Y
Inputs: CF0 = 0; CF1 = 40; CF2 = 10; CF3 = -10; CF4 = -50.
Output: IRR = %7.17
7.5.12. Sermaye Maliyeti
İki almaşık projeden biri olan A Projesi hangi sermaye maliyetinde daha kârlı olacaktır?
A Projesi

B Projesi

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100,000

-100,000

1

0

60,000

2

30,000

40,000

3

55,000

20,000

4

55,000

10,000

Çözüm:
Adım 1: Önce iki projenin seçilmesinde kayıtsız kalınacak sermaye maliyeti bulunmalıdır.
Bunun için A projesinin nakit akımlarını B projesinin nakit akımlarından çıkartarak yeni bir
proje yaratalım:
ProjeA – B:
CF0 = 0,
CF1 = -60,000,
CF2 = -10,000,
CF3 = 35,000,
CF4 = 45,000.
Adım 2: Yeni projenin (ProjeA – B) İç Verim Oranı (IRR) hesaplanır. Adım 1’de bulunan nakit
akımları hesap makinesine girilir ve çıktı olarak (IRR/YR) %5.68 değeri bulunur.
Sermaye maliyetinin %5.68 olduğu bir durumda A ve B projeleri birbirilerine eşit olacaktır.
Diğer bir anlatımla projelerin Net Bugünkü Değerler eşit olacaktır.
Adım 3: Eğer sermaye maliyeti %5.68’den düşük olursa B projesinin daha yüksek bir NPV
değeri olur. Eğer sermaye maliyeti %5.68’den büyük olursa, A projesi daha yüksek bir NPV
değeri yaratacağından A projesi tercih edilecektir. Bunun nedeni münferit projelerin yıllar
itibariyle yarattıkları nakit akımlarının büyüklük ve zamanlamadan kaynaklanmaktadır.
7.5.13. Net Bugünkü Değer – Değiştirilmiş İç Verim Oranı Karşılaştırılması
Riskleri eşit olan iki almaşık projenin DİVO yaklaşımına göre hangisini seçersiniz?

Yıl

X Projesi

Y Projesi

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-10,000

-10,000

1

1,000

10,000

2

3,000

1,000

3

4,000

500

4

7,000

375

Çözüm:
Adım 1: X projesinin nakit girişleri dönem sonuna ötelenir. İki değeri eşitleyen oran bulunur.
Bu orana değiştirilmiş iç verim oranı (MIRR) denir.
Proje X
0

k = %12
MIRR = ?

-10,000

1

1,000

2

3

4

3,000

4,000
12%
12%

%12

7,000
4,480
3,763
1,405

Nihai Değer (TV) =
16,648
MIRRX = ? = % 13.59

Nihai Değeri 10,000’e eşit yapacak oran, MIRR oranıdır.

Proje X:
Inputs: CF0 = 0; CF1 = 1,000; CF2 = 3,000; CF3 = 4,000; CF4 = 7,000;
I = 12.
Output: NPVX = 16,648
Inputs: N = 4; PV = -10,000; FV = 16,648
Output: IRRX = 13.59% = MIRRX.
Adım 2: Y projesinin nakit girişleri dönem sonuna ötelenir. İki değeri eşitleyen oran (MIRR)
bulunur.
Proje Y:

Proje Y
0

k = 12%
MIRR = ?

-10,000

1

10,000

2

3

1,000

500

4
375.00
112
1,254
14,049

Nihai Değer (TV) =

15,790

10,000

Inputs: CF0 = 0; CF1 = 10,000; CF2 = 1,000; CF3 = 500; CF4 = 375;
I = 12.
Output: NPVY = 15,790
Inputs: N = 4; PV = -10,000; FV = 15,790
Output: IRRY = 12.89= MIRRY.

Sonuç olarak X projesi MIRR yöntemine göre daha başarılı sonuç vermektedir. NPV
hesaplamalarında da X projesi üstün çıkmaktadır.
NPVX = 2,116.04 - 2,000 = 116.04.
NPVY = 2,063.99 - 2,000 = 63.99.
7.5.14. Kârlılık İndeksi
Kârlılık indeksi, projenin yarattığı tüm nakit girdilerinin bugünkü değerinin projenin
nakit çıktılarının bugünkü değerine oranıdır.

KI 

Vergi Sonrası Net Nakit Girdilerinin Bugünkü Değeri
Yatırıma İlişkin Nakit Çıktılarının Bugünkü Değeri

n

KI 

NG t

 (1  k)
t 1

NÇ

t

veya

n

KI 

NG t

 (1  k)
t 1
n

NÇ t

 (1  k)
t 1

t

t

Bu oranın bir ya da birden büyük olması projenin getirisinin sermaye maliyetine eşit ya da
sermaye maliyetinden büyük olduğunu gösterir. Karlılık indeksi yatırılan 1 TL’nın karlılığını
ölçmektedir. Örneğin 1,1 değerinde bir karlılık indeksi oranı, yatırılan 1 TL’ye karşılık 1,1
TL’lik bir getiri sağlandığının göstergesidir.
Bağımsız projeler sözkonusu olduğu zaman, eğer bir projenin karlılık indeksi birden büyükse
o proje kabul, birden küçük olursa red edilir. Bire eşit olması halinde ise proje marjinal bir
projedir.
Eğer

KI > 1 ise

proje kabul edilir.

Eğer

KI < 1 ise

proje red edilir.

Eğer

KI = 1 ise

proje marjinal bir projedir.

Birbiriyle bağdaşmayan projelerin değerlendirilmesi yapılırken, Karlılık Indeksleri birden
büyük olmak koşulu ile daha büyük KI değerine sahip olan proje tercih edilir.
Değişik maliyetlere ve değişik ekonomik ömürlere sahip olan projeler karlılık indekslerine göre
sıralanarak değerlendirilirler. Ancak burada önemli bir nokta, karlılık indeksine göre yapılan
sıralamalarda değerlendirilen projelerin büyüklüğünün dikkate alınmamasıdır. Bu yönteme
göre yapılan proje değerlendirmelerinde daha fazla NBD sağlayan büyük hacimli projeler daha
küçük karlılık indeksine sahip olmaları nedeniyle, daha küçük NBD’li buna karşın daha yüksek
karlılık indeksine sahip olan küçük çaplı bir yatırımla karşılaştırılınca red edilebilirler. Halbuki
daha yüksek net bugünkü değere sahip olan projenin, şirketin toplam değerine katkısı daha
fazladır. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde temel amaç, belirli kısıtlar altında firmanın
toplam değerine, buna bağlı olarak pay sahiplerinin servetini en fazla artıracak projelerin

seçilmesi olduğu için, karlılık indeksi bu ilkenin yeterince gözönünde bulundurulmasını
engelleyecek sonuçlar doğurabilir.
Kârlılık indeksi yöntemi, net bugünkü değer yöntemine son derece benzeyen bir yöntemdir.
Daha değişik bir ifadeyle, NBD ile aynı ilkeleri ve aynı hesaplamaları kullanmaktadır. İkiside
indirgenmiş nakit akımlarını kullanır. Aralarındaki tek fark, NBD’in bugüne indirgenmiş nakit
girdileri ile bugüne indirgenmiş nakit çıktıları arasındaki mutlak farkı ölçmesi; karlılık indeksi
ise bugüne indirgenmiş nakit girdilerinin bugüne indirgenmiş nakit çıktılarına oranlanarak nisbi
karlılığı ölçmesidir.
Net bugünkü değer, karlılık indeksi ve sermaye maliyeti arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
Net Bugünkü Değer

Karlılık İndeksi

Sermaye Maliyeti

NBD < 0

KI < 1

Proje Getirisi < Sermaye Maliyeti

NBD > 0

KI > 1

Proje Getirisi > Sermaye Maliyeti

NBD = 0

KI = 1

Proje Getirisi = Sermaye Maliyeti

Örnek: Aşağıdaki üç projenin vergi sonrası net nakit akımlarına ilişkin veriler verilmiştir. Bu
üç projeyi karlılık indekslerine göre sıralayınız. Firmanın sermaye maliyeti %10’dur.
Zaman

A Projesi

B Projesi

C Projesi

0

-5.000.000

-15.000.000

-9.000.000

1

1.400.000

3.000.000

3.250.000

2

1.500.000

5.000.000

3.250.000

3

2.000.000

6.000.000

3.250.000

4

2.000.000

8.000.000

3.250.000

Çözüm:

A Projesi ile ilgili hesaplamalar:
Zaman

Nakit AkımlarıA

BDFF%10 Bugünkü Değerler

0

-5.000.000

1,0000

-5.000.000

1

1.400.000

0,9091

1.272.740

2

1.500.000

0,8264

1.239.600

3

2.000.000

0,7513

1.502.600

4

2.000.000

0,6830

1.366.000

Bugünkü Değer1-4

5.380.940

Net Bugünkü DeğerA

380.940

Kârlılık İndeksiA

1,0762

B Projesi ile ilgili hesaplamalar:
Zaman

Nakit AkımlarıB

BDFF%10 Bugünkü Değerler

0

-15.000.000

1,0000

-15.000.000

1

3.000.000

0,9091

2.727.300

2

5.000.000

0,8264

4.132.000

3

6.000.000

0,7513

4.507.800

4

8.000.000

0,6830

5.464.000

Bugünkü Değer1-4

16.831.100

Net Bugünkü DeğerB

1.831.100

Karlılık İndeksiB

1,1221

C Projesi ile ilgili hesaplamalar:
Zaman

Nakit AkımlarıC

BDFF%10 Bugünkü Değerler

0

-9.000.000

1,0000

-9.000.000

1

3.250.000

0,9091

2.954.575

2

3.250.000

0,8264

2.685.800

3

3.250.000

0,7513

2.441.725

4

3.250.000

0,6830

2.219.750

Bugünkü Değer1-4

10.301.850

Net Bugünkü DeğerC

1.301.850

Karlılık İndeksiC

1,1447

Bu durumda projelerin sıralaması C , B ve A şeklinde olacaktır. Yukarıdaki örnekte de
görüldüğü gibi karlılık indeksi ile yapılan sıralama 1 TL’lık yatırımın getirisini ölçmektedir. B
projesi en yüksek NBD’ye sahip olmakla birlikte C projesi 1 TL’lik yatırıma en yüksek getiriyi
sağladığı için sıralamada öncelik kazanmaktadır. Buradan da görüldüğü gibi NBD ile karlılık
indeksi yöntemiprojelerin değerlendirilmesinde herzaman aynı sonucu vermemekte, bazen
çelişkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Net bugünkü değer yöntemi herzaman şirketin değerine
en fazla katkıda bulunan projeyi seçtiğine göre, karlılık indeksi ile çelişkili sonuç vermesi
durumunda bu yöntemin tercih edilmesi daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün ilk kısmında yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan başlıca
yöntemler tanımsal olarak açıklamaları yapılmıştır. Bölümün son kısmında ise yaklaşımların
uygulamaları gösterilmiştir.
Proje değerlendirilmelerinde en çok kullanılan yöntemler Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü
Değer (NPV), İç Verim Oranı (IRR) ve Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR)’dır. Bu yöntemler
ile ilgili uygulamalaı örneklerde özellikle genişlem projeleri, yenileme projeleri ve almaşık
projeler üzerinde durulmuştur.

Bölüm Soruları
1. Bir yatırımın piyasa değeri ile maliyetleri arasındaki farka _____________ denir.
a. net bugünkü değer
b. iç verim oranı
c. geri ödeme süresi
d. iskontolu geri ödeme süresi
e. değiştirilmiş iç verim oranı

2. Bir projenin iskontolanmış nakit akımlarının proje maliyetine eşit olmasına __________
denir.
a. net bugünkü değer
b. iç verim oranı
c. geri ödeme süresi
d. iskontolu geri ödeme süresi
e. değiştirilmiş iç verim oranı

3. Bir projenin ömrü boyunca elde edeceği nakit akımlarının, proje maliyetine eşit olacağını
noktaya ________________ denir.
a. net bugünkü değer
b. iç verim oranı
c. geri ödeme süresi
d. iskontolu geri ödeme süresi
e. değiştirilmiş iç verim oranı

4. Bir projenin nakit akımlarını maliyetine eşitleyen iskonto oranına _____________ denir.
a. dış verim oranı
b. iç verim oranı

c. finansal getiri oranı
d. muhasebe getiri oranı
e. eşitleyen oran

5. Bir projenin nakit akımlarını sıfıra eşitleyen birden fazla iskonto oranı varsa, projenin
________________ sorunu vardır denir.
a. net bugünkü değer profili
b. yatırım belirsizliği
c. almaşık proje
d. ölçek ekonomisi
e. birden fazla getiri oranı

Cevaplar:
1. A
2. D
3. C
4. B
5. E

1. Yatırımın yarattığı nakit girişlerinin, yatırımın başındaki nakit çıkışlarına eşit duruma
gelmesi için geçen süreye ne denir?
a) Geri ödeme Süresi
b) Net Bugünkü Değer
c) İç Verim Oranı
d) Değiştirilmiş İç Verim Oranı
e) Kârlılık İndeksi

2. İskontolanmış Geri Ödeme Süresinin, Geri Ödeme Süresinden farkını açıklayan önerme
aşağıdakilerden hangisidir?
a) iskontolanmış geri ödeme süresi yönteminde, geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak
nakit akımları bugünkü değerleri ile değerlendirilirler.
b) iskontolanmış geri ödeme süresi yönteminde, geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak
nakit akımları gelecek değerleri ile değerlendirilirler.
c) iskontolanmış geri ödeme süresi yönteminde, geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak
nakit akımları anüite değerleri ile değerlendirilirler.
d) iskontolanmış geri ödeme süresi yönteminde, geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak
nakit akımları sonsuz değerleri ile değerlendirilirler.
e) Aralarında fark yoktur.

3. Net Bugünkü Değer yaklaşımını açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proje nakit girişlerinin bugünkü değerinden, yatırım maliyetinin bugünkü değerinin
çıkarılması elde edilen değere net bugünkü değer denir.
b) Proje nakit girişlerinin gelecek değerinden, yatırım maliyetinin bugünkü değerinin
çıkarılması elde edilen değere net bugünkü değer denir.
c) Proje nakit girişlerinin bugünkü değerinden, yatırım maliyetinin gelecek değerinin
çıkarılması elde edilen değere net bugünkü değer denir.

d) Proje nakit girişlerinin gelecek değerinden, yatırım maliyetinin gelecek değerinin
çıkarılması elde edilen değere net bugünkü değer denir.
e) Nakit Girişlerin bugünkü değeri ile gelecek değerlerinin eşit olması durumuna net
bugünkü değer denir.

4. İç Verim Oranı yaklaşımını açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç verim oranı, nakit akımlarının bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranındır.
b) İç verim oranı, nakit akımlarının gelecek değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranındır.
c) İç verim oranı, nakit akımlarının sonsuz değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranındır.
d) İç verim oranı, nakit akımlarının bugünkü değerini, gelecek değerine eşitleyen iskonto
oranındır.
e) İskonto oranın sıfır olma durumuna İç Verim Oranı denir.

5. Değiştirilmiş İç Verim Oranı yaklaşımını açıklayan paragraf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüm nakit girişleri sermaye maliyeti ile proje bitimine ötelenip, tüm nakit çıkışları aynı
oranla proje başlangıcına iskontolanması sonucu elde edilen iki değeri birbirine eşitleyen
orana denir.
b) Tüm nakit çıkışları sermaye maliyeti ile proje bitimine ötelenip, tüm nakit çıkışları aynı
oranla proje başlangıcına iskontolanması sonucu elde edilen iki değeri birbirine eşitleyen
orana denir.
c) Tüm nakit girişleri sermaye maliyeti ile proje bitimine ötelenip, tüm nakit girişleri aynı
oranla proje başlangıcına iskontolanması sonucu elde edilen iki değeri birbirine eşitleyen
orana denir.
d) Tüm nakit çıkışları sermaye maliyeti ile proje bitimine ötelenip, tüm nakit girişleri aynı
oranla proje başlangıcına iskontolanması sonucu elde edilen iki değeri birbirine eşitleyen
orana denir.
e) İskonto oranının sıfır olması durumuna Değiştirilmiş İç Verim Oranı denir.

6. NPV ve IRR arasındaki en temel varsayım farkı açıklayan en iyi seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nakit akımlarının yeniden yatırım oranlarındaki farklılıktır.
b) Amortisman değerlerinin farklı olması
c) Kâr değerlerinin farklı olması
d) Piyasa değerlerinin farklı olması
e) Paranın zaman değerini dikkate almamaları

7. Aşağıda verilen 7 yıllık nakit akımlarına göre projenin Net Bugünkü Değerini hesaplayınız.
Sermaye maliyeti %12’dir.
0

-300 TL

1

-387 TL

2

-193 TL

3

-100 TL

4

600 TL

5

600 TL

6

850 TL

7

-180 TL

a) 200.41 TL
b) 300.41 TL
c) 400.41 TL
d) 500.41 TL
e) 600.41 TL

8. Aşağıda verilen 7 yıllık nakit akımlarına göre projenin Net Bugünkü Değerini hesaplayınız.
Sermaye maliyeti %18’dir.

0

-300 TL

1

-387 TL

2

-193 TL

3

-100 TL

4

600 TL

5

600 TL

6

850 TL

7

-180 TL

a) 2.66 TL
b) 3.66 TL
c) 4.66 TL
d) 5.66 TL
e) 6.66 TL

9. Aşağıda verilen 7 yıllık nakit akımlarına göre projenin İç Verim Oranını hesaplayınız.
0

-300 TL

1

-387 TL

2

-193 TL

3

-100 TL

4

600 TL

5

600 TL

6

850 TL

7

-180 TL

a) 12.10 %
b) 14.10 %
c) 16.10 %
d) 18.10 %
e) 20.10 %

10. Aşağıda verilen 7 yıllık nakit akımlarına göre projenin Değiştirilmiş İç Verim Oranını
hesaplayınız. Sermaye maliyeti %12’dir.
0

-300 TL

1

-387 TL

2

-193 TL

3

-100 TL

4

600 TL

5

600 TL

6

850 TL

7

-180 TL

a) 11.10 %
b) 13.10 %
c) 15.10 %
d) 17.10 %
e) 19.10 %

CEVAPLAR
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. D
10. C

8. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NAKİT
AKIMLARI VE RİSKLİ PROJELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Nakit Akımlarının Tahmini
8.2. İlk Yatırım Tutarının Belirlenmesi
8.3. Nakit Girişlerinin Belirlenmesi
8.4. Yatırım Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
8.5. Yenileme Projesi: Başlangıç Maliyeti ile ilgili bir uygulama
8.6. Yenileme Projesi: Faaliyet Nakit Akımları ile ilgili bir uygulama
8.7. Genişleme Projesi ile ilgili bir uygulama
8.8. Net Bugünkü Değer ve Belirlilik Katsayısı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yatırım projeleri değerleme
teknikleri gösterilecek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Yatırım projeleri, Geri Ödeme Süresi, İç Verim Oranı, Net Bugünkü Değer

Giriş
Proje yatırımlarının değerlendirilmesi Nakit Akımları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Firmanın yarattığı nakit akımları, kârlarından farklıdır. Örnek olarak kavramsal olarak
hayalinizde her türlü işlemini peşin gerçekleştiren bir şirket canlandırın. Bu işletme bir yıllık
dönem içinde sadece geçmiş dönemde alınmış sabit varlık için 100 TL amortisman gideri
yaparken, 100 TL kâr elde etmiş olduğunu varsayalım. Yıl sonu gelir tablosunda net kâr rakamı
sıfır gözükürken, işletmenin kasasında nakit 100 TL olacaktır. Kâr bir muhasebe kaydıdır, nakit
akımı ise somut bir olgudur.

Firma yatırım projelerinde her türlü nakit akımını dikkate almaz. Sadece yürütülen proje ile
ilgili (incremental) nakit akımları değerlemeye katılır. Batık maliyetler dikkate alınmaz. Diğer
taraftan fırsat maliyetleri, amortisman giderleri, proje etkileşimleri, enflasyon oranı, vergiler ve
işletme sermayesi ihtiyaçları kesinlikle dikkate alınmadır.

Firmanın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kısa vadeli varlık ve yükümlülük işletme sermayesini
oluşturur. Hesaplamalarda gerekli olan değişkenler ortalama stok tutarı, yıllık satış tutarı, yıllık
genel giderler, brüt kâr, tedarikçilerin tanıdığı kredi süresi ile müşterilere tanınan kredi süresi
olabilmektedir.

Elde edilen analiz sonuçlarını duyarlılık analizi ve senaryo analizi yöntemleri ile pekiştirmekte
fayda var. Projenin sabit giderleri, işletme sermayesi ve gelirlerde meydana gelebilecek olası
değişimleri göz önüne alarak, bu gibi değişimlere hangi noktaya kadar katlanılabileceği,
duyarlılık analizleri ortaya konulabilir. Olası artış ve azalışlara göre yeniden net bugünkü değer
hesaplamaları yapılır.

8.1. Nakit Akımlarının Tahmini
Proje yatırımlarının değerlendirilmesi Nakit Akımları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Firmanın yarattığı nakit akımları, kârlarından farklıdır. Kâr bir muhasebe kaydıdır, nakit akımı
ise somut bir olgudur.
Firma yatırım projelerinde her türlü nakit akımını dikkate almaz. Sadece yürütülen proje ile
ilgili (incremental) nakit akımları değerlemeye katılır. Batık maliyetler dikkate alınmaz. Diğer
taraftan fırsat maliyetleri, amortisman giderleri, proje etkileşimleri, enflasyon oranı, vergiler ve
işletme sermayesi ihtiyaçları kesinlikle dikkate alınmadır.
Firmanın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kısa vadeli varlık ve yükümlülük işletme sermayesini
oluşturur. Hesaplamalarda gerekli olan değişkenler ortalama stok tutarı, yıllık satış tutarı, yıllık
genel giderler, brüt kâr, tedarikçilerin tanıdığı kredi süresi ile müşterilere tanınan kredi süresi
olabilmektedir.
8.2. İlk Yatırım Tutarının Belirlenmesi
Nakit çıkışlarını NÇ ile gösterirsek, yatırım analizinde nakit çıkışları aşağıdaki gibi olur:
NÇ = Yeni Yatırımın Maliyeti + / - Ek Çalışma Sermayesi Yatırımı – Eski Makinenin
Satış Bedeli + / - Eski Makinenin Ek Vergi Yükü (Vergi Tasarrufu)
Yeni Yatırımın Maliyeti :
+ Satın Alma Fiyatı
+ Nakliye Giderleri
+ Yerleştirme Giderleri
+ Eğitim Giderleri
+ ......
Bu durumu aşağıdaki örnekle pekiştirelim:
Yeni yatırımın maliyeti :

30

Milyon TL

Eski makinenin satış değeri :

3

Milyon TL

Yeni yatırımın gerektirdiği ek çalışma sermayesi : 1

Milyon TL

Eski makinenin maliyeti :

10

Milyon TL

Eski makinenin ekonomik ömrü :

10

yıl

Eski makine 5 yıl önce alınmış ve doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.
Yeni makinenin ekonomik ömrü :

5

yıl

Yeni makinenin hurda değeri :

5

Milyon TL

Vergi oranı :

% 40

Bu veriler ışığında yatırım analizi aşağıdaki gibi gerçekleşir:
Eski makinenin yıllık amortisman gideri = (30.000.000 TL) / (10 yıl) = 1.000.000 TL
Eski makinenin birikmiş amortisman değeri = 1.000.000 TL x 5 yıl = 5.000.000 TL
Eski makinenin defter değeri = Maliyet – Birikmiş amortisman
= 10.000.000 – 5.000.000
= 5.000.000 TL
Eski makinenin defter değeri = 5.000.000
Eski makinenin Pazar değeri = 3.000.000
Eski makinenin satış zararı

= 2.000.000 TL

Eski makinenin satışından doğan Vergi Tasarrufu = Zarar x Vergi Oranı
= 2.000.000 TL x 0,40
= 800.000 TL
Nakit Çıkışı (NÇ) = Yeni yatırımın maliyeti + Ek çalışma sermayesi yatırımı – Eski
makinenin satış değeri – Vergi tasarrufu
NÇ = 30.000.000 + 1.000.000 – 3.000.000 – 800.000
NÇ = 27.200.000 TL

Eski makinenin satış değeri 6.000.000 TL olsaydı :
Eski makinenin defter değeri = 5.000.000
Eski makinenin Pazar değeri = 6.000.000
Eski makinenin satış karı

= 1.000.000 TL (Vergiye tabi; bu vergiden dolayı
işletme bir ek vergi ödeyecektir.)

Eski makinenin satışından doğan Ek Vergi Yükü

= Kar x Vergi Oranı
= 1.000.000 TL x 0,40
= 400.000 TL ek vergi yükü

NÇ = Yeni yatırımın maliyeti + Ek çalışma sermayesi yatırımı – Eski makinenin satış
değeri – Ek vergi yükü
NÇ = 30.000.000 + 1.000.000 – 6.000.000 + 400.000
NÇ = 25.400.000 TL
Türkiye’deki uygulamada; ek vergi yükünü yenileme fonuna katmak mümkündür. Ek vergi
yenileme fonunda 3 yıllık bir süre zarfında tutulabilir. Bu süre zarfında işletme aynı nitelikte
bir yatırım yapar ise vergi yükünden kurtulmaktadır. Daha doğrusu sözkonusu bedel
amortisman giderinden düşülmektedir.
Vergi ödenmesi durumunda; vergi gelecekteki bir tarihte ödeneceği için paranın zaman değerini
unutmamak gerekir, yani vergi miktarının uygun bir istonto oranı ile bugüne indirgenmesi
gerekmektedir.
8.3. Nakit Girişlerinin Belirlenmesi
Nakit girişlerini NG ile gösterirsek, yatırım analizinde nakit girişleri aşağıdaki gibi olur:

NG = Yeni yatırım nedeniyle sağlanacak Vergi Sonrası Net Kar + Amortisman
∆ NG = ∆ Vergi Sonrası Net Kar + ∆ Amortisman
∆ NG = ∆ VSNK + ∆ A
Ek Nakit Girişinin Gelir Tabloları Yardımıyla Bulunması:
Eski Makine

Yeni Makine ∆ ( Yeni Mak. – eski Mak.)

Satışlar

xxxx

xxxx

xxxx

- SMM

xxxx

xxxx

xxxx

Brüt Kar

xxxx

xxxx

xxxx

- Satış ve İdari Gid.

xxxx

xxxx

xxxx

- Amortisman Gid.

xxxx

xxxx

xxxx

Faaliyet Karı (FVÖK)

xxxx

xxxx

xxxx

- Faiz

xxxx

xxxx

xxxx

Vergi Öncesi Kar (VÖK)

xxxx

xxxx

xxxx

- Vergi

xxxx

xxxx

xxxx

VS Net Kar

xxxx

xxxx

xxxx

+ Amortisman

xxxx

xxxx

xxxx

xx

xx

+xx

Nakit Girişi

Formül yardımıyla Ek Nakit Girişinin Tespit Edilmesi :
Formül 1  ∆ NG = (∆ S - ∆ FG - ∆ A)(1-t) + ∆A
S= Satışlar (yıllık)
FG= Faaliyet Giderleri (yıllık)
A= Amortisman (yıllık)
t= Vergi Oranı
Formül 2  ∆ NG = (∆ S - ∆ FG)(1-t) + (∆ A)(t)

Yukarıdaki örneğin devamında, işletme yeni makine ile faaliyete geçtiğinde kârında
amortismanlar hariç 6 milyon TL’lık kâr artışı ekonomik ömür boyunca aynı devam edecektir.
Yıllık nakit girişi ne kadar olacaktır?
Yeni makinenin yıllık amortisman gideri

= (Maliyet–Hurda Değer) / Ömür
= (30.000.000 – 5.000.000) / 5
= 5.000.000 TL

Burada; hurda değeri maliyetten çıkarılarak amortisman değeri bulunmuştur. Uygulamada bu
yaklaşım doğrudur. Ancak istenilirse hurda değeri maliyetten düşülmeyerek de amortisman
değeri ortaya konulabilir. Bu yaklaşım da doğrudur. Bu durumda, hurda değeri analize projenin
ekonomik değerininin sonunda dahil edilecektir.
Eski
Kar

Yeni

∆

100.000.000

106.000.000

6.000.000

1.000.000

5.000.000

4.000.000

V.Ö.Kar

99.000.000

101.000.000

2.000.000

- Vergi (%40)

39.600.000

40.400.000

800.000

V:S: Net Kar

59.400.000

60.600.000

1.200.000

+ Amortisman

1.000.000

5.000.000

4.000.000

∆ Nakit Girişi

60.400.000

65.600.000

5.200.000

- Amortisman

Ya da şöyle bulunur:
Eski
Kar

Yeni

∆

100.000.000

106.000.000

6.000.000

- Vergi (%40)

40.000.000

42.400.000

2.400.000

V.S. Net Kar

60.000.000

63.600.000

3.600.000

1.000.000

5.000.000

4.000.000

400.000

2.000.000

1.600.000

60.400.000

65.600.000

5.200.000

(Kar x (1-t))
+ Amortisman
Amortisman x t
∆ Nakit Girişi

Nakit Akışı Tablosunu şu şekilde oluşturmak mümkündür:
Zaman

(Açıklama)

Nakit Akışı (TL)

0

- 27.200.000

İlk yatırım tutarı

1

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

2

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

3

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

4

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

5

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

5

1.000.000

Çalışma sermayesi yatırım

5

5.000.000

Yeni makinenin hurda değeri

Veya daha özet şöyle gösterelim:
Zaman(yıl)

(Açıklama)

Nakit Akışı (TL)
- 27.200.000

İlk yatırım tutarı

1–5

5.200.000

Yıllık ek nakit girişi

5

1.000.000

Çalışma sermayesi yatırım

5

5.000.000

Yeni makinenin hurda

0

değeri
(Yukarıda gösterilen sözkonusu nakit akışları tercih edilen bir değerleme yöntemi --NBD veya
İVO gibi-- ile değerlenir)

8.4. Yatırım Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Bir yatırım kararı modelinde yer alan faktörlerin içerikleri, ele alınan projenin değerlemesinde
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sözkonusu faktörleri özetlemekte fayda vardır.


İlk Yatırım Tutarı: Bir projeden nakit girişi elde edilinceye kadar yapılan nakit
çıkışlarını kapsar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gerek giderleştirilen gerekse
aktifleştirilerek bilançoda yer alan tüm harcamaların projenin ilk yatırım tutarına dahil

edilmesi gerektiğidir. Bir projenin ilk yatırım tutarında yer alması gerekli hususlar
şunlardır:


Projenin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan makine ve diğer teçhizat için ödenen
tutarlar.



Makine ve parçaların montaj giderleri. Bu tür harcamalar, dönem gideri olarak kar /
zarar hesabına atılsa bile ilk yatırım tutarı içinde yer almalıdır.



Yapılacak yatırım nedeni ile çalışma sermayesinde olan artışlar. Sözkonusu çalışma
sermayesinin finanslaması ticari borçların artması ile sağlanacaksa, bunun maliyetinin
olup olmadığına bakılması gerekir. Finanslama, maliyeti sıfır olan ticari borçlar ile
karşılanıyorsa bu tutar ilk yatırıma dahil edilmemelidir. Faiz ödemesi sözkonusu ise
finanslama dikkate alınıp, ilk yatırım tutarına dahil edilmelidir.



İkame yatırımlarında, eski makinenin yerinin boşaltılması sırasında yapılacak ödemeler,
yeni makinenin ilk yatırım tutarına eklenmelidir. Eski makinenin hurda değeri
sözkonusu ise bu değer, ilk yatırımdan indirilmelidir.



Projenin ömrü sırasında yapılacak diğer harcamalar aktifleştirilecek olsa bile, ilk yatırım
tutarına alınmayıp, projenin ö dönemlerine ilişkin para girişi ile karşılaştırılıp yatırım
kararı modeline alınmalıdır.



Hurda Değer: Yatırımlarda bir makinenin hurda değeri, projenin ömrü sonunda makine
satıldığında elde edilecek tutardır. Çalışma sermayesine bağlanan paranın tamamı,
projeden vazgeçildiğinde işletmeye geri dönecektir. Bazı yatırımlarda, örneğin, bir
proje için yapılan arsa ve bina yatırımlarında, bu arsa ve binanın satışından elde edilecek
meblağ, hurda değer olarak dikkate alınmalıdır.



Net Para Girişi: İlk yatırım, projenin başlangıcındaki fon çıkışı, hurda değeri de
projenin ömrü sonundaki para girişidir. Net nakit girişi, işletmenin projeyi kabul etmesi
halinde, kabul etmemiş olması haline nazaran sağlanan ek para girişidir. Net nakit girişi
hesaplanırken, rakamların vergiden sonraki değerler olmasına dikkat edilmelidir.
Dikkat edilmesi gerekli bir diğer nokta, para girişlerinin projenin ömrü boyunca aynı
kalmadığıdır. Bu dalgalanmaların analize yansıtılması gerekir.



Para Akışının Zamanlaması: İlk yatırım kalemi, projenin başlangıcında yapılan
harcamadır. Burada ilk yatırımın cari yıl içinde yapılması, basitleyici bir varsayımdan

öteye gitmemektedir. Oysa uygulamada, projelerin gelir getirir hale gelmesi, çoğu kez
ilk yılı aşar. Dolayısı ile, yatırım harcamalarının daha sonraki yıllarda da yapıldığı
gözlenir. Buradan hareketle, projenin gelir getirmeye başladığı yıl başlangıç alınmak
kaydı ile bütün para çıkışlarının bir yıl önceye indirgenmesi gerekir. Öte yandan hurda
değer, en son yıl içinde işletmeye dönmüş kabul edilerek analize alınacaktır. Bunun
yanısıra, işletmenin projeden sağülayacağı para girişlerinin hangi yıllarda olacağının da
dikkate alınması gerekir.
8.5. Yenileme Projesi: Başlangıç Maliyeti ile ilgili bir uygulama
Maksan Matbaa 6 yıl önce satın almış olduğu baskı makinesini yenisiyle değiştirmeyi
düşünmektedir. 200,000 TL’ye almış olduğu eski makinenin bugün itibariyle defter değeri
40,000 TL, tahmini piyasa değeri de 50,000 TL’dir. Yeni makinenin maliyeti 350,000 TL ve
firmanın tabi olduğu vergi oranı %40’tır. Buna göre Maksan Matbaa eski makineyi satıp
yenisini satın alırsa, t = 0 zamanında (bugün) yapacağı yatırım için ne kadar nakit çıkışı
yapacaktır?
Çözüm:
Başlangıç Maliyeti
Makine maliyeti:

-350,000

Eski makinenin hurda değeri:

+ 50,000

Sermaye kazancı:
Sermaye kazancının vergisi:
Net Maliyet =

10,000
10,000(0.4) = - 4,000
-296,000 TL

8.6. Yenileme Projesi: Faaliyet Nakit Akımları ile ilgili bir uygulama
Buzdağı Dondurma alacağı yeni makine ile üretim maliyetlerinden yıllık 40,000 TL tasarruf
sağlayacağını planlamaktadır. Makinenin devreye alınması ile birlikte şirket net işletme
sermayesinde 120,000 TL’lik bir azalmaya neden olacağını düşünmektedir. Doğrusal
amortisman kullanan şirket, makineyi bugün 450,000 TL’ye satın alacak ve ekonomik ömrünün

bitiminde, yani 5 yıl sonra 35,000 TL’ye satmayı düşünmektedir. Vergi oranı %40 ve şirketin
sermaye maliyeti %12’dir. Buna göre Buzdağı Dondurma yeni makineyi satın almalı mıdır?
Neden?
Çözüm:
Adım 1: Bu tür projelerin analizinde tüm nakit akımları 3 gruba ayrıştırılır:


Başlangıç maliyetleri



Faaliyet nakit akımları



Nihai yıl nakit akımları

Başlangıç maliyetlerinde projenin maliyeti, sigorta, navlun gibi giderler yer alır. Ayrıca
projenin devreye girmesiyle neden olacağı net işletme sermayesi harcamaları veya tasarrufları
burada gösterilir.
Faaliyet nakit akımları, projenin firmaya sağlayacağı ek nakit giriş ve çıkışları ifade eder. Nihai
yıl nakit akımları ise net işletme sermayesi (NİS) dönüşleri, projenin hurda değeri, vergi
tasarrufu veya ödemeleridir.
Adım 2: Gelir Tablosu formatında Proje Analizi gerçekleştirilir:
0

1

2

3

4

5

I. Yatırım Maliyeti
Makine Bedeli (1)

(450.000)

NİS azalış (2)

120.000

Toplam Yatırım (3)

(330.000)

II. Faaliyet Nakit Akımları
Maliyet Tasarrufu (4)

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Vergi Sonrası Tasarruf (5)
(4. satır x (1-0,4))

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortisman (6)

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Amort. Vergi Tasarrufu (7)
(6. satır x 0,4)

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Net Faaliyet NA (8)
(satır 5+7)

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

III. Nihai Yıl NA
Hurda Değeri (9)

35.000

Vergi Oranı (10)
(satır 10x0,4)

(14.000)

NİS geri dönüşü (11)

(120.000)

Nihai yıl NA toplamı (12)

(99.000)

IV. Net Akit Akımları
Toplam NNA (13)

0

k = %12 1

-330,000

NPV

60,000

(330.000) 60.000 60.000 60.000 60.000 (39.000)

2
60,000

3
60,000

4
60,000

5
-39,000

= -330,000 + 60,000(1/1.12) + 60,000(1/1.122) + 60,000 (1/1.123)
+ 60,000 (1/1.124) – 39,000(1/1.125)
= -330,000 + 60,000 (0.8929) + 60,000 (0.7972) +60,000 (0.7118)
+ 60,000 (0.6355) – 39,000(0.5674) = -169,889 TL.

Inputs: CF0 = -330,000; CF1-4 = 60,000; N = 4; CF5 = -39,000; N =1; I = 12.
Output: NPV = -169,889
Projenin sağladığı net nakit akımları %12 sermaye maliyeti ile bugüne indirgendiğinde bulunan
değer pozitif ise projenin, firmaya değer kattığı kabul edilir. Proje kabul edilir. Eğer buradaki
gibi negatif bir Net Bugünkü Değer rakamı çıkarsa proje reddedilir.

8.7. Genişleme Projesi ile ilgili bir uygulama
Kimya sektöründe faaliyet gösteren Persepol A.Ş. piyasaya yeni bir bulaşık deterjanı
sürmeyi düşünmektedir. Şirket yönetiminin önüne gelen raporda birçok bilgi yer almaktadır.
Persepol A.Ş.’nin finanstan sorumlu müdür yardımcısı olarak sizden aşağıda verilen bilgilerden
yararlanarak projenin uygulanabilir olup, olmadığı konusunda bir rapor istenmiştir.


Projenin ekonomik ömrü 4 yıl.



Proje için satın alınacak tüm teçhizatın maliyeti 500,000 TL.



4 yıl ekonomik ömrü olacak projenin amortisman yöntemi doğrusal olacaktır.



Yatırım ile birlikte stoklarda 140.000 TL ve Ticari Alacak hesabında da 40.000 TL artış
olacaktır.



Projenin ilk ve son yıl 1 milyon TL, 2. ve 3. yıllarda ise 2 milyon TL satış geliri elde
edileceği tahmin edilmektedir.



Faaliyet giderleri, (amortismanlar hariç) satış hâsılatın %50’si kadar olacaktır.



Finansman giderleri yıllık 100.000 TL olacaktır.



Projenin faaliyete geçmesi ile eski ürünlerden sağlanan net nakit akımlarının yıllık
183,057 TL azalacağı tahmin edilmektedir.



Firmanın sermaye maliyeti %10, vergi oranı %40’tır.



Projenin riski ortalama firma riskinden yüksek olduğundan sermaye maliyeti % 12
olacaktır.



Tabloda değerler bin TL olarak gösterilmiştir.

t=0
Maliyet
Net İşletme Sermayesi
Değişimi
Toplam Maliyet

-500
-100
- 400

t=1

t=2

t=3

t=4

Satışlar

1,000

2,000

2,000

1,000

Faaliyet Giderleri

500

1,000

1,000

500

Amortisman

125

125

125

125

Vergi Öncesi Faaliyet Kârı

375

375

375

375

Vergi (%40)

150

150

150

150

Net Kâr

225

225

225

225

Amortisman

125

125

125

125

Diğer Ürünlerdeki değişim

- 183

- 183

-183

- 183

Net İşletme Sermayesi dönüşü
Net Nakit Akımı

+ 100
-400

167

167

167

267

Net Nakit Akımlarını %12 ile iskonto edildiğinde projenin NPV’si 170.78 TL olarak bulunur.
Burada dikkat edilmesi gereken iki husus var.
1. Yeni projenin hayata geçirilmesi ile eski ürünlerin satışında olabilecek azalmalar, yeni
projeye vergi sonrası net maliyet olarak yüklenmelidir.
2. Projenin Net Bugünkü Değeri (NPV) sıfır değeri olsa bile firmanın ortak ve borç verenlerin
istedikleri getiri oranları sağlandığından proje gerçekleştirilebilir. Ancak proje ile birlikte t = 0
zamanında bağlanan fonlar, şirketin projenin başlamasından hemen sonra karşısına çıkacak
getirisi daha yüksek yatırım fırsatlarından yararlanamama durumu söz konusu olabilir.

8.8. Net Bugünkü Değer ve Belirlilik Katsayısı
Ekonomik koşullarının belirsiz hale gelmesi nedeniyle Costas Industry satış hacmi ve ürünlerin
birim fiyatları konusunda belirsizlikler yaşamaktadır. Senaryo analizine göre düzenlenmiş
birim fiyat ve NPV değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre beklenen NPV ve NPV’nin
belirlilik (değişim) katsayısı ne kadar olacaktır? Hesaplayınız.

Olasılık

Birim

Fiyat

NPV (000)

Kötü

0.30

10.000

7.000

-15.000

Normal

0.50

20.000

8.000

+25.000

İyi

0.20

30.000

10.000

+75.000

Çözüm:
Adım 1: Beklenen Net Bugünkü Değeri, E(NPV) bulunuz.

Birim

Fiyat

NPV

Olasılık

E(NPV)

(000)
Kötü

10.000

7.000

-15.000

0.30

-4.500

Normal

20.000

8.000

+25.000

0.50

12.500

İyi

30.000

10.000

+75.000

0.20

15.000

Beklenen NPV = E(NPV) = 23,000

Adım 2: Beklenen Net Bugünkü Değerlerin standart sapmasını bulunuz.
Pi(x  x)2

(x  x)2

Pi(x  x)2

Kötü

0.3 (-15-23)2

1,444

433.2

Normal

0.5 (-25-23)2

4

2

İyi

0.2 (75-23)2

2,704

540.8

Toplam

976

Standart sapma: (976)½ = 31,241
Belirlilik katsayısı: CVNPV = σNPV/E(NPV) = 31,241/23,000 = 1.36.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yatırım projelerinin türlerine göre (yenileme veya genişleme projeleri)
değerlendirilmesi

açıklanmıştır.

Değerlendirmeler

proje

nakit

akımları

üzerinden

gerçekleştiğinden proje türlerine farklı yaklaşımlar olabilmektedir. Buna göre, yenileme
projeleri ve genişleme projeleri detaylı olarak açıklanmış ve örnek uygulamalar ile anlatım
pekiştirilmiştir.

Nakit akımların gerçekleşme olasılıkları farklı olan projelere riskli projeler adı verilmektedir.
Bu bölümde riskli projelerin yenileme ve genişleme projeleri olarak analize tabi tutulurken,
tamamen sıfırdan gerçekleştirilen yeni bir projenin analizi de gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıda nakit akımları verilen ve 150,000 TL maliyetindeki bir yatırım projesinin geri ödeme
süresini bulunuz. Yıl 1-4: 15.000 TL; Yıl 5-9: 20.000 TL; Yıl 10: 60.000 TL.

2. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna
kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?

3. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna
kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin iskolanmış geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?

4. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda aşağıdaki
projelerden hangisi kabul edilmelidir?

Proje A

Proje B

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-1,000,000

-1,200,000

1

400,000

500,000

2

400,000

500,000

3

400,000

700,000

4

300,000

0

5. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
1’in NPV’si ne kadardır?
Proje 1

Proje 2

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100

-100

1

50

10

2

40

30

3

30

40

4

10

60

6. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
2’nin NPV’si ne kadardır?
Proje 1

Proje 2

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100

-100

1

50

10

2

40

30

3

30

40

4

10

60

7.. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise hangi
proje tercih edilmelidir?
Proje 1

Proje 2

Yıl

Nakit Akımı

Nakit Akımı

0

-100

-100

1

50

10

2

40

30

3

30

40

4

10

60

8. Aşağıda verilen ve aralarında eşit ödemelerin bulunduğu (annüite) 10 yıllık projenin net nakit
akımların (milyon TL) %14 sermaye maliyetinden Net Bugünkü Değerini bulunuz.
Maliyet0 = 20 milyon TL
NNA1-5= 5 milyon TL
NNA6-8 = 3 milyon TL
NNA9-10 = 2 milyon TL

9. Aşağıda verilen proje nakit akımların geri ödeme süresi 3.25 yıldır. Sermaye maliyeti %10
ise projenin Net Bugünkü Değeri ne olur?
Yıl

Nakit Akımı

0

?

1

5,000

2

6,000

3

7,000

4

8,000

10. İki yatırımcı bir yatırımın iç verim oranı (IRR) değerlerini farklı bulmuşlardır. Biri %12%13 arasında bir değer bulurken, diğeri %800 gibi çok farklı bir değer bulmuştur. Böyle bir
durumu nasıl açıklarsınız?

CEVAPLAR
1. Yatırım projesinin tüm nakit akımlarını zaman çizelgesi üzerinde gösterelim. Daha sonra
nakit girişlerini sırasıyla başlangıç maliyetinden düşelim. Artı değere geçtiğimiz zaman proje
kendini amorti etmiş sayılacaktır. Yaratılan nakit girişlerin yıl içinde eşit miktarlarda olduğu
kabul edilir. Örneğin 9. yılda projenin başabaş hale gelebilmesi için 10 TL’ye ihtiyaç varken, o
yıl 20 TL nakit girişi sağlanmıştır. Gelen 20 TL, yılın belli bir zamanında değil de yıl içinde
eşit miktarlarda yaratıldığını varsayarsak: 10/20 = 0.50 oranı bulunur. Bunun anlamı
ihtiyacımız olan miktar yılın %50’sinde yaratılmıştır. Dolayısıyla: Geri Ödeme Süresi = 8 +
10/20 = 8.50 yıl olur.

2. Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti veya piyasa faiz oranı gibi isimler de
verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL
maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve
daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000 TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar
nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur.

3. İskontolanmış geri ödeme süresinde nakit akımları nominal değerleri ile değil, bugüne
indirgenmiş değerleri ile hesaplanır. Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti
veya piyasa faiz oranı gibi isimler de verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi
değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri

ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000
TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur. Problemin istemiş olduğu İskontolanmış
Geri Ödeme Süresi (İGÖS) şöyle bulunur:
-1,000,000 – 5,000,000/(1.1) + 1,000,000/(1.1)2 + 1,100,000/(1.1)3 +
1,210,000/(1.1)4 + 1,331,000/(1.1)5 + 1,464,100/(1.1)6
= -1,000,000 – 4,545,546 + 826,446 + 826,446 + 826,446 + 826,446 +
826,446 + 826,446 = -586,870
= 7 yıl + 586,870/826,446 = 7.71 yıl

4. A projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri -5,259
TL’dir. Bugünkü maliyeti karşılayamadığı için A projesinin iskontolanmış geri ödeme süresi 3
yılı aşmaktadır.
B projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri 193,689
TL’dir. Nakit girişlerinin bugünkü değeri, proje maliyetinden büyük olduğu için B projesi
hayata geçirilir.

5. NPV1 = -100 + 50(1/1.15)1 + 40(1/1.152)2 + 30(1/1.153)3 + 10(1/1.154)4
= -100 + 50(0.8696) + 40(0.7561) + 30(0.6575) + 10(0.5718) = -0.833

6. NPV2 = -100 + 10(1/1.15)1 + 30(1/1.152)2 + 40(1/1.153)3 + 60(1/1.154)4
= -100 + 10(0.8696) + 30(0.7561) + 40(0.6575) + 60(0.5718) = -8.013

7. Sonuç olarak %15 sermaye maliyetinde her iki proje de eksi NPV verdiklerinden, her ikisi
de reddedilir.

8. PV0 = 5[(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]5 + 3 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]3
(1/1.14)5 + 2 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]2 (1/1.14)8
= 5 (3.4331) + 3 (2.3216)(0.5194) + 2 (1.6467)(0.3506) =
= 17.166 + 3.618 + 1.155 = 21.938
= 21,937,260 TL.

9. Önce eksik olan nakit akımını belirleyelim. Eğer geri ödeme süresi 3.25 yıl ise t = 0
zamanındaki nakit akımının -12,750 TL olması gerektiğini ifade eder.
5,000 + 6,000 + (0.25)7,000 = 12,750
Buna göre Net Bugünkü Değer aşağıdaki gibi bulunur:
NPV = -12,750 + 5,000/(1.10)1 + 6,000/(1.1)2 + 7,000/(1.1)3 + 8,000/(1.1)4 =
= 7,477.44

10. Nakit akımları zaman içinde önce negatif, sonrasında pozitif ve tekrar negatif değerler
alırsa böyle bir durum ortaya çıkabilir.

1. Aşağıda nakit akımları verilen ve 150,000 TL maliyetindeki bir yatırım projesinin geri ödeme
süresini bulunuz. Yıl 1-4: 15.000 TL; Yıl 5-9: 20.000 TL; Yıl 10: 60.000 TL.
a) 8 yıl

b) 8.5 yıl

c) 9 yıl

d) 9.5 yıl

e) 10 yıl

2. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna
kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?
a) 5.7 yıl

b) 5.9 yıl

c) 6.2 yıl

d) 6.5 yıl

e) 7 yıl

3. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna
kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin iskolanmış geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?
a) 7.71 yıl

b) 8.71 yıl

c) 9.71 yıl

d) 10.71 yıl

e) 11 yıl

4. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda A Projesinin
nakit girişlerinin bugünkü değeri ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4
a) 1,199,645
b) 2,000,000
c) 2,145,321
d) 2,564,369
e) 2,765,370

Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

5. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda A Projesinin
iskontolanmış geri ödeme süresi yaklaşık ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

a) 3.02 yıl
b) 2.99 yıl
c) 2.90 yıl
d) 2.50 yıl
e) 2.12 yıl
6. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda B Projesinin
nakit girişlerinin bugünkü değeri ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

a) 1,393,689
b) 1,493,689
c) 1,593,689
d) 1,693,689
e) 1,793,689
7. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
1’in NPV’si ne kadardır?

Proje 1
Nakit Akımı
-100
50
40
30
10

Yıl
0
1
2
3
4
a) -100

b)-22.540

c)-2.540

d) -0.833

Proje 2
Nakit Akımı
-100
10
30
40
60
e) 0

8. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
2’nin NPV’si ne kadardır?
Proje 1
Nakit Akımı
-100
50
40
30
10

Yıl
0
1
2
3
4
a) -100

b) -8.013

c) -2.540

d) -0.833

Proje 2
Nakit Akımı
-100
10
30
40
60
e) 0

9. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise hangi
proje tercih edilmelidir?
Yıl
0
1
2
3
4
a) Proje 1 b) Proje 2

Proje 1
Nakit Akımı
-100
50
40
30
10

Proje 2
Nakit Akımı
-100
10
30
40
60

c) Proje 1 ve Proje 2 d) İkisi de reddedilir. e) Veriler yetersiz

10. Aşağıda verilen ve aralarında eşit ödemelerin bulunduğu (annüite) 10 yıllık projenin net
nakit akımların (milyon TL) %14 sermaye maliyetinden Net Bugünkü Değerini bulunuz.

Maliyet0 = 20 milyon TL
NNA1-5= 5 milyon TL
NNA6-8 = 3 milyon TL
NNA9-10 = 2 milyon TL

a) 1,937,260

b) 2,937,260 c) 3,937,260 d) 4,937,260 e) 5,937,260

CEVAPLAR
1. B şıkkı.
Yatırım projesinin tüm nakit akımlarını zaman çizelgesi üzerinde gösterelim. Daha sonra nakit
girişlerini sırasıyla başlangıç maliyetinden düşelim. Artı değere geçtiğimiz zaman proje kendini
amorti etmiş sayılacaktır. Yaratılan nakit girişlerin yıl içinde eşit miktarlarda olduğu kabul
edilir. Örneğin 9. yılda projenin başabaş hale gelebilmesi için 10 TL’ye ihtiyaç varken, o yıl 20
TL nakit girişi sağlanmıştır. Gelen 20 TL, yılın belli bir zamanında değil de yıl içinde eşit
miktarlarda yaratıldığını varsayarsak: 10/20 = 0.50 oranı bulunur. Bunun anlamı ihtiyacımız
olan miktar yılın %50’sinde yaratılmıştır. Dolayısıyla: Geri Ödeme Süresi = 8 + 10/20 = 8.50
yıl olur.
2. B şıkkı.
Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti veya piyasa faiz oranı gibi isimler de
verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL
maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve
daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000 TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar
nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur.
3. A şıkkı.
İskontolanmış geri ödeme süresinde nakit akımları nominal değerleri ile değil, bugüne
indirgenmiş değerleri ile hesaplanır. Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti
veya piyasa faiz oranı gibi isimler de verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi
değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri
ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000
TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.

Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur. Problemin istemiş olduğu İskontolanmış
Geri Ödeme Süresi (İGÖS) şöyle bulunur:
-1,000,000 – 5,000,000/(1.1) + 1,000,000/(1.1)2 + 1,100,000/(1.1)3 +
1,210,000/(1.1)4 + 1,331,000/(1.1)5 + 1,464,100/(1.1)6
= -1,000,000 – 4,545,546 + 826,446 + 826,446 + 826,446 + 826,446 +
826,446 + 826,446 = -586,870
= 7 yıl + 586,870/826,446 = 7.71 yıl

4. A
5. A şıkkı.
A projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri -maliyeti
karşılayamadığı için A projesinin iskontolanmış geri ödeme süresi 3 yılı aşmaktadır.
B projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri, proje
maliyetinden büyük olduğu için B projesi hayata geçirilir.
6. A şıkkı.

7. D şıkkı.
NPV1 = -100 + 50(1/1.15)1 + 40(1/1.152)2 + 30(1/1.153)3 + 10(1/1.154)4
= -100 + 50(0.8696) + 40(0.7561) + 30(0.6575) + 10(0.5718) = -0.833

8. B şıkkı.
NPV2 = -100 + 10(1/1.15)1 + 30(1/1.152)2 + 40(1/1.153)3 + 60(1/1.154)4
= -100 + 10(0.8696) + 30(0.7561) + 40(0.6575) + 60(0.5718) = -8.013

9. D şıkkı.
Sonuç olarak %15 sermaye maliyetinde her iki proje de eksi NPV verdiklerinden, her ikisi de
reddedilir.

10. A şıkkı.

PV0 = 5[(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]5 + 3 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]3
(1/1.14)5 + 2 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]2 (1/1.14)8
= 5 (3.4331) + 3 (2.3216)(0.5194) + 2 (1.6467)(0.3506) =
= 17.166 + 3.618 + 1.155 = 21.938
= 21,937,260 TL.
NPV = 21,937,260 – 20,000,000 = 1,937,260 TL

9. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLASILIK
AĞACI YAKLAŞIMI VE REEL OPSİYONLAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Olasılık Ağacı Yaklaşımı (Decision Tree)
9.2. Riskli Proje: Yeni Proje
9.3. Riskli Proje: Genişleme Projesi
9.4. Riskli Proje: Yenileme Projesi
9.5. Reel Opsiyonlar
9.6. Yatırım Projelerinde Bekleme Opsiyonu
9.7. Yatırım Projelerinde Terketme Opsiyonu

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yatırım projeleri değerleme
teknikleri ve reel opsiyon
konusu gösterilecek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Olasılık, Karar Ağacı, Reel Opsiyonlar

Giriş
Proje yatırımlarının değerlendirilmesi Nakit Akımları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Firmanın yarattığı nakit akımları, kârlarından farklıdır. Örnek olarak kavramsal olarak
hayalinizde her türlü işlemini peşin gerçekleştiren bir şirket canlandırın. Bu işletme bir yıllık
dönem içinde sadece geçmiş dönemde alınmış sabit varlık için 100 TL amortisman gideri
yaparken, 100 TL kâr elde etmiş olduğunu varsayalım. Yıl sonu gelir tablosunda net kâr rakamı
sıfır gözükürken, işletmenin kasasında nakit 100 TL olacaktır. Kâr bir muhasebe kaydıdır, nakit
akımı ise somut bir olgudur.

Firma yatırım projelerinde her türlü nakit akımını dikkate almaz. Sadece yürütülen proje ile
ilgili (incremental) nakit akımları değerlemeye katılır. Batık maliyetler dikkate alınmaz. Diğer
taraftan fırsat maliyetleri, amortisman giderleri, proje etkileşimleri, enflasyon oranı, vergiler ve
işletme sermayesi ihtiyaçları kesinlikle dikkate alınmadır.

Firmanın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kısa vadeli varlık ve yükümlülük işletme sermayesini
oluşturur. Hesaplamalarda gerekli olan değişkenler ortalama stok tutarı, yıllık satış tutarı, yıllık
genel giderler, brüt kâr, tedarikçilerin tanıdığı kredi süresi ile müşterilere tanınan kredi süresi
olabilmektedir.

Elde edilen analiz sonuçlarını duyarlılık analizi ve senaryo analizi yöntemleri ile pekiştirmekte
fayda var. Projenin sabit giderleri, işletme sermayesi ve gelirlerde meydana gelebilecek olası
değişimleri göz önüne alarak, bu gibi değişimlere hangi noktaya kadar katlanılabileceği,
duyarlılık analizleri ortaya konulabilir. Olası artış ve azalışlara göre yeniden net bugünkü değer
hesaplamaları yapılır.

9.1. Olasılık Ağacı Yaklaşımı (Decision Tree)
Bir yatırım tarafından oluşturulan olası nakit akışlarını düzenlemek amacıyla kullanılan
grafiksel ya da tablosal bir değerleme yaklaşımına olasılık ağaç yaklaşımı adı verilir. Şekilsel
sunumu bir ağacın dallarına benzediği için olasılık ağaç yaklaşımı adı verilmiştir. Çizilen her
bir dal, olası nakit akımı dizisini ifade etmektedir.
Örnek olarak Duru İnşaat A.Ş.’nin aşağıda detayları verilen yatırımını irdeleyelim: Şirket 900
bin TL maliyetli Magical Land projesini değerlendirmek istemektedir. 2 yıl sürecek projenin
nakit akımları 1. yıl için -olasılıkları ile beraber- aşağıdaki gibidir:
%20 olasılıkla 1.2 milyon TL,
%60 olasılıkla 450 bin TL ve
%20 olasılıkla -600 bin TL.
Birinci yıl olası nakit akımları sonrası, ikinci yıl nakit akımları her bir durum için 3 olasılıklı
gerçekleşecektir. Buna göre, ilk yıl 1.2 milyon TL nakit akımı gerçekleşirse, ikinci yıl:
%10 olasılıkla 2.2 milyon TL,
%60 olasılıkla 1.2 milyon TL ve
%30 olasılıkla 900,000 TL nakit akımı sağlanacaktır.

İlk yıl 450,000 TL nakit akımı gerçekleşirse, ikinci yıl:
%35 olasılıkla 900,000 TL,
%40 olasılıkla 600,000TL ve
%25 olasılıkla 300,000 TL nakit akımı sağlanacaktır.

İlk yıl -600,000 TL nakit akımı gerçekleşirse, ikinci yıl:
%10 olasılıkla 500,000 TL,
%50 olasılıkla -100,000 TL ve

%40 olasılıkla -700,000 TL nakit akımı sağlanacaktır.
Faiz oranının %5 olduğu bir durumda Magical Land projesi gerçekleştirilmeli midir?

Nakit akımları ilk yıl 3 dal, sonraki yıl da 9 dala ayrıştığından son yıl itibari ile 9 dalın bileşik
olasılıkları ortaya koymak gerekir. Buna göre değerler sırasıyla %2 (0.2x0.1), %12 (0.2x0.6),
%6 (0.2x0.3), %21 (0.6x0.35), %24 (0.6x0.4), %15 (0.6x0.25), %2 (0.2x0.1), %10 (0.2x0.5) ve
%8 (0.2x0.4) olacaktır.
İlk aşamada bileşik olasılık değerleri bulunduktan sonra her bir dal için Net Bugünkü Değer
(NPV) bulunur. Örneğin 1. yılın birinci dalı ve 2. yılın birinci dalı için hesaplanan NPV değeri
2,238,322 olacaktır.
NPV1 = 1,200,000 /1.05 + 2,200,000 / 1.052 - 900,000 = 2,238,322
Sırasıyla diğer 8 dal için NPV değerleri bulunur.
NPV2 = 1,200,000 /1.05 + 1,200,000 / 1.052 - 900,000 = 1,331,293
NPV3 = 1,200,000 /1.05 + 900,000 / 1.052 - 900,000 = 1,059,184
NPV4 = 450,000 /1.05 + 900,000 / 1.052 - 900,000 = 344,898
NPV5 = 450,000 /1.05 + 600,000 / 1.052 - 900,000 = 72,789
NPV6 = 450,000 /1.05 + 300,000 / 1.052 - 900,000 = -199,320
NPV7 = -600,000 /1.05 + 500,000 / 1.052 - 900,000 = -1,017,914
NPV8 = -600,000/1.05 - 100,000 / 1.052 - 900,000 = -1,562,132
NPV9 = -600,000 /1.05 - 700,000 / 1.052 - 900,000 = -963,492
Bulunan 9 NPV değeri bileşik olasılık değerleri ile çarpılıp, toplanırsa koşullu olasılıklı NPV
değeri bulunur: + 74,422 TL. Riski ifade eden standart sapma değeri 87,020 TL olur. Buna göre
Magical Land projesi kabul edilir. %66 olasılıkla NPV değeri -12,598 TL ile 161,442 TL
arasında olacaktır (μ ± 1σ). İlgili hesaplamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

9.2. Riskli Proje: Yeni Proje
Merve Girişimcilik, MEB’in uygulamaya koyacağı akıllı tahta projesinde yer almak
istemektedir. Merve Girişimcilik altı aylık çalışmalardan sonra aşağıdaki bilgileri toplamıştır.
Buna göre:
(1) t = 0 zamanında projenin uygulanabilirliliği konusunda yapılacak tüm çalışmaların maliyeti
500.000 TL olacaktır.
(2) Yapılan çalışmalar sonunda her şey olumlu gelişirse, Şirket t = 1 zamanında 1,000,000 TL
harcayarak projenin prototipini hazırlayacaktır. Bu aşamada, prototip projenin başarılı olma
ihtimali %80, başarısız olma ihtimali %20’dir.

(3) Eğer prototip başarılı olursa, Şirket t = 2 zamanında 10,000,000 TL daha harcayarak bir
üretim ünitesi oluşturacaktır. Bu aşamada projenin başarılı olma ihtimali %60, başarısız olma
ihtimali %40 olacağı tahmin edilmektedir.
(4) Üretim ünitesi oluşturulduktan sonra t = 3 zamanında %50 ihtimalle 16,000,000 TL, %50
ihtimalle de 13,000,000 TL nakit girişi sağlanacaktır.
(5) Projenin sermaye maliyeti %10’dur.
Çözüm:
Adım 1: Projenin başarılı olması durumunda NPV değerini bulunuz (Bin TL):
NPV   500 

1.000 10.000 16.000


1.1
(1.1)2
(1.1)3

= 2,347.480 TL
Adım 2: Olasılık değerleri hesaplanır.
Proje, 3 dönemden oluştuğu için her dönem sonunda değerlendirme kriteri olacaktır (başarılı
veya başarısız). Yukarı doğru giden okun Başarısız, aşağı doğru giden okun da başarılı
olduğunu kabul edersek, olasılık değerleri şöyle oluşur:
Başarısız
0.20
0.40
0.80
Başarılı

0.60

0.50

0.50

0

1

2

3

olasılık

NPV

-500 -1,000 -10,000 16,000

(0.80x0.60x0.50) =0.24

2,347

-500 -1,000 -10,000 13,000

(0.80x0.60x0.50) =0.24

94

-500 -1,000

(0.80x0.40) = 0.32

-500

0.20

-1,409
-500

Bileşik olasılık değerlerinin toplamı 1.00’eşit olduğuna dikkat ediniz.
Adım 2: Projenin tüm olasılıklar dâhilinde beklenen Net Bugünkü Değeri (NPV) aşağıda
hesaplanmıştır:
E(NPV) = 0.24(2,347) + 0.24(94) + 0.32(-1,409) + 0.20(-500) = 35,000 TL.

9.3. Riskli Proje: Genişleme Projesi
Yeni bir ayakkabı üretim makinesinin alınıp alınmaması konusunda analiz yapmanız
istenmiştir. Buna göre ekonomik ömrü 4 yıl olan yeni makine satın alınırsa, ilgili firmanın net
işletme sermayesi (NİS) 6.000 TL artacaktır. Bununla birlikte satış hâsılatı yıllık 40.000 TL ve
faaliyet giderlerini de yıllık 15.000 TL artacaktır. Makine 3 yıl kullanıldıktan sonra 25.000
TL’ye satılması planlanmaktadır. Bugün piyasa değeri 40.000 TL olan makinenin amortisman
yöntemi doğrusal olacaktır. Sermaye maliyeti %10, vergi oranın da %40 olduğu bir durumda:

a. Projenin başlangıç maliyeti (t = 0) ne kadar olacaktır?
Maliyet

(40,000)

NİS değişimi

(6,000)

Toplam maliyet

(46,000)TL

b. Projenin faaliyetlerden elde edilecek net nakit akımlarını bulunuz.

Amortisman değeri 40,000 TL ve ekonomik ömrü 4 yıl olacağı varsayımıyla yıllık amortisman
gideri 10,000 TL olacaktır.
Faaliyetlerden elde edilen nakit akımları:
1

2

3

1) Gelirlerde artış

40.000

40.000

40.000

2) Maliyetlerde artış

(15.000) (15.000) (15.000)

3) Amortisman

(10.000) (10.000) (10.000)

4) VÖK

15.000

15.000

15.000

5) Vergi (% 40)

(6.000)

(6.000)

(6.000)

6) VSK

9.000

9.000

9.000

7) Amortisman

10.000

10.000

10.000

8) Net Faaliyet Nakit Akımları 19.000

19.000

19.000

c. Projenin nihai yıl elde edilecek net nakit akımlarını bulunuz.

Yıl 3
Hurda değeri

25,000

Vergi

(6,000)

NİS geri dönüş



(25,000 - 10,000)(0.40) = 6,000 TL.

6,000
25,000

Vergi oranı, (Piyasa değeri eksi Defter değeri) x (vergi oranı) işlemi ile bulunmaktadır.

d. Projenin Net Bugünkü Değerini (NPV) hesaplayınız.

0

k = %10

-46,000

NPVk= %10

1

2

19,000 19,000

3

19,000
TV = 25,000
44,000

= -46,000 + 19,000(1/1.1)

+ 19,000(1/1.12) + 44,000(1/1.13)
= -46,000 + 19,000(0.9091) + 19,000(0.8264)
+ 44,000(0.7513) = 20,033 TL
Inputs: CF0 = -46,000; CF1 = 19,000; CF2 = 19,000; CF3 = 44,000; I = 10.
Output: NPV = 20,033 TL

Bir önceki problem genişleme projeleri ile ilgilidir. Aynı problemi bir yenileme projesine
dönüştürürsek karşımıza şöyle bir durum çıkar:

9.4. Riskli Proje: Yenileme Projesi
Eski makinenin yerine yeni bir ayakkabı üretim makinesinin satın alınacaktır. Buna göre,
ekonomik ömrü 4 yıl olan yeni makine satın alınırsa eski makine 10,000 TL’den satılacaktır.
Eski makinenin daha 3 yıl ekonomik ömrü bulunmaktadır. Defter değeri 3,000 TL’dir. Firma,
eski makine için her yıl 1,000 TL amortisman ayırmaktadır.
Yeni makinenin satın alınması durumunda net işletme sermayesi 6.000 TL artacaktır. Bununla
birlikte satış hâsılatı yıllık 40.000 TL, faaliyet giderleri de yıllık 15.000 TL artacaktır. Makine
3 yıl kullanıldıktan sonra 25.000 TL’ye satılacaktır. Bugün piyasa değeri 40.000 TL olan
makinenin amortisman yöntemi doğrusal olacaktır. Sermaye maliyeti %10 ve vergi oranın da
%40’tır. Yenileme yatırımı yapılmalı mıdır?

İki durum arasındaki farklar belirlenir. Bu durumda:

1. Amortisman giderleri net 9,000 TL olacaktır.
Yeni makine için yıllık 10,000 TL amortisman yazılırken, satılması durumunda eski makine
için yıllık 1,000 TL amortisman gideri yazılamayacaktır.
2. Eski makine bugün satılırsa 10,000 TL nakit girişi sağlanacaktır. Defter değeri 3,000 TL olan
bir sabit varlık 10,000 TL’den satıldığı için sermaye kazancı sağlanmış olur. Vergi ödemesi
2,800 TL olacaktır.
(10,000 – 3,000) x 0.40 = 2,800 TL
3. Faaliyet nakit girişlerinde, amortismanlardan dolayı yıllık net 400 TL azalma meydana
gelecektir.
Faaliyetlerden elde edilen nakit akımları:
1

2

3

1) Gelirlerde artış

40.000

40.000

40.000

2) Maliyetlerde artış

(15.000) (15.000) (15.000)

3) Amortisman

(9.000)

(9.000)

(9.000)

4) VÖK

16.000

16.000

16.000

5) Vergi (% 40)

(6.400)

(6.400)

(6.400)

6) VSK

9.600

9.600

9.600

7) Amortisman

9.000

9.000

9.000

8) Net Faaliyet Nakit

18.600

18.600

18.600

Akımları

0

k = %10

-46,000
+10,000
-2,800

NPVk= %10

1

18,600

2

3

18,600
18,600
TV = 25,000
43,600

= -38,000 + 18,600(1/1.1)

+ 18,600(1/1.12) + 43,600(1/1.13)
= -38,000 + 18,600(0.9091) + 18,600(0.8264)
+ 43,600(0.7513) = 27,037 TL

9.5. Reel Opsiyonlar
Şirket yönetiminin bir projeyi kabul edip etmeme kararını bugünden değil, proje üzerinde etkili
olacak faktörleri gördükten sonra gelecekte alabilme esnekliğine reel opsiyon denir.
Projenin Değeri = NBD + Opsiyon Değeri
Petrol kuyusu açmayı düşünen Oil A.Ş. önceden belirlediği yerde sondaj çalışmalarına
başlaması durumunda bugünkü maliyet 300 milyon TL olacaktır. Sondajın başarılı olup,
olamayacağı ilk testlerin alınacağı bir yıl sonra belli olacaktır. Projenin başarılı ve başarısız
olma olasılıkları birbirine eşit. İskonto oranı %10 olduğu bir ortamda projenin bir yıl sonra
başarılı olması durumunda yaratacağı nakit akımlarının (yararların) bugünkü değeri 575 milyon
TL olacaktır. Bir yıl sonra başarısız olma durumunda ise projeden elde edilecek yararların
bugünkü değeri sıfır TL olacaktır. Buna göre proje hayata geçirilmeli midir?

Klasik NPV analizine göre proje reddedilmelidir. Çünkü, projeden beklenen yararların bugünkü
değeri 287.5 milyon TL olacaktır. Proje maliyeti hesaba katıldığında Net Bugünkü Değer
(NPV) negatif bir değer alacaktır.

Beklenen Yararların Bugünkü Değeri = (%50 x 575) + (%50 x 0) = 287.5
NPV = -300 + 287.5 / 1.10 = -38.64 milyon TL.

Burada kullanılan analiz tekniğinde projenyi terk etme opsiyonu yok sayılmaktadır. Kuyunun
açılması ve başarısız olunması durumunda, o ana kadar yapılan tüm yatırımların 250 milyon

TL’ye bir başka yatırım petrol şirketine satılacağı varsayımında proje değerlendirilmesinde bir
değişiklik olur mu?

Bu durumda Oil A.Ş. iki defa karar verir: kuyuyu açmak veya açmamak; terk etmek veya
kalmak. Dolayısıyla, terk etme opsiyonu analize dahil edildiğinde kuyu sondaj çalışmaları
devam etmeli sonucu çıkıyor:
Beklenen Getiri = (%50 x 575) + (%50 x 250) = 412.5
NPV = -300 + 412.5 / 1.10 = 75 milyon TL

Görüldüğü gibi bir projenin değeri, projenin opsiyonsuz ve opsiyonlu fiyatından oluşmaktadır.
Yukarıdaki örnekte projenin opsiyon değerini bulabilmek için:
75.00 = –38.60 + Opsiyon değeri
Opsiyon değeri = 113.64 milyon TL’dir.

9.6. Yatırım Projelerinde Bekleme Opsiyonu
Çorakoğlu Endüstri 2.0 milyon TL maliyetli, 5 yıl ekonomik ömrü olan bir projeyi hayata
geçirmeyi planlamaktadır. Projenin başarılı olma şansı %75. Eğer başarılı olursa yaratacağı net

nakit akımları yıllık 750.000 TL olacaktır. Başarılı olamama durumunda ise projenin yaratacağı
net nakit akımları yıllık 25.000 TL olarak gerçekleşecektir. Şirket projenin başarılı olup
olamadığını ancak bir yıl sonra görebilecektir. Bu nedenle şirket yönetimi projeyi bir yıl
erteleyip ertelememe konusunda kararsızdır. Eğer bir yıl beklerse projenin maliyeti 2.0 milyon
TL olacaktır. Bu alternatif uygulandığında şirket yönetimi projenin başarılı olup olmadığını
görebilecek. Başarılı olması durumunda net nakit akımları yıllık 750.000 TL, projenin
tutmaması durumunda ise yıllık 25.000 TL olacaktır. Beklenilmesi durumunda nakit akımları
5 yıl değil, 4 yıl olarak gerçekleşecektir. Bu özellikleri göz önünde tutarak yapacağınız analizle
Şirket Yönetimine en doğru seçeneği belirleyiniz. İskonto faiz oranı %10’dur.

Çözüm:
Adım 1: Projenin beklenen Net Bugünkü Değeri (NPV) değerini bulunur.
Beklenen yıllık net nakit akımları:
(0.75)(750,000) + (0.25)(125,000) = 593,750 TL
CF0 = -2,000,000; CF1-5 = 593,750; I = 10;
NPV = 250,780 TL.

Adım 2: Bekleme opsiyonu kullanıldığında projenin NPV’sini hesaplanır. Bekleme opsiyonu
kullanıldığında Yönetim projenin başarılı olup, olamadığını kesin olarak görebilecektir.
Projenin yaratacağı nakit akımları 750,000 TL olarak devam edecektir.
t = 0 zamanında bekleme opsiyonundaki NPV değeri şöyle hesaplanır:
Input: CF0 = 0; CF1 = -2,000,000; CF2-5 = 750,000; I = 10;
Output: NPV = 343,090 TL

Adım 3: Bekleme durumunda oluşacak ekstra kazanç.

343,090 – 250,780 = 92,310 TL.

9.7. Yatırım Projelerinde Terketme Opsiyonu
Çorakoğlu Endüstri ile Bereket Endüstri aynı sektörde faaliyet gösteren iki rakip firmadır.
Bereket Endüstri maliyeti 550,000 TL ve ekonomik ömrü 5 yıl olan bir projeyi
değerlendirmektedir. Projenin yaratacağı nakit akımlarının seviyesi, tüketicilerin tercihleri ile
birebir ilgilidir. Tüketiciler proje ürününü beğenirlerse şirketin net nakit akımları yıllık 250.000
TL, beğenmezlerse yıllık 35.000 TL olacaktır. Projenin beğenilme veya beğenilmeme
olasılıkları eşittir (%50 - %50. Sermaye maliyeti %12 ise projenin beklenen NBD ne olur?

Çözüm:
Adım 1: 1-5 yılları arasındaki beklenen nakit akımları bulunur.
(0.5)(250,000) + (0.5)(35,000) = 142,500 TL.

Adım 2: Projenin Net Bugünkü Değeri (NPV) değeri bulunur.
Inputs: CF0 = -550,000; CF1-5 = 142,500; I = 12;
Output: NPV = -36,319 TL.

Proje hayata geçtikten bir yıl sonra Bereket Endüstri yönetiminin projeyi terk etme opsiyonun
olduğunu varsayalım. Eğer projeden vazgeçme opsiyonu kullanılırsa, t = 1 zamanında ilave
olarak 100.000 TL kazanılacaktır. Sermaye maliyeti aynı kalması durumunda terk etme
opsiyonun değeri ne olur?

Projenin terk edilmemesi durumunda:

0.5

1
2
|
|
250 250

3
|
250

4
|
250

35

35

35

5
|
250

NPV

p 
NPV

351,194 175,597

-550,000
0.5

35

35

423,833 –211,916
E(NPV) = -36,319

Projenin terk edilmesi durumunda:
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p 
NPV
175,597

-550,000
0.5

100,000 + 35,000

–429,464 –214,732
E(NPV) = -39,135

Terk etmenin Değeri = -39,135 – (-36,319) = - 2,816 TL.
Terk etme değeri negatif değer çıktığı için projenin terk etme opsiyonu kullanılmamalıdır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde proje değerlendirmesinin olasılık ağacı ve reel opsiyonlar açısından
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bir yatırım sonucu gerçekleşecek olası nakit akımlarını
düzenlemek amacıyla kullanılan grafiksel ya da tablosal değerleme yaklaşımına, olasılık ağaç
yaklaşımı adı verilmektedir. Şekilsel sunumu bir ağacın dallarına benzediği için olasılık ağaç
yaklaşımı adı verilmiştir. Çizilen her bir dal, olası nakit akımının dizisini ifade etmektedir.

Şirket yönetiminin bir projeyi kabul edip etmeme kararını bugünden değil, proje üzerinde etkili
olacak faktörleri gördükten sonra gelecekte alabilme esnekliğine ise reel opsiyon adı
verilmektedir. Buna göre projenin değeri, normal koşullarda ortaya çıkacak projenin net
bugünkü değerinin üzerine proje opsiyon değerinin ilave edilmesi ile bulunur. Proje opsiyon
değeri, duruma göre Bekleme Opsiyonu olabildiği gibi Terketme Opsiyonu da olabilmektedir.

Bölüm Soruları
1. Riski tanımlarken,
a.yatırım projesinin reddilme olasılığı bulunur.
b. bir projenin olası nakit akımları bulunur.
c. bir projenin olası nakit akımlarındaki hatalar bulunarak yanlış sonuçlara varılması
engellenir.
d. bir projede artan nakit akımları bulunur.
e. vergi oranı ile beraber projenin süresi bulunur
2. Senaryo analizi,
a. projenin en olası sonucunu verir.
b. net bugünkü değerdeki değişimleri girdilerin değişimlerine göre inceler.
c. projenin iç verim oranını bulur.
d. projenin süresini ve başabaş noktasını bulur.
e. projenin değiştirilmiş iç verim oranını verir.
3. Bir projenin sadece bir değişkenin (girdi) net bugünkü değeri üzerindeki etkisini
incelemeye ______________ analizi; birçok değişkenin (girdi) aynı anda net bugünkü değeri
üzerindeki etkisini incelemeye ____________ analizi adı verilir.
a. tahmin; tahmin
b. senaryo; duyarlılık
c. duyarlılık; simülasyon
d. simülasyon; simülasyon
e. başabaş; simülasyon
4. Senaryo analizini duyarlılık analizi ile birleştiren analize _______________ adı verilir.
a. tahminleme
b. senaryo
c. duyarlılık
d. simülasyon
e. başabaş

5. En kötü olasılık senaryosunda hangi değişkenler (girdi) en yüksek olasılık seviyesinde
olacaktır?
I. sabit maliyetler
II. birim satış fiyatı
III. değişken giderler
IV. satış miktarı
a. I
b. III
c. II ve III
d. I ve III
e. I, III, ve IV

Cevapalar:

1. C

2. B

3. C

4. D

5. D

1. Aşağıda nakit akımları verilen ve 150,000 TL maliyetindeki bir yatırım projesinin geri ödeme
süresini bulunuz. Yıl 1-4: 15.000 TL; Yıl 5-9: 20.000 TL; Yıl 10: 60.000 TL.
a) 8 yıl

b) 8.5 yıl

c) 9 yıl

d) 9.5 yıl

e) 10 yıl

2. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna
kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?
a) 5.7 yıl

b) 5.9 yıl

c) 6.2 yıl

d) 6.5 yıl

e) 7 yıl

3. Kardelen İnşaat maliyeti 1,000,000 TL olan bir arsayı satın almayı planlamaktadır. Arsanın
bugün satın alınması durumunda ekonomik ömrü 10 yıl olan proje bir yıl içinde tamamlanacak
ve bu süre içindeki inşaat ile ilgili maliyetler 5,000,000 TL olacaktır. Yatırımın vergi sonrası
yaratacağı nakit girişleri 2. yıldan itibaren başlayacak ve her yıl %10 artarak 10. yılın sonuna

kadar sürecektir. İlk nakit girişinin değeri 1,000,000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye
maliyetinin %10 olması durumunda projenin iskolanmış geri ödeme süresi ne kadar olacaktır?
a) 7.71 yıl

b) 8.71 yıl

c) 9.71 yıl

d) 10.71 yıl

e) 11 yıl

4. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda A Projesinin
nakit girişlerinin bugünkü değeri ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4

Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

a) 1,199,645
b) 2,000,000
c) 2,145,321
d) 2,564,369
e) 2,765,370
5. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda A Projesinin
iskontolanmış geri ödeme süresi yaklaşık ne kadardır?
Yıl
0
1
2
3
4
a) 3.02 yıl
b) 2.99 yıl
c) 2.90 yıl
d) 2.50 yıl

Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

e) 2.12 yıl
6. Akçanlar A.Ş. yatırım politikası gereği iskontolanmış geri ödeme süreleri 3 yıldan kısa olan
projeleri kabul etmemektedir. Buna göre iskonto oranın %10 olduğu bir durumda B Projesinin
nakit girişlerinin bugünkü değeri ne kadardır?
Proje A
Nakit Akımı
-1,000,000
400,000
400,000
400,000
300,000

Yıl
0
1
2
3
4

Proje B
Nakit Akımı
-1,200,000
500,000
500,000
700,000
0

a) 1,393,689
b) 1,493,689
c) 1,593,689
d) 1,693,689
e) 1,793,689
7. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
1’in NPV’si ne kadardır?
Proje 1
Nakit Akımı
-100
50
40
30
10

Yıl
0
1
2
3
4
a) -100

b)-22.540

c)-2.540

d) -0.833

Proje 2
Nakit Akımı
-100
10
30
40
60
e) 0

8. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise Proje
2’nin NPV’si ne kadardır?
Yıl
0

Proje 1
Nakit Akımı
-100

Proje 2
Nakit Akımı
-100

1
2
3
4
a) -100

b) -8.013

50
40
30
10
c) -2.540

d) -0.833

10
30
40
60
e) 0

9. İki almaşık projenin net nakit akımları aşağıda verilmiştir. Sermaye maliyeti %15 ise hangi
proje tercih edilmelidir?
Yıl
0
1
2
3
4
a) Proje 1 b) Proje 2

Proje 1
Nakit Akımı
-100
50
40
30
10

Proje 2
Nakit Akımı
-100
10
30
40
60

c) Proje 1 ve Proje 2 d) İkisi de reddedilir. e) Veriler yetersiz

10. Aşağıda verilen ve aralarında eşit ödemelerin bulunduğu (annüite) 10 yıllık projenin net
nakit akımların (milyon TL) %14 sermaye maliyetinden Net Bugünkü Değerini bulunuz.
Maliyet0 = 20 milyon TL
NNA1-5= 5 milyon TL
NNA6-8 = 3 milyon TL
NNA9-10 = 2 milyon TL

a) 1,937,260

b) 2,937,260 c) 3,937,260 d) 4,937,260 e) 5,937,260

CEVAPLAR
1. B şıkkı.
Yatırım projesinin tüm nakit akımlarını zaman çizelgesi üzerinde gösterelim. Daha sonra nakit
girişlerini sırasıyla başlangıç maliyetinden düşelim. Artı değere geçtiğimiz zaman proje kendini

amorti etmiş sayılacaktır. Yaratılan nakit girişlerin yıl içinde eşit miktarlarda olduğu kabul
edilir. Örneğin 9. yılda projenin başabaş hale gelebilmesi için 10 TL’ye ihtiyaç varken, o yıl 20
TL nakit girişi sağlanmıştır. Gelen 20 TL, yılın belli bir zamanında değil de yıl içinde eşit
miktarlarda yaratıldığını varsayarsak: 10/20 = 0.50 oranı bulunur. Bunun anlamı ihtiyacımız
olan miktar yılın %50’sinde yaratılmıştır. Dolayısıyla: Geri Ödeme Süresi = 8 + 10/20 = 8.50
yıl olur.
2. B şıkkı.
Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti veya piyasa faiz oranı gibi isimler de
verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL
maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve
daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000 TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar
nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur.
3. A şıkkı.
İskontolanmış geri ödeme süresinde nakit akımları nominal değerleri ile değil, bugüne
indirgenmiş değerleri ile hesaplanır. Burada sermaye maliyeti (iskonto oranı; fırsat maliyeti
veya piyasa faiz oranı gibi isimler de verilebilir) %10 ise nakit akımları aşağıdaki gibi
değerlendirilir: Bugün itibari ile 1,000,000 TL maliyetli arsa satın alınır. 1. yıl inşaat maliyetleri
ile toplam maliyet 6,000,000 TL’ye ulaşır ve daha sonra nakit girişleri başlar. 2. yıl 1,000,000
TL, 3. yıl 1,210,000 TL ve daha sonraki yıllar nakit girişleri %10 art arak devam edecektir.
Geri Ödeme Süresi = 5 + 1.36/1.46 = 5.9 yıl bulunur. Problemin istemiş olduğu İskontolanmış
Geri Ödeme Süresi (İGÖS) şöyle bulunur:
-1,000,000 – 5,000,000/(1.1) + 1,000,000/(1.1)2 + 1,100,000/(1.1)3 +
1,210,000/(1.1)4 + 1,331,000/(1.1)5 + 1,464,100/(1.1)6
= -1,000,000 – 4,545,546 + 826,446 + 826,446 + 826,446 + 826,446 +
826,446 + 826,446 = -586,870
= 7 yıl + 586,870/826,446 = 7.71 yıl

4. A
5. A şıkkı.
A projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri -maliyeti
karşılayamadığı için A projesinin iskontolanmış geri ödeme süresi 3 yılı aşmaktadır.

B projesinin ilk 3 yıl nakit akımlarının %10 iskonto değerleri ile bugünkü değerleri, proje
maliyetinden büyük olduğu için B projesi hayata geçirilir.
6. A şıkkı.

7. D şıkkı.
NPV1 = -100 + 50(1/1.15)1 + 40(1/1.152)2 + 30(1/1.153)3 + 10(1/1.154)4
= -100 + 50(0.8696) + 40(0.7561) + 30(0.6575) + 10(0.5718) = -0.833

8. B şıkkı.
NPV2 = -100 + 10(1/1.15)1 + 30(1/1.152)2 + 40(1/1.153)3 + 60(1/1.154)4
= -100 + 10(0.8696) + 30(0.7561) + 40(0.6575) + 60(0.5718) = -8.013

9. D şıkkı.
Sonuç olarak %15 sermaye maliyetinde her iki proje de eksi NPV verdiklerinden, her ikisi de
reddedilir.

10. A şıkkı.
PV0 = 5[(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]5 + 3 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]3
(1/1.14)5 + 2 [(1/0.14)-(1/(0.14*(1+0.14)]2 (1/1.14)8
= 5 (3.4331) + 3 (2.3216)(0.5194) + 2 (1.6467)(0.3506) =
= 17.166 + 3.618 + 1.155 = 21.938
= 21,937,260 TL.
NPV = 21,937,260 – 20,000,000 = 1,937,260 TL
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Kazanım
Sermaye maliyeti hesaplama
türleri açıklanacak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Sermaye Maliyeti, CAPM, Gordon Modeli

Giriş
Sermaye maliyeti, bir yatırımda kullanılacak fonların fırsat maliyetini ifade eder. Kullanılan ve
kullanılacak tüm fonların ağırlıklı ortalama maliyeti sermaye maliyetini oluşturur. Firma
yatırımlarının finansmanı için nakde ihtiyaç duyduğunda ya borçlanır ya da hisse senedi satışı
gerçekleştir. Dolayısıyla firma bilançosunda görülen tüm varlıkların (aktifler) finansmanı ya
borçla ya da özsermaye ile sağlanır. Örneğin bir firmanın sermaye yapısı %40 borç ve %60
özsermayeden oluşsun. Borcun ortalama maliyeti %15, özsermayenin ortalama maliyeti de
%20 olsun. Buna göre şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) vergi unsurunun
olmadığı bir durumda bileşenlerin maliyetleri, ağırlıkları ile çarpımından oluşacaktır. Yani,
0.40 x 0.15 + 0.60 x 0.20 = %18 olarak hesaplanır. Dolayısıyla sermaye maliyeti, maliyeti olan
fon bileşenlerin ağırlıklı ortalamasıdır.
Sermaye maliyetinin yanlış belirlenmesi, firmanın yapması gereken bir yatırımı yapmamasına
veya yapmaması gereken bir yatırımı yapmasına neden olabilir. Yatırım kavramının uzun bir
süreci kapsadığı ve firmanın önemli kaynaklarını kullandığını düşünürsek yanlış
hesaplamalarının sonucunu ağır ve geri dönüşünün zor olması konunun önemi daha da
artırmaktadır.
Sermaye maliyeti belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Sermaye maliyetinin belirlenmesinde kullanılan bileşenlerin ağırlıkları, piyasa değerleri
üzerinden hesaplanmalıdır. Borç bileşenin cari piyasa değerini bulmak nispeten kolaydır.
Nitekim borç faiz oranı diğer enstrümanlara göre devamlı olarak yenilendiğinden,
sermaye maliyetinin bileşeni olan borç faiz oranı günceldir. Diğer taraftan, sermaye
piyasalarda işlem görmeyen şirketlerin cari piyasa değerlerinin bilinememesi nedeniyle
özsermaye maliyetini hesaplamak daha zordur.
2. Sermaye maliyeti, maliyeti olan unsurların toplamından oluşur. Maliyeti olmayan
unsurlar AOSM’nin dışında bırakılır.
Sermaye yapısı en uygun sermaye yapısı temel alınarak hesaplanmalıdır. İdeal durumda
geçmiş değerlerden değil, marjinal değerlerden sermaye maliyeti hesaplanmalıdır.

10.1. Sermaye Yapısını Oluşturan Unsurlar
Sermaye yapısı, kısaca bir firmanın uzun dönem finansman bileşimidir. Buradan hareketle,
firmanın yatırımları için ihtiyaç duyduğu iki tür finansman kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlardan birisi yabancı kaynakken, diğeri özkaynaktır. Her ikisinin de sağlayıcısı açısından
farklı beklenen getirileri vardır. Bu fonları talep eden firma için ise bahsedilen getiri o kaynağın
maliyetidir.
Sermaye yapısı terimi, firmalar tarafından kullanılan, tahvil (debt), rüçhanlı hisse senetleri
(preferred stock) ve adi hisse senetleri (common equity) gibi çeşitli sermaye kalemlerinin
değişik oranda birleşmesinden oluşmaktadır. Firmaların finansman yöneticilerinin kararlarına
doğrudan bağlı olmak üzere, nasıl bir bileşimin ortaya konacağı kararlaştırılmaktadır.
Sermaye yapısı içinde; yabancı kaynaklar (borçlar), adi hisse senetleri ve rüçhanlı hisse
senetleri yer alır.
10.2. Sermaye Maliyeti Kavramı
Sermaye maliyeti, şirketin ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen getiri oranlarına
dayanır. Firmanın sermaye yapısı içerisinde borç ve özsermaye yer aldığı için, firmanın
sermaye maliyeti borç yatırımcıları ile öz sermaye yatırımcılarının talep ettiği getirilerin
ağırlıklı ortalaması anlamına gelir. Bu maliyet, firmanın dolaşımdaki tüm menkul kıymetlerini
içeren porföyden, yatırımcıların talep edecekleri beklenen getiri oranıdır.
Genel olarak bir finansman kaynağının maliyeti (sermaye maliyeti) bu kaynağın firmaya
sağladığı para girişinin bugünkü değeri ile, gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değerini eşit
kılan iskonto oranıdır. Bir finansman kaynağının gerektireceği para çıkışları kaynağın niteliğine
göre faiz, anapara ödemeleri veya kar payı (dividant) olabilir.
Şirketin sermaye maliyeti, firmanın mevcut varlıkları için sermayenin fırsat maliyeti olarak da
tanımlanabilir. Firmaların sermaye yapıları, borç/özsermaye oranları her zaman aynı kalmaz.
Bu durumda firmanın sermaye yapısındaki değişmeler sermaye maliyetini de değiştirecektir.
Sermaye maliyetinin hesaplaması, işletmenin yatırım ve finansman kararlarının verilmesinde
önemli faktördür. Sermaye maliyeti hesaplamasının amacı, firmanın kaynak bileşiminin ortaya
konulmasıdır.

Sermaye maliyeti daha yatırım aşamasında önemini gösterir. Herhangi bir yatırımın
değerlendirilmesi için iskonto faktörü olarak sermaye maliyetine gerek duyulur. Sermaye
maliyeti hesaplanırken işletmenin iş riski dividant dağıtım politikası ve sermaye yapısı
değişmez kabul edilebilir.
Sermaye maliyeti hesaplanırken 1970’li yılların ortalarına kadar gelen geleneksel yaklaşım söz
konusu idi. Geleneksel yaklaşımda sermaye maliyeti değerlemesinde yalnızca uzun vadeli
borçlar hesaba katılırdı. Çünkü varlıklarla kaynaklar arasında vade senkronizasyonu olmalıydı.
Modern yaklaşıma göre ise, sermaye maliyeti değerlemesinde vadesine bakılmadan tüm
kaynaklar gözönüne alınır oldu. Geleneksel yaklaşımda sermaye maliyeti değerlemesinde
sadece uzun vadeli borçlar dikkate alınırken, modern yaklaşımda borcun kısa veya uzun vadeli
olması önemli değildir. Esas olan borca faiz yürütülüp yürütülmediğidir. Dolayısıyla faize
maruz kalan tüm borçlar (all interest bearing debt) sermaye maliyeti hesabında dikkate
alınmalıdır.
Sermaye maliyeti konusunda önemli bir takım unsurlar söz konusudur. Örneğin sermaye
maliyeti, marjinal sermaye maliyetidir ve ağırlıklı hesaplanır. Mükemmel olmayan piyasa
koşullarında sermaye maliyetinin belirlenmesi, işletmenin optimal sermaye yapısına
dayandırılmalıdır; sermaye maliyeti bileşiminde yalnızca uzun vadeli kaynaklar değil, maliyeti
olan tüm bileşenler dikkate alınmalıdır.

10.3. Sermaye Türlerinden Özsermaye Maliyeti
Firmalar, sermaye yapılarını oluştururken, varlıklarının finansmanında önemli miktarlarda
uzun vadeli borç enstrümanları veya ortaklarına ihraç etmiş oldukları hisse senetlerini
kullanırlar. Teorik olarak bir firma aktiflerin finansmanında sadece özsermaye (hisse senedi)
kullanabilir. Bu durumda sermaye maliyeti, çıkarılmış olan hisse senetlerini satın alan
yatırımcıların hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı kadar olacaktır. Bu bölümde
özsermaye maliyetini veren yaklaşımlardan iki tanesi açıklanacaktır: Gordon modeli olarak
bilinen temettü modeli ve CAPM olarak bilinen finansal varlık değerleme modeli.

10.3.1. Öncelikli Pay Senedi Maliyeti
Öncelikli pay senetlerinin maliyetini, senet üzerinde saptanan kâr payı (dividant) belirler.
Öncelikli pay senedi, borç ile özkaynak arasında yeralan bir fon kaynağıdır. Buna bağlı olarak
bu fonun maliyeti adi hisse senedi ile borçlanmanın maliyeti arasındadır. Eğer vadesi sonsuz
olan bir öncelikli pay senedinden bahsediyorsak; kp = D/Po formülü ile hesaplanır. Burada;
kp= öncelikli pay senedinin maliyeti,
D= öncelikli pay senedi dividantı,
Po= öncelikli pay senedinin piyasa fiyatıdır.
Türkiye’de temettü dağıtım oranı ödenmiş sermaye üzerinden ifade edilmektedir. 1 TL nominal
değerli öncelikli pay senedi için 0.05 TL lik bir ihraç gideri söz konusu olsun. Hisse nominal
değer üzerinden satılmaktadır. Dividant oranı % 32 ise hisse senedi ile finansman maliyet oranı
nedir?
kp= % 33.68 dir.
10.3.2. Adi Hisse Senedi Maliyeti
Burada hesaplama yöntemi olarak iki tür yaklaşım söz konusudur.
- Gordon Büyüme Modeli
CAPM yaklaşımı

-

10.3.3. Gordon Temettü Modeli (ke)
Gordon temettü (kâr payı) modeline göre bir hisse senedinin bugünkü değeri, ileride yaratılacak
temettülerin belli bir iskonto oranı ile (ke) bugüne indirgenmesi ile bulunan değerdir.
Dolayısıyla bir yatırımcının elindeki bir hisse senedinin değeri, hayatı boyunca elde edeceği
tüm temettülerinin risk unsurunu da içine alan bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmiş toplam
değerine eşit olacaktır.
Gordon Temettü Modeli’nin formülü27:

27

Gordon, M.J., “Dividends, Earnings, and Stock Prices”, Review of Economics and Statistics 41 (May),

1959, p.99-105.

P0 

D1
(1  ke)

1



D2
(1  ke)

2



D3
(1  ke)

3

 .....

Dn
(1  ke)n

(19)

Eğer temettülerin yıllar itibariyle eşit bir büyüme oranı ile büyüdüğü varsayılırsa, formül çok
basit bir şekil alır:
P0 

D1
ke  g

(20)

Buradan ilgilendiğimiz özsermaye maliyeti eşitliğin sol tarafına alınırsa formül aşağıdaki gibi
olur:
ke 

D1
g
p0

(21)

Ancak son iki formülün sonuca giden kısa yollar olduğunu belirtmekte fayda var. Gerçek
hesaplamanın (19) numaralı formül olduğunu belirtmek gerekir. Aralarındaki farkı bir örnekle
açıklayalım:
Bir hisse senedi satın alınmış olsun. Bu hisse senedi için gelecek yılkı kâr payı (D1) beklentiniz
2.50 TL. Daha sonraki kâr paylarında sabit %10 büyüme bekliyor ve bu yatırımdan en az %20
getiri bekliyorsunuz. Buna göre hisse senedi için en fazla ne kadar ödemelisiniz?
Eğer sabit bir büyüme söz konusu ise (20) numaralı eşitlik bunun için ideal olur.
P0 

2.50
 25 TL.
0.20  0.10

Bunu Excel çalışma sayfası üzerinde gösterirsek aradaki farkı daha iyi görebiliriz. Tabloda önce
B2:B4 hücrelerine verileri girdikten sonra gelecek yıllara denk gelecek temettü değerlerini
bulmak için tabloda gösterilen formüller ilgili hücrelere yazılır. Hisse senedi değerini
hesaplamak için B5 hücresine =NPV(B4;C8:C37) yazılır. 30 yıllık temettü değerlerinin bugüne
indirgenmesi ile bulunan değer 23.16 TL olacaktır. Ancak kısa yol formülü ile bulunan değer
25 TL idi. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Eğer gelecek yıl temettülerini Excel çalışma
sayfasının en son satırına kadar götürür ve değer formülünü de buna göre düzeltirseniz
cevabınız 25 TL olacaktır.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32
33
34
35
36
37

B

Temettü, D1
Büyüme oranı
Özsermaye maliyeti
Fiyat

C

D

2,5
10%
20%
23,16 TL <=NPV(B4;C8:C37)
Yıl

Temettü
1
2
3
4
5
25
26
27
28
29
30

2,50 <-=B2*$B$3
2,75 <-=C8*$B$3
3,03 <-=C9*$B$3
3,33
3,66
24,62
27,09
29,80
32,77
36,05
39,66

Kâr payları için yapılan gelecek yıl projeksiyonlarda farklı büyüme oranları söz konusu olursa
hisse senedi değerinin nasıl hesaplanacağı konusunu bir örnekle gösterelim.
Eflatun A.Ş. son olarak hisse başına 5.50 TL temettü ödemiştir. Firma hızlı büyümenin
yansıması olarak hissedarlarına ödeyeceği temettülerde gelecek 5 yıl boyunca yıllık %25
büyüme olacağını tahmin etmektedir. Daha sonraki 3 yılda büyüme hızının yıllık %12 ve
sonraki dönemler için yıllık sabit %5 olacağı tahmin edilmektedir. İstenilen getiri oranın %15
olması durumunda hisse senedinin piyasa değeri ne kadar olmalıdır?
A

B

1
2 Do =

C

D
Gordon
Modeli

5,50

E

F

Büyüme
3 1-5

Yıl 1-5 PV

25%

35,56 =NPV(B7;C9:C13)
=C14/(1+B4)^6+
+C15/(1+B4)^7+

Büyüme
4 6-8

Yıl 6-8 PV

12%

Büyüme

28,57 +C16/(1+B4)^8
=C17/(B7-

5 9-∞

5%

Yıl 9-∞ PV

6 ke =

15%

Po =

7

Yıl

Kâr

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6,88
payı
8,59
10,74
13,43
16,78
18,80
21,05
23,58
24,63
25,68
26,73
27,78
28,83
29,88
30,93

80,52 B6)/(1+B6)^8
144,65 =E4+E5+E6

Yukarıdaki tabloda gösterilen hesaplamaların yorumlanması şöyle yapılır:
Adım 1: Cari temettü değerinin beklenen büyüme oranları ile gelecek değerleri hesaplanır.
D1= 6.88 TL, D2 = 8.59 TL, …, D6 = 18.80 TL,…

Adım 2: Zaman çizelgesinin sonunda başlayarak cari döneme doğru gelerek temettülerin (kâr
payı) bugünkü (PV) değerleri hesaplanır.
Yıl 9-∞ PV = 80.52 TL
Yıl 6-8 PV = 28.57 TL
Yıl 1-5 PV = 35.56 TL
Sonsuza kadar büyüyen temettülerin bugüne indirgenmiş değerlerinin toplamı bize hisse
senedinin bugünkü değerini verir. Yani: 80.52 + 28.57 + 35.56 = 144.65 TL.
10.3.4. Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Yaklaşımı
CAPM, etkin bir piyasada risk ve getiri arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir modeldir. Modelin
bazı varsayımları aşağıda sıralanmıştır28:
1. Risksiz finansal varlıklar mevcuttur.
2. Yatırımcılar riskten kaçınır.
3. Portföyler ve menkul kıymetler beklenen getiri ve risk (standart sapma) ile değerlendirilir.
4. Yatırımcılar risksiz faiz oranından borçlanabilirler.
5. Yatırımcıların risk ve getiri beklentileri benzer olduğundan etkin sınır eğrisi herkes için
aynıdır.
CAPM modeli etkin bir pazarda ve tam çeşitlendirme yapmış kurumsal yatırımcılar için
geçerlidir. Tek bir menkul kıymet (hisse senedi) için yapılacak CAPM değerlendirmesi doğru
sonuçlar vermeyebilir.
R i  R f  (R m  R f )

(22)

Burada ifade edilen,
Ri = i menkul kıymetin olması gereken getiri oranı

28

Sharpe, William F. (1964). "Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium under Conditions of

Risk". Journal of Finance XIX (3): 425–42.

Rf = risksiz yatırım aracının getirisi
β = i menkul kıymetin sistematik riskini ifade eden beta katsayısı
Rm = Pazar portföyünün getirisi
Doğrusal bir denklemi ifade eden CAPM’in gösteriminde finansal varlık getirisini belirleyen
en önemli unsurun beta (β) olduğu veya bir başka ifade ile denklemde eğimi ifade eden risk
olduğu açıkça görülmektedir.

CAPM doğrusu

Ri

Rm
Rf
βm



cov(R i ,R m ) i ,m * i *  m

VAR (R m )
m 2

(23)

COV(Ri,Rm) = i menkul kıymetin getirisinin Pazar getirisi ile olan kovaryansı
VAR(Rm)=Pazar getirisinin varyansı
pi,m= i menkul kıymetin getirisinin Pazar getirisi ile olan korelasyon derecesi
σi = i menkul kıymetin standart sapması

σm = Pazar portföyün standart sapması
Bir hisse senedinden elde edilecek getiri oranını hesaplamak için 3 değişkenin değerini bilmek
gerekir: Risksiz faiz oranı, Pazar portföyünün beklenen getirisi ve sistematik riski ifade eden
Beta katsayısı.

Uzun vadeli devlet tahvilinin cari faiz oranı, risksiz faiz oranının yerine kullanılabilir. Beklenen
Pazar getirisi için ise finans piyasalarında yer alan tüm piyasalardan elde edilebilecek olası
getiri oranı kullanılmalıdır. Bu değerin bulunması imkânsız derecede zor olduğundan
uygulamada bir ülkede faaliyet gösteren menkul kıymet borsaları içinde endeksinde en fazla
menkul kıymeti içeren borsanın beklenen getirisi kullanılmaktadır. Beta katsayısı, menkul
kıymet getirisinin Pazar getirisi ile gelecekte ortaya çıkacak ilişkiyi ifade eder. Uygulamada,
gelecek geçmişin yansıması olacağı varsayımından hareketle beta katsayısı geçmiş getiri
verilerinden elde edilir.
Örnek olarak Mayıs 2007 – Mayıs 2012 tarihleri arasında i hisse senedi ve m endeksinin kapanış
değerleri ve getirileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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615,93
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636,02
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Tem.07
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Tarih

Kapanış
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May.07

38,98

3,26%

Haz.07

39,83

2,19%

640,43

0,69%

Tem.07

39,76

-0,17%

Ağu.07

645,50

0,79%

Ağu.07

41,91

5,39%

Eyl.07

654,17

1,34%

Eyl.07

43,41

3,58%

7

Eki.07

669,12

2,29%

Eki.07

44,65

2,88%

8

Kas.07

670,63

0,23%

Kas.07

42,07

-5,80%

9

Ara.07

639,95

-4,57%

Ara.07

42,50

1,03%

10

Oca.08

651,99

1,88%

Oca.08

42,87

0,89%

11

Şub.08

687,33

5,42%

Şub.08

47,22 10,13%

12

Mar.08

705,27

2,61%

Mar.08

49,50

4,83%

13

Nis.08

757,02

7,34%

Nis.08

53,48

8,05%

14

May.08

740,74

-2,15%

May.08

49,01

-8,37%

15

Haz.08

786,16

6,13%

Haz.08

46,71

-4,68%

16

Tem.08

790,82

0,59%

Tem.08

49,20

5,32%

17

Ağu.08

757,12

-4,26%

Ağu.08

47,44

-3,57%

18

Eyl.08

801,34

5,84%

Eyl.08

47,77

0,69%

19

Eki.08

848,28

5,86%

Eki.08

51,37

7,52%

20

Kas.08

885,14

4,35%

Kas.08

51,37

0,00%

21

Ara.08

954,31

7,81%

Ara.08

56,56 10,11%

22

Oca.09

899,47

-5,75%

Oca.09

55,95

-1,08%

23

Şub.09

947,28

5,32%

Şub.09

55,67

-0,50%

24

Mar.09

914,62

-3,45%

Mar.09

50,29

-9,67%

25

Nis.09

955,40

4,46%

Nis.09

51,77

2,94%

26

May.09

970,43

1,57%

May.09

51,04

-1,40%

27

Haz.09

980,28

1,02%

Haz.09

51,26

28

Tem.09 1049,34

7,04%

Tem.09

58,23 13,60%

29

Ağu.09 1101,75

4,99%

Ağu.09

61,04

4,82%

30

Eyl.09 1111,75

0,91%

Eyl.09

63,51

4,05%

31

Eki.09 1090,82

-1,88%

Eki.09

65,81

3,62%

32

Kas.09 1133,84

3,94%

Kas.09

62,82

-4,55%

33

Ara.09 1120,67

-1,16%

Ara.09

57,24

-8,89%

34

Oca.10

957,28 -14,58%

Oca.10

46,33 -19,05%

35

Şub.10 1017,01

6,24%

Şub.10

49,57

6,99%

36

Mar.10 1098,67

8,03%

Mar.10

52,01

4,93%

37

Nis.10 1163,63

5,91%

Nis.10

55,91

7,50%

38

May.10 1229,23

5,64%

May.10

53,17

-4,90%

39

Haz.10 1279,64

4,10%

Haz.10

49,12

-7,63%

40

Tem.10 1238,33

-3,23%

Tem.10

47,91

-2,46%

41

Ağu.10 1286,37

3,88%

Ağu.10

47,16

-1,56%

42

Eyl.10 1335,18

3,79%

Eyl.10

59,76 26,71%

43

Eki.10 1301,84

-2,50%

Eki.10

56,16

-6,01%

44

Kas.10 1372,71

5,44%

Kas.10

54,66

-2,68%

45

Ara.10 1328,72

-3,20%

Ara.10

55,18

0,95%

46

Oca.11 1320,41

-0,63%

Oca.11

55,93

1,35%

0,44%

47

Şub.11 1282,71

-2,86%

Şub.11

55,87

-0,10%

48

Mar.11 1362,93

6,25%

Mar.11

56,45

1,04%

49

Nis.11 1388,91

1,91%

Nis.11

54,88

-2,79%

50

May.11 1469,25

5,78%

May.11

58,63

6,83%

51

Haz.11 1394,46

-5,09%

Haz.11

51,60 -11,99%

52

Tem.11 1366,42

-2,01%

Tem.11

46,62

-9,64%

53

Ağu.11 1498,58

9,67%

Ağu.11

49,39

5,95%

54

Eyl.11 1452,43

-3,08%

Eyl.11

51,34

3,94%

55

Eki.11 1420,60

-2,19%

Eki.11

47,14

-8,18%

56

Kas.11 1454,60

2,39%

Kas.11

42,15 -10,59%

57

Ara.11 1430,83

-1,63%

Ara.11

38,70

-8,18%

58

Oca.12 1517,68

6,07%

Oca.12

38,90

0,53%

59

Şub.12 1436,51

-5,35%

Şub.12

38,11

-2,04%

60

Mar.12 1429,40

-0,49%

Mar.12

42,85 12,44%

61

Nis.12 1314,95

-8,01%

Nis.12

40,39

62

May.12 1320,28

0,41%

May.12

-5,75%

44,87 11,09%

Beta katsayısının güvenilir olabilmesi ve piyasa ile şirket getiri ilişkilerini sayısallaştırabilmek
için en az 60 adet verinin modele katılması gerekir.


cov(R i ,R m ) i ,m * i * m

VAR (R m )
m 2

Buradan elde edilen 0.8473 beta katsayısının anlamı şudur: herhangi bir zamanda piyasa
portföyünün (borsa endeksi) % 10 getiri sağlaması durumunda şirket hisse getirisinin ortalama
%8.5 olarak gerçekleşmesi beklenir. Beta katsayısı, şirket ile borsa getirileri arasında duyarlılığı
gösterir.

Beta Hesaplaması
30%
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R2 = 0,2798

-30%
Borsa Getiri

Grafik-10.1: Regresyon ile Beta Hesaplama

Beta katsayısına yukarıda gösterilen formüllerle ulaşılabileceği gibi regresyon yardımı ile de
bulunabilir. X eksenini temsil eden Pazar getirileri ve Y eksenini temsil eden şirket getirilerini
regresyon girdilerine yerleştirdiğimizde elde edilecek 61 nokta yukarıda grafikte gösterilmiştir.
Bu noktaların arasından bir regresyon doğrusu çizilir. Noktaların doğruya olan uzaklıkların
karelerinin toplamı minimum yapan doğruya regresyon doğrusu denir. Burada regresyon
doğrusu Y = -0.0067 + 0.8473 X olarak ifade edilir ve X değişkenin katsayısı beta katsayısını
ifade etmektedir. Risksiz faiz oranı %4 ve piyasa beklenen getiri oranı %12 olması durumunda
yukarıdaki hisse senedinden beklenecek en düşük getiri oranı (istenilen getiri oranı) %10.8
olacaktır.
Ri = %4 + 0.85 * (%12 - %4) = %10.8

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sermaye maliyeti, bir yatırımda kullanılacak fonların fırsat maliyetini ifade eder. Sermaye
maliyetinin yanlış belirlenmesi, firmanın yapması gereken bir yatırımı yapmamasına veya
yapmaması gereken bir yatırımı yapmasına neden olabilir. Yatırım kavramının uzun bir süreci
kapsadığı ve firmanın önemli kaynaklarını kullandığını düşünürsek yanlış hesaplamalarının
sonucunu ağır ve geri dönüşünün zor olması konunun önemi daha da artırmaktadır.
Firmalar, sermaye yapılarını oluştururken, varlıklarının finansmanında önemli miktarlarda
uzun vadeli borç enstrümanları veya ortaklarına ihraç etmiş oldukları hisse senetlerini
kullanırlar. Firma varlıklarını sadece hisse senedi ihracı ile finaslaması durumunda firmanın
sermaye maliyeti, çıkarılmış olan hisse senetlerini satın alan yatırımcıların, hisse senetlerinden
bekledikleri getiri oranı kadar olacaktır. Bu bölümde özsermaye maliyetini veren
yaklaşımlardan iki tanesi açıklanacaktır: Gordon modeli olarak bilinen temettü modeli ve
CAPM olarak bilinen finansal varlık değerleme modeli.
Gordon temettü (kâr payı) modeline göre bir hisse senedinin bugünkü değeri, ileride yaratılacak
temettülerin belli bir iskonto oranı ile (ke) bugüne indirgenmesi ile bulunan değerdir.
CAPM olarak bilinen finansal varlık değerleme modeli ise, değerleme yapılacak finansal
varlığın piayasa ile duyarlılığını ifade edene beta katsayısının risk primi ile çarpılması ve risksiz
faiz oranın ilavesi ile bulunur.

Bölüm Soruları
1. Piyasada işlem gören ABC Şirketin bir hissesi 10 TL’den işlem görmektedir. Şirketin
ortaklarına dağıttığı son temettü değeri 0.50 TL olmuştur. Yatırımcılar, şirket temettülerin
ileriki yıllarda %10 büyüyeceğini tahmin etmektedirler. Bu durumda ABC Şirketinin hisse
senedi maliyeti ne kadar olacaktır? Şirket ortaklarının isteyecekleri getiri oranı ne kadar
olacaktır?
Cevap:
10 = [0.50 (1 + %10)] / (k - %10)
10 = 0.55 / (k – %10)
k - %10 = 0.055
k = %15.5
Yatırımcının hisse senedinden elde edeceği getiri oranı, şirketin sermaye maliyetine eşit
olacaktır.

Aşağıdaki senaryoyu kullanarak soruları cevaplayınız:
Kocadağ Şirketi geçen yıl kurulmuş bir şirkettir. Sermaye yapısında %30 Borç, %60 hisse
senedi ve %10 Öncelikli Pay Senedi bulunmaktadır. Borcunun tümü, yeni ihraç etmiş oldukları
10 yıl vadeli ve %10 kupon faizli tahvillerden oluşmaktadır. Kupon ödemeleri yılda iki defa 6ayda bir yapılmaktadır. Tahvillerin piyasa değerleri nominal değer olan 1,000 TL’ye eşittir. Her
biri 100 TL nominal değerli öncelikli pay senetlerinin faiz oranı %15’tir. Öncelikli pay
senetlerin çıkarımı için nominal değerin %10’u kadar komisyon ödenmiştir. Risksiz faiz oranın
%5, risk priminin %5 olduğu bir ortamda şirket hissesinin betası 3.20’dir. Ödenen son temettü
rakamı 3.00 TL ve cari piyasa değeri 40.50 TL’dir. Yatırımcılar temettü büyüme oranının sabit
ve %8 seviyesinde olacağını tahmin etmektedirler. Vergi oranı %40’tır.

2. Borcun maliyeti ne kadar olacaktır?

Tahvilin piyasa değeri, nominal değere (1,000 TL) eşit olduğu için kupon faiz oranı, piyasa faiz
oranı eşit olur. Dolayısıyla Kocadağ A.Ş. için vergi öncesi borç maliyeti %10 olacaktır.
Vergi sonrası borç maliyeti: %10 x (1 - 0.40) = %6 olur.

├───┼─────┼────┼─────┼───∙∙∙──────────────┤
PMT = 50

50

50

50 …

V = 1,000

50
FV = 1,000

Inputs: N = 40; PV = -1,000; PMT = 50; FV = 1,000;
Output: I = %5 = k/2.

kd = %5 x 2 = %10
kd(1 – T) = %10 (0.6) = %6

3. Öncelikli Pay Senedinin maliyeti ne kadar olacaktır?

Cevap:
Öncelikli pay senedinin maliyeti, nominal değerden (100 TL) çıkarım komisyon bedelinin
düşülmesi elde edilir:
köps = 15 / [100(1-%10)] = %16.6

4. CAPM yaklaşımına göre özsermaye maliyeti ne kadar olacaktır?

Cevap:
ke = %5 + (%5)3.2 = %21

5. Temettü modeline göre özsermaye maliyeti ne kadar olacaktır?
Cevap:
ke 

3.00 (1.08)
 8%  %21
40.50

6. Firma özsermaye maliyetini bulurken “tahvil getirisi + risk primi”

yaklaşımını

kullanıyorsa ve risk primi olarak da %11 değerini Kabul ediyorsa “tahvil getirisi + risk primi”
yaklaşımına göre özsermaye maliyeti ne kadar olacaktır?
Cevap:
ke = %10 + %11 = %21

7. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini (AOSM) hesaplayınız.
Cevap:
AOSM = wd kd (1 - T) + wöps köps + we ke
= 0.3(%10)(0.6) + 0.1(%16.6) + 0.6(%21) = %16.06

1. Sermaye maliyeti belirlenirken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmalıdır?
a) Bileşenlerin ağırlıkları
b) Amortismanlar
c) Ertelenmiş vergi oranı
d) SMM
e) Satışlar

2. Firmalar sermaye yapılarında temel olarak hangi tür kaynakları bulundurabilir?
a) Borç ve Özsermaye
b) Borç
c) Özsermaye
d) Aktif
e) Pasif

3. Bir hisse senedinin bugünkü değerini, ileride yaratılacak temettülerin belli bir iskonto oranı
ile bugüne indirgenmesi ile bulunur diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) CAPM
b) Taylor modeli
c) Gordon temettü modeli
d) ATP
e) Çoklu model

4. P0 

D1
(1  ke)

1



D2
(1  ke)

a) CAPM

2



D3
(1  ke)

3

 .....

Dn
(1  ke)n

formülü hangi modele aittir?

b) Taylor modeli
c) Gordon temettü modeli
d) ATP
e) Çoklu model
5. Sabit büyümeli Gordon Modelini yazınız.
a) P0 

D1
ke  g

b) P = D0 / (k+1)
c) P = D2 / k
d) P = D + k
e) P = D - k

6. CAPM varsayımlarından hangisi aşağıda gösterilmiştir?
a) Piyasa endeksi her zaman BIST 100 olmalıdır.
b) Piyasa endeksi her zaman BIST 30 olmalıdır.
c) Piyasa endeksi her zaman BIST 50 olmalıdır.
d) Risksiz finansal varlıklar mevcuttur.
e) Risksiz varlıklar hisse senetleridir.

7. CAPM varsayımlarından hangisi aşağıda gösterilmiştir?
a) Yatırımcılar riskten kaçınmaz.
b) Yatırımcılar riskten kaçınır.
c) Yatırımcılar riske karşı duyarsızdır.
d) Risksiz finansal varlıklar mevcuttur.
e) Risksiz varlıklar hisse senetleridir.

8. CAPM varsayımlarından hangisi aşağıda gösterilmiştir?
a) Portföyler ve menkul kıymetler beklenen getiri ve risk (standart sapma) ile
değerlendirilir.
b) Risk hesaplanması standart sapma ile değil kovaryans ile hesaplanır.
c) Yatırımcılar riske karşı duyarsızdır.
d) Risksiz finansal varlıklar mevcut değildir.
e) Risksiz varlıklar hisse senetleridir.

9. CAPM varsayımlarından hangisi aşağıda gösterilmiştir?
a) Portföyler ve menkul kıymetler beklenen getiri ve risk (standart sapma) ile
değerlendirilemez.
b) Risk hesaplanması standart sapma ile değil kovaryans ile hesaplanır.
c) Yatırımcılar riske karşı duyarsızdır.
d) Risksiz finansal varlıklar mevcut değildir.
e) Yatırımcılar risksiz faiz oranından borçlanabilirler

10. CAPM varsayımlarından hangisi aşağıda gösterilmiştir?
a) Portföyler ve menkul kıymetler beklenen getiri ve risk (standart sapma) ile
değerlendirilemez.
b) Risk hesaplanması standart sapma ile değil kovaryans ile hesaplanır.
c) Yatırımcıların risk ve getiri beklentileri benzer olduğundan etkin sınır eğrisi herkes
için aynıdır.
d) Risksiz finansal varlıklar mevcut değildir.
e) Yatırımcıların risksiz faiz oranından borçlanması imkansızdır.

CEVAPLAR:
1. A
2. A
Firmalar, sermaye yapılarını oluştururken, varlıklarının finansmanında önemli miktarlarda
uzun vadeli borç enstrümanları veya ortaklarına ihraç etmiş oldukları hisse senetlerini
kullanırlar. Teorik olarak bir firma aktiflerin finansmanında sadece özsermaye (hisse senedi)
kullanabilir. Bu durumda sermaye maliyeti, çıkarılmış olan hisse senetlerini satın alan
yatırımcıların hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı kadar olacaktır.
3. C.
Gordon temettü (kâr payı) modeline göre bir hisse senedinin bugünkü değeri, ileride yaratılacak
temettülerin belli bir iskonto oranı ile (ke) bugüne indirgenmesi ile bulunan değerdir.
Dolayısıyla bir yatırımcının elindeki bir hisse senedinin değeri, hayatı boyunca elde edeceği
tüm temettülerinin risk unsurunu da içine alan bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmiş toplam
değerine eşit olacaktır.
4. C
P0 

D1
(1  ke)

1



D2
(1  ke)

2



D3
(1  ke)

3

 .....

Dn
(1  ke)n

5. A
P0 

D1
ke  g

6. D
7. B
8. A
9. E
10. C



ke 

D1
g
p0

11. SERMAYE MALİYETİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Borç Maliyeti (kd)
11.2. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)
11.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Uygulaması
11.4. Özermaye Maliyeti Uygulaması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sermaye maliyeti hesaplama
türleri açıklanacak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Sermaye Maliyeti, CAPM, Gordon Modeli, AOSM

Giriş
Sermaye maliyeti, bir yatırımda kullanılacak fonların fırsat maliyetini ifade eder. Kullanılan ve
kullanılacak tüm fonların ağırlıklı ortalama maliyeti sermaye maliyetini oluşturur. Firma
yatırımlarının finansmanı için nakde ihtiyaç duyduğunda ya borçlanır ya da hisse senedi satışı
gerçekleştir. Dolayısıyla firma bilançosunda görülen tüm varlıkların (aktifler) finansmanı ya
borçla ya da özsermaye ile sağlanır. Örneğin bir firmanın sermaye yapısı %40 borç ve %60
özsermayeden oluşsun. Borcun ortalama maliyeti %15, özsermayenin ortalama maliyeti de
%20 olsun. Buna göre şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) vergi unsurunun
olmadığı bir durumda bileşenlerin maliyetleri, ağırlıkları ile çarpımından oluşacaktır. Yani,
0.40 x 0.15 + 0.60 x 0.20 = %18 olarak hesaplanır. Dolayısıyla sermaye maliyeti, maliyeti olan
fon bileşenlerin ağırlıklı ortalamasıdır.
Sermaye maliyetinin yanlış belirlenmesi, firmanın yapması gereken bir yatırımı yapmamasına
veya yapmaması gereken bir yatırımı yapmasına neden olabilir. Yatırım kavramının uzun bir
süreci kapsadığı ve firmanın önemli kaynaklarını kullandığını düşünürsek yanlış
hesaplamalarının sonucunu ağır ve geri dönüşünün zor olması konunun önemi daha da
artırmaktadır.
Sermaye maliyeti belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Sermaye maliyetinin belirlenmesinde kullanılan bileşenlerin ağırlıkları, piyasa değerleri
üzerinden hesaplanmalıdır. Borç bileşenin cari piyasa değerini bulmak nispeten
kolaydır. Nitekim borç faiz oranı diğer enstrümanlara göre devamlı olarak
yenilendiğinden, sermaye maliyetinin bileşeni olan borç faiz oranı günceldir. Diğer
taraftan, sermaye piyasalarda işlem görmeyen şirketlerin cari piyasa değerlerinin
bilinememesi nedeniyle özsermaye maliyetini hesaplamak daha zordur.
2. Sermaye maliyeti, maliyeti olan unsurların toplamından oluşur. Maliyeti olmayan
unsurlar AOSM’nin dışında bırakılır.
Sermaye yapısı en uygun sermaye yapısı temel alınarak hesaplanmalıdır. İdeal durumda
geçmiş değerlerden değil, marjinal değerlerden sermaye maliyeti hesaplanmalıdır.

11.1. Borçlanma Maliyeti (kd)
Firma faaliyetlerinin dış kaynakla finansmanı halinde sağlanan sermayenin maliyetidir. Nihai
boçlanma maliyeti, finansman gideri vergi matrahından düşülebildiği için, vergi sonrası
borçlanma maliyetidir.
Firma bir bankadan kısa vadeli borç aldığı zaman veya uzun vadeli bir tahvil ihracı
gerçekleştirdiğinde borç maliyetine katlanır. Firma finanslamasını tahvil piyasasında
gerçekleştirir ve nominal değerden tahvilleri ihraç ederse borçlanma maliyeti (kd) kupon faiz
oranına eşit olacaktır. Farklı bir fiyattan ihraç ederse borçlanma maliyeti kupon faizinden farklı
olacaktır. Teknik olarak, firma açısından borçların maliyeti; borçlanma yoluyla sağlanan fon
girişinin bugünkü değeri ile bu fonlar için gelecekte yapılacak olan faiz ve anapara
ödemelerinin bugünkü değerini eşitleyen iskonto oranı kadar olacaktır.
Bir tahvil ihracı ile finansmanın maliyetini hesaplarken;

I = faiz
V = tahvilin satış fiyatı
r = yabancı kaynağın maliyeti
Genel bir ifadeye yukarıdaki formülden ulaşabiliriz. O da şudur: herhangi bir finansmanın
maliyeti o finansmana ait nakit akımlarının iç verim oranıdır. Nitekim yukarıda fon alan
firmanın tahvil için ödediği faizlerin bugünkü değerini fon arz edenin firmaya sağladığı fona
(tahvilin satış fiyatına) eşitleyen iskonto oranı sermaye maliyetidir.
Örnek: Nominal değeri ve satış fiyatı 1,000 TL olan, 20 yıl vadeli % 19 faizli tahvilin (vergi
öncesi) maliyeti nedir?
Cevap: Tahvil nominalden satıldığı için vergi öncesi maliyeti % 19’dur.

Borçlanmanın maliyeti, vergi öncesi maliyet ve vergi sonrası maliyet olmak üzere iki şekilde
hesaplanabilir. Ancak teori ve uygulamada, borçlanmadan dolayı ödenen faizlerin, gider olarak
yazılabilmesi ve ödenen faizlerin vergi tasarruf etkisi yaratması nedeniyle, vergi sonrası borç
maliyet olarak hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) hesaplanırken kullanılacak borç ve özsermaye
maliyetleri marjinal değerler olmalıdır. Yani bugünden ileri doğru gerçekleştirilecek yeni
fonlamaların maliyeti dikkate alınmalıdır. Bu tür hesaplamaların zorluğu karşısında
uygulamada geçmiş veriler kullanılarak AOSM bileşenlerin hesaplamaları yapılmaktadır.
Yukarıda geçmiş fiyat verilerinden hareketle beta katsayısı ve özsermaye maliyeti (ke)
hesaplamaları gösterilmişti. Aynı uygulama borç maliyeti için de yapılabilir:
A

B

C

2011

2010

1.750.000

2.225.000

1

31 Aralık

2

Toplam Borç

3

Finansman Gideri

423.000

4

Ortalama kd

%22.29

=B3/(AVERAGE(B3:B4)

2012 yılı ve sonrası için firmanın marjinal borç maliyeti geçmiş en son veriler kullanılarak
hesaplanabilir. Son iki yıl firmanın finansal tablolarında görülen toplam borç değerleri sırasıyla
2.225.000 TL ve 1.750.000 TL’dir. Son yıl ödenen finansman gideri ise 423.000 TL’dir. Genel
olarak borç maliyeti (kd) finansman giderin, toplam borca bölünmesi ile elde edilir. Firmalar
bankalardan devamlı olarak borç alıp – kapadıkları için ödenen faiz giderinin hangi borç için
olduğu kolay anlaşılamaz. En azından finansal tablolarda bu durum gözlemlenemez.
Dolayısıyla son iki dönemdeki toplam borç miktarların ortalamasını almak ve paydaya ortalama
borç değerini yazmak daha uygun olacaktır.

11.2. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, borç ve özkaynak yatırımcılarının talep ettiği getirilerin
ağırlıklı ortalamasıdır. Bir başka ifade ile, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti firmanın, tüm
yatırımlarını gerçekleştirmek için kullandığı toplam sermaye kaynağının maliyet oranını ifade
eder:

k : Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Oranı
ke : Özkaynak Maliyeti Oranı
kd : Borç Maliyeti Oranı
E : Hisse Senetlerinin Toplam Değeri (Özsermayenin Piyasa Değeri)
D : Borç (İşletme Borçlarının Bugünkü Değeri)
T : Kurumlar Vergisi Oranı
we : Toplam Sermayede Özkaynak Payı
wd : Toplam Sermayede Borç Payı (Kaldıraç Oranı)
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplanırken şu yol izlenir: Öncelikle pazar değerleri
üzerinden hem borcun hem de özsermayenin toplam kaynaklar içindeki yüzdesi hesaplanır.
Bunu takiben, her menkul değerden beklenen getiri oranı saptanır ve son olarak istenen bu
getirilerin ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, menkul değerini
elinde tutanların (kaynak sağlayanların) bekledikleri getiriyi sağlamak amacıyla, firmanın
yatırımlardan kazanmayı beklediği getiri oranıdır.
Önceki bölümden başlayarak buraya kadar Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini (AOSM)
oluşturan başlıca iki öğenin detaylı açıklamaları yapıldı.
Vergi oranı ile borç ve özsermaye değerlerinin sermaye yapısındaki oranları bilinirse AOSM
hesaplaması yapılabilir29:

29

Brigham E.F., Houston J.F., “Fundamentals of Financial Management” 10th edition, Thomson, 2004, ss.371-373.

AOSM 

(24)

Özsermaye
Borç
* kd * (1  vergi) 
* ke
(Borç  Özsermaye)
(Borç  Özsermaye)

Buna göre tabloda gösterilen değerleri kullanarak AOSM’yi bulunuz:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B

Borç Maliyeti kd
Özsermaye
Özsermaye
Borç değeri
Değeri
Toplam Değer

C

22,29%
10,80%
323.500.000
84.690.000
408.190.000

<-= cari hisse senedi fiyatı*hisse
<-= finansal tablolardan
senedi sayısı
<-= B5+B6

Sermaye
Özsermaye
Yapısında:
Borç Oranı
Oranı

79% <-= B5/B7
21% <-= B6/B7

Vergi oranı

35% <-= finansal tablolardan

AOSM

11,57% <-= B11*B2*(1-B13)+B10*B3

11.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Uygulaması
Halka açık bir şirket olan Mimoza A.Ş.’nin geçmiş yıllarda dağıtmış olduğu kâr payı ödemeleri,
aylık borsa ve temettülerin hesaba katıldığı hisse senedi aylık kapanış fiyatları ve diğer bilgiler
aşağıda verilmiştir.
Bu verilerden hareketle:


Büyüme oranlarını sürekli ve kesik dağılım varsayımlarına göre hesaplayınız



Gordon Modeli ve CAPM yaklaşımını kullanarak şirketin özsermaye (ke) maliyetini
bulunuz.



Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin alacağı değer aralığını gösteriniz.
A

1
2
3
4

Po =
Do =
kd
Sermaye
Yapısı

B
C
48,68
0,55
6%
Borç: 40%

D
Rf =
Rm =
Vergi
Özsermaye: 60%

E

F
5%
12%
35%

5
6 Temettüler
0,21
7
2000
0,18
8
2001
0,19
9
2002
0,23
10
2003
0,26
11
2004
0,30
12
2005
13
14
15
Getiri Oranları
16
Tarih
Endeks
1,88%
17
Ağu.09
5,42%
18
Eyl.09
2,61%
19
Eki.09
7,34%
20
Kas.09
-2,15%
21
Ara.09
6,13%
22
Oca.10
0,59%
23
Şub.10
-4,26%
24
Mar.10
5,84%
25
Nis.10
5,86%
26
May.10
4,35%
27
Haz.10
7,81%
28
Tem.10
-5,75%
29
Ağu.10
5,32%
30
Eyl.10
-3,45%
31
Eki.10

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hisse
2,56%
9,44%
3,55%
9,61%
-8,76%
7,88%
3,69%
-0,22%
9,21%
3,28%
5,95%
-1,56%
-8,40%
6,67%
-3,71%

0,33
0,37
0,40
0,45
0,50
0,55

Getiri Oranları
Tarih
Endeks
4,46%
Kas.10
1,57%
Ara.10
1,02%
Oca.11
7,04%
Şub.11
4,99%
Mar.11
0,91%
Nis.11
-1,88%
May.11
3,94%
Haz.11
-1,16%
Tem.11
-14,58%
Ağu.11
6,24%
Eyl.11
8,03%
Eki.11
5,91%
Kas.11
5,64%
Ara.11

Hisse
6,22%
0,58%
8,53%
5,65%
0,67%
-2,52%
1,45%
10,53%
1,87%
-7,51%
12,82%
8,58%
2,13%
2,08%

Çözüm:
Temettü ödemelerinin büyüme oranları sürekli ve kesik dağılıma göre şöyle belirlenir:

C4 hücresine =B4/B3-1 ve F4 hücresine =ln(B4/B3) formülleri girildikten sonra C5:C14 ve
F5:F14 hücrelerine kopyalanır. Kesik dağılım ve sürekli dağılıma göre elde edilen büyüme
oranlarının farklılığına dikkat ediniz. Ortalama olarak her iki dağılıma göre farklılık yaklaşık
olarak %0.76’dır. 11 gözlem için yüzde 0.76’lık fark ileride yapılacak hesaplamalar için önemli
bir farktır. Nitekim Gordon Modeline göre hesaplanan özsermaye maliyeti (ke) kesik dağılıma
göre elde edilen büyüme oranı ile %10.75 çıkarken, sürekli dağılıma göre elde edilen büyüme
oranı ile özsermaye maliyeti %9.98 çıkmaktadır.
Finansal varlık değerleme modeline göre özsermaye maliyeti aşağıdaki denklemle hesaplanır.
R i  R f  (R m  R f )

Risksiz faiz oranı ve piyasa risk değerleri verilirken, beta katsayısı bilinmemektedir. Beta
katsayısını bulabilmek için piyasa ve hisse senedi getiri oranları kullanılarak menkul kıymet

Pazar doğrusu çizilir. Doğrunun eğimi bize beta katsayısını vereceğinden bulunan regresyon
doğrusunun ikinci katsayısına bakmak yeterlidir.

Tablo-11.1: Regresyon Çıktısından Beta katsayısını Bulmak

Değerleri yerine koyduğumuzda CAPM’e göre özsermaye maliyeti %9.40 çıkmaktadır.
Dolayısıyla hisse senedinden istenilecek getiri oranı en az %9.40 olmalıdır.
Ri = %5 + 0.6297 * (%12 - %5) = %9.40
Buraya kadar Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini oluşturan sadece bir değişken (ke) için 3
farklı değer bulduk: %9,40, %9.98 ve %10.75. Bu 3 değeri ve bilinen diğer verileri kullanarak
AOSM hesaplarını gerçekleştirelim:

AOSM 

Özsermaye
Borç
* kd * (1  vergi) 
* ke
(Borç  Özsermaye)
(Borç  Özsermaye)

AOSM1 = %40 * %6 * (1 - %35) + %60 * %9.40 = %7.20

AOSM2 = %40 * %6 * (1 - %35) + %60 * %9.98 = %7.55

AOSM3 = %40 * %6 * (1 - %35) + %60 * %10.75 = %8.01

Görüldüğü gibi aynı verilerden türetilen değerler arasında yaklaşık %0.81 gibi bir farklılık
çıkmaktadır. AOSM değeri şirket değerlemelerinde veya proje tekniklerinde iskonto oranı
olarak kullanıldığında milyon veya milyar TL gibi farklılıklara neden olabileceğini düşünerek
sermaye maliyeti hesaplamalarında yukarıda açıklanan hassas noktalara dikkat edilmelidir.

11.4. Özsermaye Maliyeti Uygulaması
Çementaş yıllar itibariyle yatırımcılarına aşağıda belirtilen temettüleri dağıtmıştır. Gordon
modeline göre Çementaş’ın öz sermaye maliyeti ne kadar olmalıdır?
A

B

C

1
2

ÇEMENTAŞ

3
4

Yıl

Fiyat Hisse Başı
Temettü

5
6

2000

0,15

7

2001

0,20

8

2002

0,25

9

2003

0,45

10

2004

0,55

11

2005

0,50

12

2006

0,55

13

2007

0,78

14

2008

0,96

15

2009

1,00

16

2010

1,35

17

2011 46,50 1,69

Çözüm:
Gordon modeline göre öz sermaye maliyeti ke 

D1
 g eşitliğinden çıkarılır. Eşitlikte sadece
p0

büyüme oranı bilinmemektedir. Yatırım ufku olarak yukarıda belirtilen süre ele alındığında
temettülerin ortalama büyüme oranı %26.43 olacaktır. Son dağıtılan temettüyü (D0) büyüme
oranı kadar büyütürsek gelecekte dağıtılacak ilk temettüyü tahmin etmiş oluruz (D1). Buna göre
hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir.
A

B

C

D

1
2 ÇEMENTAŞ
3
4 Yıl

Fiyat

Hisse Başı
Temettü

5
6

2000

0,15

7

2001

0,20 33,33%

8

2002

0,25 25,00%

9

2003

0,45 80,00%

10

2004

0,55 22,22%

11

2005

0,50 -9,09%

12

2006

0,55 10,00%

13

2007

0,78 41,82%

14

2008

0,96 23,08%

15

2009

1,00

16

2010

1,35 35,00%

4,17%

E

F

17

2011

46,50

1,69 25,19%

18
19

26,43% <=AVERAGE(E8:E18)

20
21

ke = 31,02%

<-=D18*(1+E20)/C18+E20

Hisse başı kârlarda ortalama büyüme oranı %26.43 bulunduktan sonra Gordon modeli
uygulanarak Çementaş A.Ş.’nin özsermaye maliyeti %31.02 olarak hesaplanmaktadır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sermaye maliyetin ikinci unsuru olan borç maliyetinin hesaplanması
açıklanmıştır. Firma bir bankadan kısa vadeli borç aldığı zaman veya uzun vadeli bir tahvil
ihracı gerçekleştirdiğinde borç maliyetine katlanır. Borçlanmanın maliyeti, vergi öncesi maliyet
ve vergi sonrası maliyet olmak üzere iki şekilde hesaplanabilir. Ancak teori ve uygulamada,
borçlanmadan dolayı ödenen faizlerin vergi usul kanuna göre gider olarak yazılabilmesi ve
ödenen faizlerin vergi tasarruf etkisi yaratması nedeniyle hesaplamalarda vergi sonrası maliyet
kullanılmaktadır.

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) hesaplanırken kullanılacak borç ve özsermaye
maliyetleri marjinal değerler olmalıdır. Bu tür hesaplamaların zorluğu karşısında uygulamada
geçmiş veriler kullanılarak AOSM bileşenlerin hesaplamaları yapılabilmektedir.

Bölüm Soruları
1. Yatırımcıların bir işletmeye yapmış oldukları yatırımdan istedikleri getiri oranına
___________ denir.
a. temettü verimi.
b. özsermaye maliyeti.
c. sermaye kazancı.
d. sermaye maliyeti.
e. kazanç getirisi.

2. Bir işletmeye borç veren yatırımcıların talep etmiş oldukları getiri oranına __________
denir.
a. kupon faiz oranı.
b. cari verim.
c. borç maliyeti.
d. sermaye kazancı.
e. sermaye maliyeti.

3. Ağırlıklı ortalama özsermaye maliyeti ve vergiden sonra borç maliyeti beraber
______________ni oluşturur.
a. yarar - maliyet.
b. ağırlıklı sermaye.
c. ağırlıklı borç.
d. özsermaye maliyeti.
e. ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti.

4. Sermaye maliyeti
a. firmanın riski arttıkça, azalır.

b. özellikle projede kullanılan fonların türlerine bağlıdır.
c. projenin maliyeti, getirisinden daha yüksekse pozitif net bugünkü değer oluşturur.
d. firma tarafından gerçekleştirilen her projede sabit kalır.
e. fonların nasıl kullanılacağına bağlıdır.

5. Sermaye maliyeti özellikle,
a. borç / özsermaye oranına bağlıdır.
b. vergi oranına bağlıdır.
c. özsermaye mali-yetine bağlıdır.
d. borç maliyetine bağlıdır.
e. fonların kullanım yerlerine bağlıdır.

Cevaplar:
1. B
2. C
3. E
4. E
5. E

1. Borç veren ve şirket ortaklarının talep ettiği getirilerin ağırlıklı ortalamasına ne denir?
a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM)
b) Borç maliyeti
c) Sermaye maliyeti
d) Alternatif maliyet
e) Fırsat maliyeti

2. AOSM 

Özsermaye
Borç
* kd * (1  vergi) 
* ke
(Borç  Özsermaye)
(Borç  Özsermaye)

formülü aşağıdaki

maliyetlerden hangisine aittir?
a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
b) Borç maliyeti
c) Sermaye maliyeti
d) Alternatif maliyet
e) Fırsat maliyeti

3. Finansman kaynaklarının firmaya sağladığı para girişlerinin bugünkü değeri ile para
çıkışlarının bugünkü değerini eşit kılan iskonto oranına ne denir?
a) Sermaye maliyeti

b) Borç maliyeti
c) Risk maliyeti
d) Fırsat maliyeti
e) Zaman maliyeti

4. Firma faaliyetlerinin dış kaynakla finansmanı halinde sağlanan sermayeye ne ad verilir?
a) Sermaye maliyeti

b) Borç maliyeti
c) Özsermaye maliyeti
d) Fırsat maliyeti
e) Zaman maliyeti

5. Öncelikli pay senedi maliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Öncelikli pay senetlerinin maliyetini, senedin üzerinde yazılı olan temettü miktarı
belirler.
b) Öncelikli pay senedi özelliği itibariyle borç ile özsermaye arasında yer alan bir fon
kaynağı olarak kullanılır.
c) Uygulamada sık kullanılmayan fonun maliyeti, ilk dağıtılacak temettünün fiyata
bölünmesi ile bulunur.
d) Öncelikli pay senedi hibrid bir enstrümandır.
e) Öncelikli pay senedi tahvil senedinin diğer adıdır.
6. Piyasada işlem gören ABC Şirketin bir hissesi 10 TL’den işlem görmektedir. Şirketin
ortaklarına dağıttığı son temettü değeri 0.50 TL olmuştur. Yatırımcılar, şirket temettülerin
ileriki yıllarda %10 büyüyeceğini tahmin etmektedirler. Bu durumda ABC Şirketinin hisse
senedi maliyeti ne kadar olacaktır?
a) %15.5

b) %16.5

c) %17.5

d) %18.5

e) %19.5

7. Yukarıdaki soruda şirket ortaklarının isteyecekleri getiri oranı sorulsaydı cevabınız nasıl
değişirdi?
a) %15.5

b) %16.5

c) %17.5

d) %18.5

e) %19.5

8. XYZ Şirket hissesinin betası 1.60, risksiz faiz oranın %6 ve risk priminin de %6 olduğunu
varsayarsak, hisse senedi maliyetini CAPM modeli ile hesaplayınız.
a) %15.6

b) %16.6

c) %17.6

d) %18.6

e) %19.6

9. Borcun maliyeti %20; vergi oranı %40 ve borcun sermaye yapısındaki oranı %40 olması
durumunda borcun net maliyeti ne kadar olacaktır?
a) %4.8
%8.8

b) %5.8

c) %6.8

d) %7.8

e)

10. Özsermaye maliyeti %20; vergi oranı %40 ve özsermayenin sermaye yapısındaki oranı
%40 olması durumunda net özsermaye maliyeti ne kadar olacaktır?
a) %8

b) %9

c) %10

d) %11

e) %12

CEVAPLAR:
1. A.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, borç veren ve şirket ortaklarının talep ettiği getirilerin
ağırlıklı ortalamasıdır.

2. A.
AOSM 

Özsermaye
Borç
* kd * (1  vergi) 
* ke
(Borç  Özsermaye)
(Borç  Özsermaye)

3. A.
Genel olarak sermaye maliyeti, finansman kaynaklarının firmaya sağladığı para girişlerinin
bugünkü değeri ile para çıkışlarının bugünkü değerini eşit kılan iskonto oranı olarak kabul
edilir.
4. B.
Firma faaliyetlerinin dış kaynakla finansmanı halinde sağlanan sermayenin maliyetidir.
Borçlanma maliyeti, finansman gideri vergi matrahından düşülebildiği için, vergi sonrası
borçlanma maliyetidir. Şirket bankadan borçlanması durumunda maliyeti vergi sonrası faiz
oranı olacaktır.
5. E.
Öncelikli pay senetlerinin maliyetini, senedin üzerinde yazılı olan temettü miktarı belirler.
Öncelikli pay senedi özelliği itibariyle borç ile özsermaye arasında yer alan bir fon kaynağı
olarak kullanılır. Uygulamada sık kullanılmayan fonun maliyeti, ilk dağıtılacak temettünün
fiyata bölünmesi ile bulunur:
köps  D1 / P

6. A.
Şirket ortaklarının isteyecekleri getiri oranı, şirketin hisse senedi maliyetine eşit olacaktır.
Sonuç, temettü modelinin yardımı ile bulunabilir:
Temettü (Gordon) modeli  P0 

Do(1  g)
kg

ke = 0.50(1.10)/10 + 0.10 = 0.055 + 0.10 = 0.155 = %15.5
7. A.
Değişmezdi. Cevap aynı değer olacaktır.
8. A.
Hisse senedinin şirkete olan maliyeti CAPM modelinin yardımı ile bulunabilir:
ke = Rf + (kM - Rf)b

= %6 + (6%)1.6 = %15.6

Bu oran aynı zamanda hisse senedine yatırım yapmış olan yatırımcının getiri oranı olacaktır.

9. A.
0.20 x (1 - 0.40) x 0.40 = %4.80 olacaktır.

10. A.
0.20 x 0.40 = %8 olacaktır

12. KISA VE UZUN VADELİ FİNANSLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İşletmelerde Finansman Fonksiyonu
12.2. İşletmelerde Sermaye Yapısı
12.2.1. Özkaynak (Özsermaye)
12.2.2. Yabancı Kaynaklar (Yabancı Sermaye)
12.3. Yabancı ve Özkaynaklarının Kullanım Yerleri
12.4. Banka Kredileri
12.4.1. Kısa vadeli banka kredileri
12.4.2. Uzun vadeli banka kredileri
12.5. Ticari krediler
12.6. Finansman bonoları
12.7. Repo
12.8. Faktoring
12.8.1. Rücu Edilemez Faktoring
12.8.2. Rücu Edilebilir Faktoring
12.8.3. Açıklanmamış Faktoring
12.9. Kendiliğinden Oluşan Fonlar
12.10. Barter

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kısa ve Uzun vadeli Finanslama
araçları açıklanacak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Uzun ve Kısa Vadeli Krediler

Giriş
Finanslama olgusu, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için karşımıza en temel unsur
olarak çıkmaktadır. Finans kelimesi kişi ya da işletmelerin faydalanabileceği para, fon ya da
sermaye anlamına gelmektedir. Finansman ise para, fon ya da sermayenin sağlanması, el
değiştirmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer ifade ile finansman, ihtiyaç duyulan fonların en
uygun şekilde sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili tüm taraflerı ve faaliyetleri
içermektedir. Bu bağlamda dersin adını taşıyan Finansal Yönetim, kurumların ihtiyaç
duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan, en uygun şekilde sağlanması ve bu
fonların en uygun alanlara kanalize edilerek yönetilmesi anlamını taşımaktadır.
Finansal yönetimin temel kararlarını üç başlık altında toplamak mümkündür:
1. Yatırım kararları
2. Finansman kararları
3. Kârpayı dağıtım kararları
Bir finans yöneticisinin alacağı kararlardan en önemlisi yatırım kararlarıdır. İşletmeler faaliyet
özelliklerine bağlı olarak devamlı olarak kısa ve uzun vadeli varlıklara yatırım yapmak
zorundadırlar.

Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli varlıklara

yatırılmasını önceki bölümlerde (proje değerlendirme) detaylı olarak incelenmişti. Yatırılan
sermayenin sağlayacağı faydalar, sürenin uzunluğu ve gelecekle ilgili belirsizlikler nedeniyle
risk içerir. Dolayısı ile yatırımlardan beklenen getiri, taşıdığı riskler ile birlikte
değerlendirilmelidir. Temel kural, riski yüksek yatırımlardan daha fazla getiri beklenmesi ve
buna göre karar verilmesidir.
Bir finans yöneticisinden, yatırım kararlarının yanında işletmeye gerekli olan varlıklara yönelik
olarak fon ihtiyacının belirlenmesi, bu ihtiyacın en iyi şekilde nasıl, hangi fon kaynaklarıyla ve
ne zaman finanse edileceğine (finanslama) ilişkin kararları da alması beklenir. İşletmeler
borçlanarak (dıştan) ya da öz sermaye (içten) olmak üzere iki yöntemle kaynak sağlar. İki
kaynağın da avantaj ve dezavantajlarına göre riski daha düşük fonlama nasıl yapılmalıdır?
Gerekli sermayenin ne kadarı borçla, ne kadarı öz sermaye ile finanse edilmelidir? Bu sorulara
cevap arayan finans yöneticileri işletmenin niteliği, sektör koşulları ve ekonominin koşullarına
bağlı olarak çeşitli finansman seçenekleri, maliyet ve risk açısından karşılaştırırlar. Finans

yöneticilerinin bu gibi durumlarda işletme için en uygun bir sermaye yapısını oluşturmak
zorundadırlar.
Finans yöneticisinin diğer önemli kararı, faaliyet sonucu elde edilen kazançların dağıtımı ile
ilgilidir. Kâr payı dağıtım kararları, faaliyetlerden sağlanan kârın ne kadarının işletmede
tutulacağı, ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ile ilgilidir. Kâr dağıtım politikası belirlenirken,
kâr dağıtılması sonucunda işletmenin azalacak fonların ve kaçırılacak yatırım fırsatların
yaratacağı dezavantajlar ile hissedarların elde edeceği yararlar analiz edilmelidir. Bu
durumlarda, kârın işletmede tutulmasıyla sağlanacak yararlar (potansiyel kâr) ile ortaklara
dağıtılması durumunda onların tatmin duyguları karşılaştırılır. Piyasa düzenleyici kurumlar,
işletmenin halka açık olması durumunda kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeler yapabilmektedir.

12.1. İşletmelerde Finansman Fonksiyonu
İşletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları fonları uygun zamanda ve
uygun kaynaktan en ekonomik şekilde sağlamalıdır. Finanslama sürecini, işletmenin
gereksinim duyduğu fonların planlanması, sağlanması ve yatırımı olarak tanımlamak da
mümkündür.
İşletmede finansman fonksiyonunu yerine getiren Finans Yöneticisi veya Mali İşler Yöneticisi
bulunur. Bu kişi, temel olarak ihtiyaç duyulan fonları en uygun ve ekonomik şartlarda elde
etmek ve en etkin şekilde kullanmakla görevli bir elemandır. Büyük ölçekli şirketlerde Finans
Yöneticisi; işletmede temel politikaların belirlendiği ve nihai kararların alındığı Yönetim
Kuruluna veya Genel Müdüre (CEO) danışmanlık yapan kişi olarak çalışır.
Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle aşağıdaki üç kaynaktan temin edebilir:
1. Finansal kurumlar: İşletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları banka, faktoring şirketi,
finansal kiralama şirketi, risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi yurt içi veya yurt dışı finansal
kurumlardan temin edebilirler.
2. Sermaye piyasaları: İşletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları hisse senedi, tahvil,
finansman bonosu gibi menkul kıymetleri ihraç ederek sermaye piyasasından temin edebilirler.
Türkiye’de KOBİ’lerin sermaye piyasasından kaynak temin etme imkânları her türlü
iyileştirme çabalarına rağmen oldukça sınırlıdır.
3. İç kaynaklar (özkaynak / özsermaye) : İşletmeler elde ettikleri net kârı ortaklarına kâr payı
olarak dağıtmayıp, yeniden işletmeye yatırarak da fon temin edebilirler. Bu şekilde kaynak
yaratılmasına otofinansman denilmektedir.
İç kaynakların vadesi sonsuz olarak kabul edilmektedir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar vadesi
bir yıldan kısa olan (bir yıl içinde geri ödenmesi gereken) yabancı kaynaklar, uzun vadeli
yabancı kaynaklar ise vadesi bir yıldan uzun (bir yıldan uzun bir sürede ödenmesi gereken) olan
yabancı kaynaklardır. Her finansman kaynağının, bir maliyeti olduğu daima hatırlanmalıdır.
Faiz, komisyon, işlem vergisi gibi parasal bir maliyet olabildiği gibi parasal olmayan bir maliyet

ya da söz konusu kaynağı başka alanda kullanamamaktan kaynaklanan alternatif maliyet (fırsat
maliyeti) de olabilmektedir. Finansal kaynaklar arasından tercih yapılırken, finansal
kaynakların her türlü maliyetleri dikkate alınmalıdır.
Finans yöneticisi, firmanın sermaye yapısında içinde optimal borç / özsermaye oranının
saptanmasının yanısıra finansman kaynaklarının vade dağılımında da optimal sonucu verecek
birleşimi sağlamak durumundadır.
12.2. İşletmelerde Sermaye Yapısı
Bilançoların pasif kısmına bakıldığında, işletmelerin toplam sermaye kaynaklarının veya tüm
yatırımların (varlıklar) nasıl ve nereden finanslandığı rahatlıkla görülebilmektedir. Kredi veren
finansal aracı kurumları ve işletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yatırımcılar
işletmenin sermaye yapısını dikkatlice incelemektedirler. Finans yöneticisinin temel
görevlerinden biri, sermaye kaynakları içerisinde yer alan tüm sermaye unsurlarının (borç ve
özkaynak) toplam sermaye içindeki payını doğru bir şekilde belirlemektir.

Tüm işletme varlıklarının (aktiflerin) finansmanında kullanılan kaynaklar, başlıca iki grupta
toplanır:
1. Özkaynaklar (özsermaye)
2. Yabancı Kaynaklar (yabancı sermaye / borçlar)

12.2.1. Özkaynak (Özsermaye)
Kuruluş ve faaliyet aşamalarında ortaklar tarafından işletmeye tahsis edilen maddi ve maddi
olmayan ekonomik değerlere, o işletmenin özsermayesi veya özkaynakları denir. Bir işletmenin
özsermaye ana kalemi altında dağıtılmayan kârlar, kâr yedekleri (ihtiyatlar), dönem kârı (zararı)
kalemleri yer almaktadır. Mülkiyeti işletmeye ait tüm sermaye ve özvarlık kalemleri bu grupta
sınıflandırılmaktadır. Borçsuz bir işletmenin özsermaye toplamı, toplam aktiflere (varlıklar)

eşit olacaktır. Özsermayenin yanında ayrıca borç alınarak faaliyetlerin sürdürülmesi
durumunda eşitlik:
Özsermaye = Toplam Aktifler – Toplam Borç şeklinde olacaktır.
Özsermaye hesabının alt kalemi olan esas sermayeyi oluşturan unsurların başında, işletmenin
kuruluşunda ortaklar tarafından işletmeye konan veya konması taahhüt edilen fonlar
gelmektedir. Buradaki fonlar para olabileceği gibi, karşılığı para ile ifade edilen aynî değerler
de olabilir. Yedekler hesabı, işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen kazancın işletmede
alıkonulan kısmı ve firmanın otofinansman sonucu elde ettiği fonların tümüdür. Kanuni zorunlu
yedekler ve ihtiyari zorunlu yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Kanuni zorunlu yedekler; TTK
gereğince sermaye şirketlerinde elde edilen yıllık kazancın bir kısmı yedek sermaye olarak
ayrılması ile oluşmaktadır. Kanuni zorunlu yedekler, işletmenin ödenmiş sermayesinin beşte
birine gelinceye kadar ayırmak zorunda olduğu fonlardan oluşur. Yeni kurulan işletmelerde bu
amaçla, her yıl elde edilen kazancın yirmide biri yedek sermaye için ayrılır ve bu ayırma işlemi,
işletmenin ödenmiş sermayesinin beşte birine ulaşıncaya kadar devam eder. İhtiyari zorunlu
yedekler ise işletmelerin belli harcamaları finanse etmek ve riskleri karşılamak amacıyla kendi
arzusu ile kazancından ayırdığı fonlara verilen addır.
12.2.2. Yabancı Kaynaklar (Yabancı Sermaye)
Yabancı kaynaklar, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı kaynakların tümüne denir. Yabancı
sermaye, kullanım süresi bakımından, kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar olarak ikiye
ayrılır.
Kısa vadeli borçlar, cari pasifler olarak adlandırılan kısa süreli borçlardır. Geri ödeme süresi
genellikle bir yıldan daha kısa sürelidir. Genel kural olarak bu kaynaklar, işletmelerin kısa
vadeli varlıklarının finansmanında kullanılmaktadır. Çalışma sermeyesinin finansmanında kısa
vadeli dış kaynakların kullanımı, işletmenin riskini artırmaması açısından önemlidir. İş
hacmindeki dalgalanmaların gerektirdiği fon ihtiyaçları kısa vadeli dış kaynaklarla karşılanması
oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Kısa vadeli dış kaynaklar genellikle çalışma sermayesinin
finansmanda kullanılmakla beraber, zaman zaman bu kaynakların duran varlıkların finansmanı

için de kullanıldığı görülmektedir. Kısa vadeli yabancı kaynakların, duran varlıkların
finansmanında kullanılması, işletmeler açısından risk artırıcı bir durumdur.
Genellikle kısa vadeli finansmanda kullanılan bazı yabancı kaynaklar şunlardır:


banka kredileri,



ticari krediler (satıcı kredileri),



finansman bonoları,



repo,



faktoring

Orta ve Uzun vadeli borçlar, bilançoda cari pasiflerden sonra gelen Uzun Vadeli Yabancı
Kaynkalar kısmında yer almaktadır. Borç geri ödeme süreleri 2 - 30 yıl arasında değişen ve
genellikle sabit varlıkların finansmanında kullanılan fonlardır. Bu tür kaynaklara arasında yer
alan kaynaklar şunlar sayılabilir:


Orta/uzun vadeli banka kredileri, rotatif krediler,



tahvil ihracı,



finansal kiralama (leasing),



forfaiting

12.3. Yabancı ve Özkaynaklarının Kullanım Yerleri
İşletmeler sağladıkları fonları kullanabilecekleri iki durum mevcuttur:
1. Duran (sabit) varlık yatırımları
2. Dönen (cari) varlık yatırımları
Duran Varlıklar, ekonomik ömürleri bir yıldan uzun olan ve şekil değiştirmeden birden fazla
üretim dönemine katılarak uzun süre kullanılan sermaye unsurlarından oluşur. Duran varlık
kalemleri faaliyet döngüsü içinde satılan malın maliyeti veya amortisman gideri aracılığı ile
dönen varlık haline gelir ve ekonomik ömürlerini tamamlar.

Duran varlık unsurları içinde; arazi, bina, makine gibi daha işletmenin kuruluşunda veya
sonradan genişletilmesi sırasında elde edilen ve kullanılan varlıklar önemli bir yer tutar. Ancak
bunların dışında uzun vadeli alacaklar ve fonlar, iştirakler ve marka, ticari unvan, patent hakkı
gibi maddi olmayan varlıklar da duran varlık hesabında yer almaktadır.
Finans uygulamasında temel olarak şöyle bir prensip uygulanmaya çalışılır: “Uzun vadeli
yatırımlar uzun vadeli kaynaklarla, Kısa vadeli yatırımlar kısa vadeli kaynaklarla
finanslanmalıdır”
İşletmelerde, normal şekilde yürütülen faaliyetler çerçevesinde sürekli olarak işletmeye fon
giriş ve çıkışı gerçekleşmektedir. Bu süreç içinde üretimi yapılacak mamullerin satın alınması
(hammadde), işlenmesi (yarı mamül, bitmiş mamül), satışı ve nakit olarak tahsili sonucu bir
“işletme sermaye” döngüsü oluşmaktadır. İşte bu olağan işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde
dönen (cari) varlıklar önemli rol oynar. Bu fon ihtiyacı, “Uzun vadeli yatırımlar uzun vadeli
kaynaklarla, Kısa vadeli yatırımlar kısa vadeli kaynaklarla finanslanmalıdır” prensibine göre
kısa vadeli yabancı kaynaklarla sağlanacak fonlarla karşılanmalıdır.
Dönen varlıklar toplamından kısa vadeli borçlar toplamı çıkarıldıktan sonra kalan miktara “Net
Çalışma Sermayesi” denir. “Net İşletme Sermayesi” aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir:
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar
Üretilen mal ve hizmetler satılıp, karşılığı işletmeye dönünceye kadar hammadde, malzeme
satın alabilmek, çalışanlara ücret ödeyebilmek, kira giderlerini, sigorta giderlerini ödeyebilmek,
taşıma-depolama-dağıtım-reklam giderlerin karşılayabilmek için paraya ve kısa sürede paraya
çevrilebilir değerlere ihtiyaç vardır. Bu gibi ihtiyaçları karşılayan sermayeye işletme sermayesi
denir.
Dönen varlıklar toplamında kısa vadeli borçlar çıkarıldığında elde edilen net işletme sermayesi
ile hem yukarıda sayılan giderler karşılanacak, hem de kısa vadeli borçlar ödenecektir. Bu
yüzden net işletme sermayesi, üretim faaliyeti sonucu elde edilen ürünlerin paraya dönüşünceye
kadar işletmeyi ayakta tutan sermaye olarak kabul edilebilir. Ekonomik konjönkrürün kötü
olduğu dönemlerde işletmenin sigortası sayılabilecek işletme sermayesinin yönetimi oldukça
önemlidir.

İşletmelerde çalışma sermayesinin en uygun veya optimum bir düzeyde tutulması son
derece önemlidir. Yeterli çalışma sermayesinin olmadığı işletmelerde üretim faaliyetleri
aksayabilmektedir.

Gereğinden

fazla

işletme

sermayesinin

tutulması

ise

iyi

değerlendirilemeyen, atıl paranın elde tutulması anlamına geleceğinden, bu durum etkinliğin
azalması ve maliyetlerin yükselmesi anlamına gelecektir. Yeterli çalışma sermayesi ihtiyacını
belirlemek sektörlere değişiklik arz edebilir. Hatta aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeden
işletmeye göre bile değişebilir. Ticari ve hizmet işletmelerinde dönen varlıkların değeri
(çalışma sermayesi) toplam varlıklar içinde önemli boyutlara ulaşırken, özellikle büyük sanayi
işletmelerinde duran varlık (sabit sermaye) unsurları çalışma sermayesine göre daha fazla önem
kazanmaktadır.

12.4. Banka Kredileri
Ticari bankalar kısa ve orta vadeli para piyasalarının en önemli oyuncularıdır. Nitekim
işletmeler, ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları çalışma sermayesi yatırımlarının
finansmanında kısa ve orta vadeli banka kredilerinden yararlanırlar. Yeni kurulmuş firmalar,
orta ve büyük ölçekli firmalar, fon ihtiyaçları mevsimsel olan firmalar para piyasalarından
borçlanır.
12.4.1. Kısa vadeli banka kredileri
Finans literatüründe adı ve tanımı geçen kısa vadeli banka kredi türleri ve özellikleri aşağıda
sıralanmıştır.
Cari Hesap: Cari hesap kredi sisteminde, banka güvendiği müşterilerine bir kredi limiti tahsis
etmektedir (borçlu cari hesap). İşletme bu kredi limiti dahilinde, paraya ihtiyacı olduğunda
borçlu cari hesabından para çekmekte, eline para geçtiğinde ise borcunu geri ödemektedir.
Banka belirli dönemlerde (genellikle üçer aylık dönemlerde) ortalama bakiye üzerinden faiz
tahakkuk

ettirmektedir.

Faiz,

tahakkuk

tarihindeki

cari

piyasa

faizi

üzerinden

hesaplanmaktadır. Uygulamada daha çok çalışma sermayesi ihtiyacının giderilmesi şeklinde
kullandırılmaktadır.

Spot kredi: Spot kredide işletme, önceden belirlenen vade vade için, belirli miktarda parayı
çeker ve vade sonunda anapara ve faizi bir defada öder. Burada faiz oranı kredi çekilirken
belirlenmiş olur. Sipariş usulu çalışan bir işletme hammadde satın almak, işçilik ve diğer
giderler için nakde ihtiyacı olur. Siparişin ne zaman teslim edileceği ve dolayısıyla tahsilatın ne
zaman olacağı belli olan durumlarda spot kredi kullanmak uygun olacaktır.
İskonto kredisi: Uygulamada senet kırdırılması olarak da bilinen iskonto işlemi, bankalarca
süresi henüz dolmamış poliçe, senet veya çeklerin vadesine kadar olan faiz ve komisyonlarının
indirilmesinden sonra bedelinin, müşteriye peşin olarak ödenmesi işlemidir. Senedi elinde tutan
banka, müşteriye ödediği bedeli vade bitiminde tahsil edecektir. Vade bitiminde senetlerin
ödenmemesi durumunda banka senedi iskonto ettiren müşteriye geri dönecektir. Dolayısıyla
iskonto kredisi bir bakıma banka tarafından müşteriye sunulmuş bir tür kısa vadeli kredi
olmaktadır. Uygulamada bankalar senetlerini portföylerinde tutmak yerine Merkez Bankasına
reeskont etmeyi tercih etmektedirler. Böylece bankalar, bir yandan kredi kapasitelerini
arttırarak ek gelir kaynakları elde ederken, müşteri gereksinmelerini de karşılayarak gelecekte
iş yapma olanağını elde etmiş olurlar.
Açık Krediler: Bu tür krediler genellikle müşterinin kredibilitesine güvenilerek imzası
karşılığında açılan kısa vadeli kredilerdir. Tek imza karşılığı açılan açık krediler borçlu cari
hesap biçiminde çalışır. Bankalar bu kredileri işletmelerin ihracata hazırlık, akreditif teminatı
veya kasa kolaylığı biçiminde kullandırmaktadırlar.
Kefalet Karşılığı Krediler: Bu tür krediler, kredi değerliliğine güven duyulan kefil/kefillerin
imza

karşılığında

müşteriye

kefil

olması

durumunda

kullandırılır.

Kredinin

kullandırılmasındaki temel koşullar arasında kefil kişilerin itibarı, geçmişi ve karakteri önemli
yer tutmaktadır.
Ticari Senet Karşılığı Krediler: Ticari senet karşılığında borçlu cari hesap şeklinde açılan bu
kredilerde, banka faiz gelirinin yanı sıra bir de komisyon geliri de sağlamaktadır. Ticari senet
karşılığı kredilerde teminatı olarak genellikle bonolar alınmaktadır. Çekler, göründüklerinde
ödenmeleri gerektiğinden teminat olarak kabul edilmezler. Hisse senedi ve tahvil karşılığı
krediler de verilebilmektedir.

Akreditif Kredileri: Akreditif; bir banka müşterisinin hesabından üçüncü bir kişiye belirli
miktarda paranın ödenme emri olarak tanımlanabilir. Bankaların müşterilerine tanınan bu
olanağa göre, akreditif yoluyla yurtdışından ithalat yapmak isteyen müşterisine dış alım için
gerekli kolaylığı sağlamış olmaktadır.
Akreditif, bir başka deyişle, satın alan yurtdışındaki müşteri tarafından bir bankaya açtırılan ve
malın sözleşme koşullarına uygun biçimde gönderilmesi durumunda, ihracatçıya ödeme
yapılacağını taahhüt eden bir hesaptır. Bu ödeme şeklinde uluslararası kurallar ve bankacılık
teamülleri uygulanır. İthalatçının bankası, akreditif açmayı kabul etmesi üzerine, ihracatçının
ülkesinde bulunan muhabirine talimat göndererek, ihracatçı lehine bir akreditif hesabı
açılmasını ister.
Akreditif belirli bir miktarın ödenmesini öngörür ve belirli süre için geçerlidir. Akreditifi açan
muhabir banka, ihracatçı sözleşme koşullarına uygun tüm belgeleri sunduğundan emin
olmadıkça ödeme yapmaz. Akreditifli ödeme, bir banka taahhüdü ile satış bedellerinin
ödenmesini teminat altına alması bakımından en fazla ihracatçıya yarar sağlar.
Akreditifli ödeme ihracatçıya üç önemli avantaj sağlar:


Kredi teminatı,



Kredi kolaylığı,



Transfer teminatıdır.

İhracatçının akreditifli işlem yapmasına neden olabilecek etmenler aşağıdaki durumlarda ortaya
çıkar. Akreditif kullanımında ithalatçı ile; güven sorunun olduğu durumlarda, alıcının mali
durumu, ticari imajı konusunda yeterli bilgi temin edilememesi hallerinde ve ihracatçının
finansman ihtiyacı olduğu durumlarda,akreditifli ödeme yoluna başvurulabilir.
Uygulama alanı bulmuş akreditif şekilleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Gayrikabulu rücu akreditifler (Dönülemez akreditifler)/(“Irrevocable letter of
credits”)
2. Kabulu rücu akredetifler (Dönülebilir akreditifler)/(“Revocable letter of credits”)
3. Teyidli Akreditif (“Confirmed Letter of Credit”)
4. Devredilebilir Akreditif (“Transferable Letter of Credit”)
5. “Back to Back Letter of Credit”

6. “Red Clause Letter of Credit”
7. “Revolving Letter of Credit”
Aylık taksit ödemeli krediler: Aylık taksit ödemeli kredilerde işletme aldığı krediyi, spot
kredide olduğu gibi vade sonunda bir defada değil, faiz ve anapara geri ödemelerini aylık eşit
taksitler halinde ödemektedir. Bu kredilerin vadesi, spot kredilerine göre daha uzundur. Bu tür
kredilerde anapara geri ödemesi bir defada değil, dönemler halinde gerçekleştiğinden işletmeler
nakit akışlarını daha kolay düzene sokabilmektedirler.
12.4.2. Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli banka krediler, işletmeler tarafından sabit sermaye yatırımlarını finanse etmek
amacıyla kullanılır. Uzun vadeli krediler ülkemizde yaygın kullanılmasa bile, son zamanlarda
bankalarımız artan sermaye yeterlilik rasyolarına güvenerek, gelişmiş ülkelerde uzun zamandan
beri kullanılan ratatif kredileri müşterilerine sunmaya başlamıştır. Ratatif krediler şekil
bakımından kısa vadeli açık kredi türlerine benzer. Banka müşterisine belli bir üst sınır
belirleyerek kredi kullandırır. Kredinin vadesi genellikle beş yıl olmaktadır. Bu süre içinde
banka müşterisi limiti dahilinde ihtiyacına göre istediği gibi borçlanır, borcunu kapatır veya
tekrar borçlanır.
Uzun vadeli kredilerin kısa süreli kredilerden farklı olan en belirgin özellikleri şöyle
sıralanabilir:
Geri Ödeme Süresi (İtfa) Yöntemi: Uzun süreli kredilerin ödenmesi, belirlenen ödeme (itfa)
planına uygun biçimde üç aylık, altı aylık yada yıllık olarak yapılır. Ödeme planı, genellikle
kredi alan tarafın borç ödeme gücü ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır.
Kredinin Güvencesi: Uzun süreli krediyi veren banka, verdiği kredinin geri ödenmeme riskini
minimize etmek isteyecektir. Bu gibi durumlarda genellikle krediyi alan tarafın duran varlıkları
(arsa, binalar, makinalar, araç-gereç v.b) kredinin güvencesi olarak gösterilir. Bazı durumlarda
banka teminat mektupları, işletmenin finansal gücünü gösteren çalışma sermayesi miktarı
verilen kredinin güvencesi olarak kabul edilmektedir.

Kredi Sözleşmesi: Bankalar uzun vadeli kredileri vermede maddi güvenceleri arama yanında
kredi sözleşmesine konulacak özel koruyucu koşullar ile kredinin geri ödenmesini güvence
altına almaya çalışmaktadır. Bu koşullar içinde varlıkların (yatırımların) kontrolü, borçların
kontrolü, nakit akışı kontrolü ve yönetim kontrolü sayılabilir.
Kredi veren banka, krediyi alan işletmenin varlıklarını belirli düzeyde tutmasını ve devam
ettirmesini sözleşme hükümlerine koymak isteyebilmektedir. İşletme sermayesi ve
özkaynakların (sermayenin) belirli bir düzeyin altına düşmemesini, alacak tahsil sürelerinin
iyileştirilmesini isteyebilmektedir. Ayrıca kredi veren kurumlar işletmenin daha fazla
borçlanmasını engelleyebilecek sınırlandırmalar getirebilmektedir. Verilen kredinin harcanma
yerleri ve işletmedeki nakit çıkışlarını sözleşmeye konulan hükümlere göre sınırlandırılması
söz konusu olabilmektedir. Kâr payı dağıtımı, personelinin ücret ve maaşları, yeni varlık
alımlarına sınırlandırmalar getirilebilir. Son zamanlarda uzun vadeli kredi sözleşmelerinde,
kreditörün (kredi veren taraf) yönetimde söz sahibi olmak istemesi ve yönetimde temsili
oldukça sık görülmektedir.
Uzun vadeli banka kredisi kullanımının en önemli üstünlüğü, kredi sözleşmesinin karşılıklı
anlaşma ve uzlaşma ile kişiye özel yapılması ve borç verenle alanın uyumlu kişisel diyalog
içinde bulunmasıdır. En önemli sakıncası ise, sözleşmenin oldukça katı, sınırlayıcı hükümler
getirmesi nedeniyle işletme yönetiminin esnekliğini ve dolayısı ile diğer kredi alternatiflerinden
yararlanmasını engelleyebilmesidir.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için uzun vadeli krediler sunan KOBİ Hibe
Programları mevcuttur. Kalkınma Ajanslarının sunduğu bu tür kredilerin ana hatları aşağıda
açıklanmıştır30:


30

Bu tür krediler, Kalkınma Ajansı bulunan bölgelerde kullanılabilmektedir.

Avrupa İş Geliştirme Merkezi, http://www.abigem.org/



Krediyi alabilmek için Kalkınma Ajansına bir proje sunulması gerekmektedir. Projeye
yeni makine teçhizat ve hizmet alım maliyeti, malzeme maliyetleri, inşaat maliyetleri
gibi maliyetler dahil edilebilir.



Yatırım tutarının belli bir oranına (örneğin %50) kadar hibe verilebilmektedir.



Projeler değerlendirilmesi sonucu kabul edilen projeler için hibe sözleşmesi yapılır.



Proje bedeli için öngörülen hibe miktarının %10’u kadar nakdi ve gayri-nakdi garanti
alınır.



Hibe def’aten değil; belli aralıklar halinde kullandırılır.

KOBİ’lerin bankalardan kredi kullanırken karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi de kredi
için gerekli teminatı gösterememeleridir. Bankalar, gerekli teminatı gösteremeyen KOBİ’lere
kredi kullandırma konusunda isteksiz davranabilmektedir. KOBİ’ler bu sorunu aşmak ve
ihtiyaçları olan krediyi alabilmek için Kredi Garanti Fonundan yararlanabilirler. Kredi Garanti
Fonu, KOBİ’lere kefil olarak banka kredileri kullanabilme kolaylığını sağlamaktadır. Kredi
Garanti Fonundan yararlanma ile ilgili önemli noktalar aşağıda açıklanmıştır31:


Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve
çiftçiler, kadın ve genç girişimciler Kredi Garanti Fonundan yararlanabilirler.



Kredi Garanti Fonu kelafetinin kullanılabilmesi için öncelikle bankanın işletmeye kredi
vermeyi kabul etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Kredi Garanti Fonunun kefaletinden
yararlanmak isteyen işletme, kredi kullanmak için Fon ile iş işbirliği içinde olan bir
bankaya müracaat etmelidir. İşletme bankaya, Kredi Garanti Fonu kefaletinden
yararlanmak istediğini bildirmeli ve dosyasının Fona gönderilmesini talep etmelidir.



Kredi Garanti Fonu işletmenin kefalet talebini incelemekte ve uygun bulursa kefalet
vermektedir.



Kredi dosyasında, işletmenin krediyi doğru şekilde kullanacağı yönünde ikna edici bilgi
olmalıdır.
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Kredi garanti fonu, kredinin en fazla % 80’ine kadar kefalet vermektedir.

Kredi Garanti Fonu, http://www.kgf.com.tr/

12.5. Ticari krediler
Ticari krediler, herhangi bir ödeme olmaksızın tedarikçinin/satıcının malı teslim etmesi ve
alıcıya ödeme için belirli bir süre tanıması sonucunda oluşur. Bir bakıma alıcıya satıcı
tarafından sağlanan bir tür kredidir. Ticari kredi kullanan bir işletme, nakit iskontosundan
vazgeçmiş olmaktadır. Ticari kredi durumunun oluşması sadece tedariçi/satıcı işletmenin
satışlarını artırma çabasından başka bir şey değildir.

12.6. Finansman bonoları
Finansman bonoları para piyasası araçlarından birini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
büyük ölçekli şirketler için kısa süreli fon sağlanmasında yararlanılabilecek yöntemde süreleri
2-6 ay arasında değişen bonoların fon fazlası veren birimlere satılmasıdır. Ülkemizde 24 Aralık
1986 tarihli SPK tebliğinde finansman bonoları (commercial paper) bir menkul kıymet olarak
düzenlenmiştir. Buna göre, son 3 yılda zarar açıklamayan anonim ortaklıklar bilançolarını
denetime onaylattıkları takdirde finansman bonosu çıkarabileceklerdir. Buna göre finansman
bonoları ihraççının borçlu sıfatı ile düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmak
suretiyle ihraç ederek sattıkları, emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli
evraktır. Finansman bonolarının vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün
ve katları şeklinde belirlenir. Finansman bonolarını taşıdıkları teminatlara göre beş grupta
toplamak mümkündür:


A tipi: Garanti kaydı taşımayan finansman bonoları,



B tipi: İhraççıya karşı taahhüt edilmiş banka kredisi ile desteklenmiş finansman
bonoları,



C tipi: Banka garantisi taşıyan finansman bonoları,



E tipi: Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları,



F tipi: Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ödeme vaadini
ihtiva eden finansman bonoları.

Bu tür borçlanma senetlerinin ihracı ve pazarlanması konularında kurallar Sermaye Piyasası
Kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir (SPK m. 13).

12.7. Repo
İşletmelerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları bir yöntem de “geri satın
alma” (Repo) anlaşmalarıdır. Bu anlaşma ile işletmeler, ellerindeki menkul değerleri belirli bir
süre sonunda geri almak üzere satarak fon sağlamaktadır. Repo işleminde kısa süreli borç verme
söz konusu olduğundan, bu işlemde menkul kıymetler teminat anlamında kullanılmaktadır.

12.8. Faktoring
Kredili satış yapan işletmelerin, satışlardan doğan alacak haklarını faktör veya faktöring şirketi
olarak adlandırılan finansal kuruluşlara devretmesi yoluyla; alacakların tahsili, takibi,
muhasebe ve ön ödeme şeklindeki hizmetlerden yararlanılması işlemidir. Faktoring işlemi,
sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olup, vadeler genellikle 30 ile 120 gün arasında
değişmektedir.
Faktoring şirketleri, işletmelerin alacak hesaplarının satın alınmasında ve tahsilinde
uzmanlaşmış finansal kuruluşlardır. Faktoring ise, genellikle kısa vadeli satışlardan doğan
alacak haklarının, faktorlere satılması sonucu işletmelere fon sağlama olanağı veren bir
finansman tekniğidir. Başka bir deyişle, faktoring; faktor ile alacaklı işletme arasında geçen ve
süreklilik gösteren bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile, alacaklı işletme, 3. kişi ve kişiler üzerindeki
alacakların tamamını veya bir bölümünü, faktor’e devretmeyi ve bu işlemi borçlulara
bildirmeyi taahhüt eder. Buna karşılık faktor, alacakları tahsil etmeyi, ödenmeme riskini
üstlenmeyi, alacakların tutarını peşin olarak veya belirli bir vadenin bitiminde ödemeyi taahhüt
eder. Amaç, işletmenin bürokratik işlemlerden kurtulmasını ve alacaklarını vadeden önce tahsil
ederek, finansman gereksinimini karşılamasıdır. Sonuç olarak faktoring ile sunulan hizmetleri
özetlemek gerekirse, temel olarak risk üstlenme (sigorta fonksiyonu), alacakların yönetim ve
finansman sağlam olarak söylenebilir.

12.8.1. Rücu Edilemez Faktoring
Satıcı ile faktor arasında düzenli ve sürekli bir faktoring anlaşmasıdır. Buna göre, ürünü satan
işletme, herhangi bir mal satışı yaptığında, ortaya çıkan alacaklarını anında faktor’e
satmaktadır. İşletme, fatura üzerine bir kayıt düşerek, alacakların faktoring şirketine
devredildiğini belirtmektedir. Satıcı malın bedelini faktor’den alır. Bedelin ödenmeme riskini
faktor üstlenir.
12.8.2. Rücu Edilebilir Faktoring
Rücu edilemez faktoring’ten farkı, malın bedeli ödenmemesi durumunda faktor işletmeye geri
dönüp, yaptığı ödemeyi geri isteyebilmesidir. Bu tür faktoring hizmetinde tahsilat yapıldıkça
ödeme hizmeti verilir. Garantili tahsilat veya nakit akışı bu tür faktoring’de yoktur.
12.8.3. Açıklanmamış Faktoring
İşletme, faktoring şirketi ile yapmış olduğu faktoring anlaşmasını kendi müşterilerinden
gizlemek isteyebilir. Böyle bir durumda ayrı bir pazarlama şirketi kurularak, faturaları bu şirket
adına düzenler. Pazarlama şirketi aslında bu durumda faktor olmaktadır. Faktor ile işletme
arasında bir faktoring anlaşması yapılarak, pazarlama şirketinin, üreticilerin tüm alacaklarını
satın alacağı, üretici işletmenin de tüm satışlarının faturalarını pazarlama şirketi adına
düzenleyeceğini taahhüt eder.

12.9. Kendiliğinden Oluşan Fonlar
Ödenmesi gereken vergilerin, harçların, ücretlerin, faiz gibi borçlarının ödemeleri belirli bir
süre geciktirilmesiyle oluşan fonlara kendiliğinden oluşan fonlar denir. Bilançolarda, Ticari
Borç kalemi olarak görünen bu tür borçların faiz yükü yoktur.

12.10. Barter
Barter satın alınan mal ve hizmetlerin, nakit yerine işletme tarafından satışı yapılan mal ve
hizmetlerle ödenmesidir. Barter işlemi sonucu para girişi veya çıkışı gerçekleşmez. Barter
kuruluşu çeşitli firmaların katılımı ile bir barter ortak pazarı oluşturur. Katılımcı firmalar barter

pazarına arz ve talep bilgilerini sunarlar. Alım yapan firma barter sistemine borçlandırılır; satış
yapan firma ise alacaklandırılır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal Yönetim dersinde şu ana kadar görmüş olduğunuz konular genellikle yatırım
kararlarını ilgilendiren konulardı. Nitekim bir finans yöneticisinin görevleri arasında, alacağı
akıllı yatırım kararları ile firmanın değerini ençoklamak olduğunu daha önce söylenmişti.
Finanslama olgusu, bu tür kararların uygulanabilmesi ve işletmelerin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için karşımıza çıkan diğer temel unsurdur.

İşletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları fonları uygun zamanda ve
uygun kaynaktan en ekonomik şekilde sağlamalıdır. Finanslama sürecini, işletmenin
gereksinim duyduğu fonların planlanması, sağlanması ve yatırımı olarak tanımlamak da
mümkündür.

Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle aşağıdaki üç kaynaktan temin edebilir: Finansal
kurumlar: işletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları banka, faktoring şirketi, finansal
kiralama şirketi, risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi yurt içi veya yurt dışı finansal
kurumlardan temin edebilirler. Sermaye piyasaları: işletmeler ihtiyaç duydukları mali
kaynakları hisse senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetleri ihraç ederek sermaye
piyasasından temin edebilirler. İç kaynaklar: işletme ortaklarının firmaya koydukları
özkaynak / özsermaye toplamıdır. Bunun içinde işletmelerin faaliyet sonucu elde ettikleri
kârları ortaklarına dağıtmayıp, bünyelerinde tuttukları iç kaynaklar da dahildir.

Çalışmanın son üç bölümünde Finansman kaynak türleri, finansal aracı kurum ve kuruluşlar ile
finansman araçları tanıtılacaktır.

Bölüm Soruları
1. Firma bankadan kısa vadeli borç almıştır. Alınan kredinin karşılığı olarak firmanın stokları
gösterilmiştir. Bu durumda alınan kredinin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. karşılıksız kredi.
b. sınırsız kredi.
c. poliçe.
d. işletme kredisi.
e. stok karşılığı kredi.

2. ABC firması bugün bankadan ertesi gün ters işlem yapmak üzere hazine bonosu satın
alıyor. Bu tür yatırıma ne ad verilir?
a. barter.
b. repo.
c. özel mevduat.
d. ticari bono.
e. faktoring.

3. Repo yatırımın vadesi genellikle ne kadar olur?
a. 1 gün
b. 1 veya birkaç gün
c. 1 aydan az olamaz
d. 1-3 ay
e. 3-6 ay

4. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir firmanın kasa değerini artırır?
a. alıcıya vade tanımak
b. yeni bir makine satın alımı
c. banka borcunu kapamak
d. stok satın almak
e. tedarikçinin firmaya kredi tanıması

5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir firmanın kasa değerini azaltır?
I. yatırım amaçlı hisse senedi satın almak
II. stokları artırmak
III. banka kredisi almak
IV. tedarikçilere ödme yapmak
a. I ve III
b. II ve IV
c. I ve II
d. I, II, ve IV
e. II, III, ve IV

Cevaplar:
1. E
2. B
3. B
4. E
5. D

1. Finansal yönetimin temel kararlarını toplayabileceğimiz başlıklardan hangisi aşağıda
gösterilmiştir?
a) Maliyet kararları
b) Satış kararları
c) Amortisman kararları
d) Reklam kararları
e) Yatırım kararları

2. Finansal yönetimin temel kararlarını toplayabileceğimiz başlıklardan hangisi aşağıda
gösterilmiştir?
a) Üretim kararları
b) Kâr kararları
c) Amortisman kararları
d) Genel giderler kararları
e) Finansman kararları

3. Finansal yönetimin temel kararlarını toplayabileceğimiz başlıklardan hangisi aşağıda
gösterilmiştir?
a) İşçi maliyetlerini belirlemek
b) İkramiye kararları
c) Faktöring kararları
d) Leasing kararları
e) Kâr payı dağıtım kararları

4. Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle nereden bulur?

a) Finansal aracılardan
b) Merkez Bankasından
c) BDDK
d) TMSF
e) FED

5. Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle nereden bulur?
a) Sermaye piyasalarından
b) Merkez Bankasından
c) BDDK
d) TMSF
e) FED

6. Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle nereden bulur?
a) İç Kaynaklardan
b) Merkez Bankasından
c) BDDK
d) TMSF
e) FED

7. Tüm işletme varlıklarının (aktiflerin) finansmanında kullanılan kaynaklar, başlıca iki grupta
toplanır. Bunlar aşağıda hangi şıkta gösterilmiştir?
a) Satış ve Maliyetler
b) Ticari Alacak ve Sabit Varlıklar

c) Özkaynak ve Yabancı Kaynaklar
d) Vergiler ve Amortisman
e) Vergiler ve Ticari Borçlar

8. Kuruluş ve faaliyet aşamalarında ortaklar tarafından işletmeye tahsis edilen maddi ve
maddi olmayan ekonomik değerlere ne denir?
a) Özsermaye
b) Borç
c) Ticari Borç
d) Banka Borcu
e) Uzun Vadeli Borç

9. İşletmenin borçlanma yoluyla sağladığı kaynakların tümüne ne denir?
a) Yabancı kaynak
b) İç kaynak
c) Özsermaye
d) İşletme sermayesi
e) Sermaye

10. Firmanın, yabancı ve öz kaynaklarının kullanım yerleri olarak aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
a) İşletme sermayesi
b) Sabit yatırımlar
c) Stoklar

d) Alacaklar
e) Şahsi harcamalar

CEVAPLAR
1. E
2. E
3. E
4. A
5. A
6. A
7. C
8. A.

Kuruluş ve faaliyet aşamalarında ortaklar tarafından işletmeye tahsis edilen maddi ve maddi
olmayan ekonomik değerlere, o işletmenin özsermayesi veya özkaynakları denir. Bir işletmenin
özsermaye ana kalemi altında dağıtılmayan kârlar, kâr yedekleri (ihtiyatlar), dönem kârı (zararı)
kalemleri yer almaktadır. Mülkiyeti işletmeye ait tüm sermaye ve özvarlık kalemleri bu grupta
sınıflandırılmaktadır. Borçsuz bir işletmenin özsermaye toplamı, toplam aktiflere (varlıklar)
eşit olacaktır. Özsermayenin yanında ayrıca borç alınarak faaliyetlerin sürdürülmesi
durumunda eşitlik: Özsermaye = Toplam Aktifler – Toplam Borç şeklinde olacaktır.
9. A.

Yabancı kaynaklar, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı kaynakların tümüne denir. Yabancı
sermaye, kullanım süresi bakımından, kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar olarak ikiye
ayrılır. Kısa vadeli borçlar, cari pasifler olarak adlandırılan kısa süreli borçlardır. Geri ödeme
süresi genellikle bir yıldan daha kısa sürelidir. Genel kural olarak bu kaynaklar, işletmelerin
kısa vadeli varlıklarının finansmanında kullanılmaktadır. Çalışma sermeyesinin finansmanında
kısa vadeli dış kaynakların kullanımı, işletmenin riskini artırmaması açısından önemlidir. İş

hacmindeki dalgalanmaların gerektirdiği fon ihtiyaçları kısa vadeli dış kaynaklarla karşılanması
oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Kısa vadeli dış kaynaklar genellikle çalışma sermayesinin
finansmanda kullanılmakla beraber, zaman zaman bu kaynakların duran varlıkların finansmanı
için de kullanıldığı görülmektedir. Kısa vadeli yabancı kaynakların, duran varlıkların
finansmanında kullanılması, işletmeler açısından risk artırıcı bir durumdur.
Genellikle kısa vadeli finansmanda kullanılan bazı yabancı kaynaklar şunlardır: banka kredileri,
ticari krediler (satıcı kredileri), finansman bonoları, repo, faktöring, vbg.
10. E.
İşletmeler sağladıkları fonları kullanabilecekleri iki durum mevcuttur: Duran (sabit) varlık
yatırımları ve Dönen (cari) varlık yatırımları.
Duran Varlıklar, ekonomik ömürleri bir yıldan uzun olan ve şekil değiştirmeden birden fazla
üretim dönemine katılarak uzun süre kullanılan sermaye unsurlarından oluşur. Duran varlık
kalemleri faaliyet döngüsü içinde satılan malın maliyeti veya amortisman gideri aracılığı ile
dönen varlık haline gelir ve ekonomik ömürlerini tamamlar. Dönen varlıklar toplamından kısa
vadeli borçlar toplamı çıkarıldıktan sonra kalan miktara “Net Çalışma Sermayesi” denir. “Net
İşletme Sermayesi” aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir:
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar

13. KISA VE UZUN VADELİ FİNANSLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Orta Vadeli Krediler
13.2. Fortfaiting
13.3. Finansal Kiralama (Leasing)
13.3.1. Leasing Türleri
13.3.2. Leasing’in Avantajları ve Dezavantajları
13.3.3. Leasing’in Borçlanarak satınalma ile Karşılaştırılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kısa ve Uzun vadeli
Finanslama araçları
açıklanacak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Uzun ve Kısa Vadeli Krediler

Giriş
İşletmelerde kullanılan kaynaklar vade yapısına göre kısa, orta ve uzun vadeli olarak
sınıflandırılabilir. Ancak son yıllarda finans biliminin teknoloji ile birlikte hızlı değişimi sonucu
orta vadeli finanslama kaynakaları genel oarak uzun vadeli kaynakların arasında gösterilmeye
başlanmıştır. Bu bakımdan finansman kaynaklarının kısa ve uzun vadeli olarak iki başlık altında
incelenmesinde bir sakınca yoktur.

Finans yöneticileri faaliyetlerin özelliklerine göre kaynak yapısı oluşturmak zorundadırlar.
Bilançolarda yer alan dönen varlıklar, bir yıldan kısa vadeli borçlarla finanse edilirken, duran
varlıklar uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmedir.

13.1. Orta Vadeli Krediler
Bir yıl ile beş veya kimi görüşlere göre on yıl vadeli alınan kredilere orta vadeli krediler denir.
Sabit varlık alımı veya işletme sermayesinin süreklilik arz eden kısmının finansmanında
kullanılır. Son yıllarda makine ve teçhizata yapılan yatırımların artması ve yeni iş kollarının
kurulması bu çeşit kredinin önemini arttırmıştır. Orta vadeli kredilerde geri ödemeler kısa
vadeli kredilerin geri ödemelerinde olduğu gibi nakit ile olmaz. Orta vadeli kredilerin ödeme
kaynağı işletmenin kârları ve amortismanlardan oluşturulan fonlarıdır. Orta vadeli kredilerin bu
tür fonlarla ödenmesi durumunda kredinin yerine öz sermaye almaktadır.

Orta vadeli kredilerde borçlanma amaçlarına göre teminatlı veya teminatsız olabilmektedir.
Teminat olarak genellikle gayri-menkul veya makineler alınmaktadır. Genel borç mukavelesi
yanında, ayrıca borçlunun her taksit için bir senet imzalaması istenilebilmektedir. Orta vadeli
kredilerin vadeleri uzun olduğu için bunlar kısa vadeli kredilere oranla daha risklidir. Bankalar,
risklerini düşük düzeye indirmek için orta vadeli kredi mukavelelerine bazı şartlar
koyabilmektedir.

Orta vadeli kredilerin faizleri ülkemizde genellikle sabit oran olarak uygulanmaktadır. Ancak
vadenin uzun olmasında dolayı ve bu süre içindeki faiz oranındaki değişikliklerin yükü altından
kalmamak için esnek bir faiz oranı uygulanabilir.

13.2. Fortfaiting
Fortfaiting, mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek bir alacağın, vadeden
önce satılarak tahsil edilmesidir. Alacağın satıcısına “fortfaitist”, devralan kuruluşa “fortfaiter”
denir.

İşletmelerin finansman gereksinmelerinin karşılanmasında önemli bir işlevi olan fortfaiting,
2.Dünya Savaşı sonrası geliştirilmiş bir dış ticaret tekniğidir. Fortfaiting, dış satım

işlemlerinden doğan orta süreli ve bir banka tarafından garanti edilmiş alacağın rücu edilmemek
koşulu ile satışı olarak tanımlanabilir. En önemli özelliği alacak hakkının bir dış satımdan
kaynaklanıyor olmasıdır. Alacak hakkı bir banka garantisi (aval) ile güvence altına alınır. Rücu
hakkı olmaması, senet borçlusunun genellikle itibarlı bir firma olmasından kaynaklanmaktadır.
Forfaiting işlemlerinde vade genellikle 1 yıldan uzun, 5 yıldan kısa olmaktadır. Satışların
yaklaşık %10 – 20’si peşin tahsil edilmektedir. Bakiye ise kredilendirilmektedir.

Fortfaiter (genellikle bir banka) dış satım işlerinden doğacak alacakları devralırken, söz konusu
alacakların ödenmeme riskine karşı bir banka teminatı koşulunu arayabilir. Senette yer alan
banka garantisi, senede ikincil pazarda dolaşım yeteneğini kazandırmış olmaktadır. Fortfaiting
işleminin işleyişi aşağıda gösterilmiştir.

10Ödeme

(Fortfaiter)

9.Ödeme

4.Senet garantisi

3.Senetler

7.Ödeme

5.Fortfaiting
sözleşmesi
6.Senet Teslimi

(Fortfaitest)

İthalatçı

2.Mal gönderilmesi

8.Senet tahsili

İhracatçı

1.Sözleşme düzenlenmesi

İthalatçının bankası

11.Senet tahsili

Şekil-13.1. Fortfaiting İşleminin İşleyişi

13.3. Finansal Kiralama (Leasing)
Taşınır yada taşınmaz malların finansal kurumlar veya söz konusu malların üreticileri
tarafından kiraya verilmesi finansal kiralama veya leasing olarak adlandırılır. Taraflardan
kiralayana lessor (leasing vericisi), kiracı da leasing alıcısı (lessee) olarak adlandırılır. Leasing
işlemleri sunan finansal kuruluşlar, genellikle ticari bankacılık yapan finansal kuruluşların yan
şirketleridir. 1950’li yıllarda ABD’de uygulanmaya başlayan bu finans tekniği, kısa süre sonra
sınırları aşarak Avrupa’da da benimsenmiştir.
13.3.1. Leasing Türleri
13.3.1.1. Finansal Leasing
Uzun vadeli bir kiralama sözleşmesidir. Kira süresi sonunda genellikle kiracının söz
konusu malı sembolik bir fiyattan satın alma hakkı bulunmaktadır. Bir leasing işleminin
finansal leasing sayılması için aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir32:


Leasing sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya devredilmelidir.



Kira süresinin leasing konusu malın ekonomik ömrünün en az % 75 ine eşit olmalıdır.



Kira ödemelerinin toplamının bugünkü değeri, malın piyasa değerinin en az %90’ına
eşit olmalıdır.
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Leasing Şirketi
(LESSOR)

2. Kiralanacak malın satın alınması
için leasing şirketi ile anlaşma

3. Kiralanacak malın

5.Kullanım

satın alınması

hakkının devri

4.Kiralanacak malın teslimi
Kiracı Firma

Satıcı Firma

(LESSE)

1.Kiralanacak malın seçimi

Şekil-13.2 Finansal Leasing İşleyişi

13.3.1.2. Hangi Durumlarda Finansal Leasing Uygulanır
Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, finansal kiralama uygulaması işletmenin bir
iktisadi varlığı satın almasından ise kiralamasının daha avantajlı olması durumudur. Ancak her
durumda finansal kiralamaya başvurulması karlı bir seçenek olmayabilir. İşletmeler genelde
aşağıdaki koşullar oluştuğu durumlarda bu yola başvurmaktadır;


İşletmelerin kredi kaynakları sınırlı ise,



Sermayesi yoğun projelerin gerçekleştirildiğinde,



Yüksek teknoloji gerektiren pahalı sermaye mallarının ithalinde,

İthalata yönelik kısıtlamaların olması halinde,


Kredi olanakları gibi mali olanakların sınırlı olması durumunda,



Finansal kiralama maliyetlerinin, diğer alternatiflere göre daha ucuz olması hallerinde
finansal kiralama yöntemi ile finansman daha verimli olmaktadır.

Finansal kiralama uygulamasından, hizmet veya mal üretimi amacıyla faaliyette olan her türlü
özel veya tüzel kurumlar leasing başvurusunda bulunabilir. Tüm şahıs firmaları, adi ortaklıklar,
limited şirketler, anonim ortaklıklar buna örnek verilebilir.
13.3.1.3. Faaliyet Leasing
Genellikle kısa süreli (en fazla bir yıl) kira sözleşmeleri söz konusu olmaktadır.
Kiralanan malın kira süresi içerisinde yenilenmesine veya değiştirilmesine olanak
tanınmaktadır. Ödenen kira bedellerinin kiralanan malın toplam değerini karşılaması
gerekmemektedir. Mülkiyet devri söz konusu değildir.

Faaliyet leasingine daha çok iki nedenden dolayı başvurulmaktadır: ilki, işletmenin geçici bir
iş dolayısıyla ortaya çıkan araç ve gereçlerin karşılanması, ikincisi de işletmelerin hızlı
teknolojik gelişime bağlı olarak kullandığı araç ve gereçlerinde yeni teknolojiye uyum
sağlamak istekleridir.

Kiralama süresi malın ekonomik ömrünün tamamını kapsamadığından, kiraya veren malı daha
sonra başka bir sözleşmeyle tekrar kiralayabilmektedir. Bu çeşit kiralama işlemlerinde, kontrat
belirli bir süre öncesinde haber verilerek feshedilebilir. Bu sebepten dolayı ve özellikle
teknolojik bakımdan demode olmuş teçhizatı geriye verme imkânı sağlamasından dolayı esnek
bir leasing sistemidir.

Faaliyet kiralamaları genellikle malların üreticisi veya satıcısı ile kiracı arasında doğrudan
yapılmaktadır. Bu nedenle faaliyet kiralaması finansman yöntemi olması yanında aynı zamanda
satıcı açısından bir pazarlama yöntemidir. Çünkü kiralayan kuruluşlar bu şekilde satışlarını
artırma imkânı bulmaktadırlar. Faaliyet kiralamasına konu olan mallar genellikle teknolojik
gelişmeye duyarlı, bakım ve onarıma ihtiyaç gösteren mallardır.

13.3.2. Faaliyet ve finansal kiralama arasındaki başlıca farklılıklar33:
Faaliyet Kiralaması
Genellikle kısa ve orta vadelidir.

Finansal Kiralama
Genellikle orta ve uzun vadelidir.

Kiralanan ekipman, ilk kiralama döneminde, Kiralanan ekipman genellikle ilk kiralama
kiralama ücreti ile yalnızca kısmi olarak döneminde amortismana tabi tutulmalıdır. Bu
amortismana tabi tutulabilir. .Böylece ilk nedenle bu yöntem “tam ödemeli kiralama”
dönemi takip eden kiralama dönemine, tabi olarak da adlandırılır.
tutulması gereken tutar kalır.
İmalatçı veya tüccarın kendisi bu kiralama Genellikle
hizmetini sunabilir.
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ve

finansal

kiralama

şirketleri bu hizmeti sağlar.

Kiralama sözleşmesi bakım, sigorta ve temin Kiralama
masraflarını kapsar.

banka

sözleşmesi

bakım

ve

sigorta

masrafları hariç yalnızca mali konuları kapsar.

Çelebi, O., “Finansal Kiralama (Leasing)”, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz-Ağustos. Sayı:61, 1992, s.13-15.

13.3.3. Direkt Leasing
Üretici leasingi olarak da adlandırılan bu leasing türü aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu tür
kiralama biçiminde sadece temel malın kiralanması değil, aynı zamanda yedek parça ve servisi
de önem kazanır.

Leasing alıcısı

Başvuru

Leasing vericisi

Leasing sözleşmesi

Üretici

Şekil–13.3: Direkt Leasing

13.3.4. Diğer Leasing Türleri
Dolaylı Leasing: Sözleşmeye konu olan mal üretici işletmeden bağımsız bir leasing şirketi
aracılığı ile sunulmaktadır. Leasing şirketleri burada menkul ya da gayrimenkul her tür malı
genellikle uzun süreli olarak kiralamakta ve kiracının gereksinmelerine uygun olarak üretilmiş
malı %100 finanse etmektedir.
Üretici
Başvuru
Leasing alıcısı

Satın alma sözleşmesi

Leasing vericisi

Şekil–13.4: Dolaylı Leasing

Gayrimenkul Leasingi: Bu tür leasingle arsa, bina, makine parkı veya tesislerin kiralanması
ifade edilmektedir.

Tam Servis Leasingi: Burada leasing kuruluşu kiralanan malın bakım, onarım, sigorta ve diğer
hizmetlerini de üstlenmektedir.
Kısmî Servis Leasingi: Kısmî servis kiralamasında bakım, onarım, sigorta ve öteki giderler
leasing alıcısı ve leasing vericisi arasında bölüşülmektedir.
Net Leasing: Net kiralama sisteminde leasing alıcısı tamir, bakım ve sigorta giderlerinin
tümünü üstlenir.
Satış ve Geri Kiralama: Genellikle likidite sorununu gidermek için başvurulan bu finanslama
yaklaşımıdır. İşletme, sahibi olduğu bir ekonomik değeri kiralama kuruluşuna satmakta,
sonrasında aynı değeri geri kiralamaktadır. Böylece kiracı kendi nakit akışına uygun bir
biçimde kira bedellerini ödeyerek likidite sorununa çözüm bulmaktadır.
13.3.5. Leasing’in Avantajları ve Dezavantajları
Leasing sözleşmelerine kiralayan ve kiracı açısından bakıldığında artı ve eksiler aşağıda
belirtilmiştir34:


Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği bir ortamda yatırım için kullanılan mal ve
teçhizatların, satın alma alternatifine karşın leasing ile kiralanması daha az risk
taşımaktadır. Kiracı, riski kiralayan üzerinde bırakabilir. Kiralayan açısından ise leasing
firmasının taşıdığı risk faktörü, malın hukuki sahibi olması nedeniyle diğer finansman
yöntemlerine göre daha azdır. Kiracı yükümlülüklerin yerine getirmemesi durumunda
malın varlığı ve geri alabilme ihtimali nedeniyle batık kredi durumu söz konusu değildir.



Leasingin kiracıya sağladığı en önemli artı değer, kurumlar vergisi avantajı gelmektedir.
Leasingde, anapara ve faizleri içeren kira bedelleri ait oldukları devreye gider olarak
yansıtılacağından gelirden düşülerek vergi avantajı sağlar. Makinelerin satın alınması
durumunda ise sadece yıllık amortisman giderleri ve alınan kredinin gerçekleşen faiz
giderleri gelirden düşülebilmektedir.



KDV Avantajı: Türkiye’de leasing kurumları, makine, bilgisayar, ticari araç ve tıbbi
cihazlar gibi mallarda %18 gibi KDV oranları yerine %1 oranında KDV ödemektedir. Son

34
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zamanlarda leasing faaliyetlerin canlanmasının en önemli nedeni KDV avantajı olduğu
söylenebilir.


Leasing, kiracıya esnek finansman olanağı sağlamaktadır. Kredi alma süreçlerinde, vade ve
miktarlar genellikle kredi kuruluşlarının mali yapısına uygun düzenlenirken leasingde süre,
ödeme,

vade

ve

diğer

şartlar

yatırımcının

belirlediği

koşullara

göre

şekillendirilebilmektedir.


Kur riski: Hem kiracı hem de kiralayan açısından söz konusu olabilecek bir risktir. Leasing
işleminde ödemelerin ve konu olan emtianın sağladığı nakit akışları farklı para birimlerinde
olması durumunda kur riski ile karşılaşılır. Bu durum kullanıcı açısından satın almayı,
leasingden daha avantajlı pozisyona getirebilir.



Yatırımcı firma kullanım hakkına sahip olduğu leasing konusu malı, bilanço aktifinde
göstermediğinden amortisman ayırma hakkı yoktur. Dolayısıyla hızlandırılmış amortisman
yöntemlerinden ve amortismanın ayrılmasının getireceği vergi avantajından faydalanamaz.

13.3.6. Leasing ve Satınalma ile Karşılaştırılması
İşletme açısından borçlanarak satın almak ile kirlamak arasında bir tercih yapılmadan önce her
iki seçeneğin yarattığı nakit akımlarının bugünkü değerleri hesaplanır 35 . Leasing tekniğinin
gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değeri, borçlanarak satın almanın gerektirdiği para
çıkışlarının bugünkü değerinden az ise leasing seçeneğinin, aksi halde borçlanarak satın alma
seçeneğinin tercih edilmesi gerekir.

Örneğin, bir şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere bir makineyi satın alma veya kiralamak
arasında karar vermek zorunda olduğunu varsayalım. Makinenin satın alma bedeli 40 bin TL
olup ekonomik ömrü 8 yıl olsun. Söz konusu makinenin kiralanması durumunda yıllık kira
bedeli 8 bin TL olup, bu bedele bakım ve onarım bedelleride dahildir. Satın alma durumunda
şirket, bakım ve onarım giderleri için yıllık bin TL’lik gidere maruz kalacağı tahmin
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edilmektedir. Makinenin borçlanarak satın alınması durumunda kredinin vadesi 8 yıl ve faiz
oranı %40 olacaktır. Makinenin hurda değeri 10 bin TL, vergi oranı %50 olacaktır. Şirket
doğrusal amortisman yöntemini kullanmaktadır. Buna göre şirket makineyi satın mı almalı
yoksa kiralamalı mıdır?
Satın alma durumunda makinenin yaratacağı nakit akımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tabloda görülebileceği gibi vergi matrahından indirilebilecek kanuni giderler faiz ödemesi,
bakım ve onarım giderleri ve amortisman giderleridir. Nakit çıkışı olarak gösterilen son sütunda
anapara taksidi, faiz, bakım ve onarım giderleri toplanırken, vergi tasarrufu çıkarılmaktadır.
Sütundaki pozitif değerler nakit çıkışını temsil ettiğinden, son yıl makinenin satışından elde
edilen miktarın vergi sonrası değeri negatif olarak belirtilmiştir.
VERGİDEN
ANAPARA

İNDİRİLECEK

BAKIM
FAİZ GİDERİ AMORT.

VERGİ

NAKİT

YIL

TAKSİDİ

1

5000

16000

1000

5000

22000

11000

11000

2

5000

14000

1000

5000

20000

10000

10000

3

5000

12000

1000

5000

18000

9000

9000

4

5000

10000

1000

5000

16000

8000

8000

5

5000

8000

1000

5000

14000

7000

7000

6

5000

6000

1000

5000

12000

6000

6000

7

5000

4000

1000

5000

10000

5000

5000

8

5000

2000

1000

5000

8000

4000

GİDERLER

TASARRUFU ÇIKIŞI

Tablo-13.1: Satın Alma Durumunda Yaratılan Nakit Akımları

4000
(5000)

Makinenin kiralanması durumunda yaratılan nakit akımları Tablo 13.2’de gösterilmiştir.
KİRA BEDELİ

VERGİ TASARRUFU

NAKİT ÇIKIŞI

8000

4000

4000

8000
4000
4000
8000
4000
4000
8000
4000
4000
8000
4000
4000
8000
4000
4000
8000
4000
4000
8000
4000
4000
Tablo-13.2: Kiralama Durumunda Yaratılan Nakit Akımları

Kiralama seçeneğinin gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değeri, satın alma seçeneğinin
gerektirdiği nakit çıkışlarından daha az olduğundan, şirket makineyi kiralamalıdır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal Yönetim dersinde şu ana kadar görmüş olduğunuz konular genellikle yatırım
kararlarını ilgilendiren konulardı. Nitekim bir finans yöneticisinin görevleri arasında, alacağı
akıllı yatırım kararları ile firmanın değerini ençoklamak olduğunu daha önce söylenmişti.
Finanslama olgusu, bu tür kararların uygulanabilmesi ve işletmelerin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için karşımıza çıkan diğer temel unsurdur.

İşletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları fonları uygun zamanda ve
uygun kaynaktan en ekonomik şekilde sağlamalıdır. Finanslama sürecini, işletmenin
gereksinim duyduğu fonların planlanması, sağlanması ve yatırımı olarak tanımlamak da
mümkündür.

Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle aşağıdaki üç kaynaktan temin edebilir: Finansal
kurumlar: işletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları banka, faktoring şirketi, finansal
kiralama şirketi, risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi yurt içi veya yurt dışı finansal
kurumlardan temin edebilirler. Sermaye piyasaları: işletmeler ihtiyaç duydukları mali
kaynakları hisse senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetleri ihraç ederek sermaye
piyasasından temin edebilirler. İç kaynaklar: işletme ortaklarının firmaya koydukları
özkaynak / özsermaye toplamıdır. Bunun içinde işletmelerin faaliyet sonucu elde ettikleri
kârları ortaklarına dağıtmayıp, bünyelerinde tuttukları iç kaynaklar da dahildir.

Bölüm Soruları
1. Kiraya veren tarafın bakım, onarım ve vergilerden sorumlu olduğu kısa vadeli leasing
türüne ne ad verilir?
a. finansal
b. direkt
c. faaliyet
d. dolaylı
e. satış ve geri kiralama

2. Kiralayan tarafın bakım, onarım ve vergilerden sorumlu olduğu, iptal durumun olmadığı
uzun vadeli leasing türüne ne ad verilir?
a. faaliyet
b. dolaylı
c. direkt
d. finansal
e. satış ve geri kiralama

3. Kiralayan tarafın önce söz konusu malı satın daha sonra kiralaması sonucu ortaya çıkan
leasing türüne _____________________ denir.
a. kaldıraçlı.
b. satış ve geri kiralama.
c. faaliyet leasingi.
d. finansal leasing.
e. direkt kiralama.

4. Direkt kiralamada, kiraya veren taraf:
I. varlığın son kullanıcısıdır.
II. varlığı üreticiden kiralar.
III. varlığın sahibidir.
IV. genellikle bağımsızı bir leasing şirketidir.

a. II ve III
b. I ve IV
c. III ve IV
d. II, III, ve IV
e. I, II, III ve IV

5. Mevsimsellik etkilerini kuvvetli hissededen bir işletme ihtiyaç duyduğu makineleri yüksek
sezonda kiralaması sonucu ortaya çıkan leasing türüne ne ad verilir?
a. faaliyet
b. satış ve geri kiralama
c. kaldıraçlı leasing.
d. finansal leasing.
e. direkt kiralama.
Cevaplar:
1. C
2. D
3. B
4. C
5. A

1. Yeni kurulmuş firmalar, özellikle orta ve büyük ölçekli firmalar, fon ihtiyaçları
mevsimsel olan firmalar hangi tür piyasalardan borçlanır?
a) Para piyasaları
b) Sermaye piyasaları
c) Özel piyasalar
d) Tahvil piyasaları
e) Hisse senedi piyasaları

2. Cari hesap kredi sisteminde, banka güvendiği müşterilerine aşağıdaki hangi tür kredi limitini
tahsis eder?
a) Sermaye hesabı
b) Borçlu cari hesap
c) Özel hesap
d) Tahvil hesabı
e) Hisse senedi hesabı

3. Önceden belirlenen vade için, belirli miktarda parayı çekerek, vade sonunda anapara ve faizi
bir defada ödeme işlemi aşağıdaki hangi kredi türü için uygulanır?
a) Yuva kredisi
b) Borçlu cari hesap kredisi
c) Spot kredi
d) Vadesiz kredi
e) Döviz kredisi

4. Bankalarca süresi henüz dolmamış poliçe, senet veya çeklerin vadesine kadar olan faiz ve
komisyonlarının indirilmesinden sonra bedelinin, müşteriye peşin olarak ödenmesi işlemine ne
ad verilir?

a) Anapara geri ödemesi
b) Faiz geri ödemesi
c) Kiralama geri ödemesi
d) Senet kırdırmak
e) Döviz kredisi geri ödemesi

5. Aşağıdaki hangi kredi türünde, krediler genellikle müşterinin kredibilitesine güvenilerek
imzası karşılığında açılan kısa vadeli krediler sınıfına girer?
a) Teminatlı krediler
b) İpotekli krediler
c) Leasing kredileri
d) Senet karşılığı krediler
e) Açık krediler

6. Aşağıdaki hangi kredi türünde, kredi değerliliğine güven duyulan kefil/kefillerin imza
karşılığında müşteriye kefil olması durumunda kullandırılır?
a) Kefalet karşılığı krediler
b) Açık krediler
c) Leasing kredileri
d) Senet karşılığı krediler
e) Döviz kredileri

7. Aşağıdaki kredi türlerinden hangisinde borçlu cari hesap şeklinde açılıp, banka faiz gelirinin
yanı sıra bir de komisyon geliri de sağlanır?
a) Kefalet karşılığı krediler
b) Ticari senet karşılığı krediler
c) Leasing kredileri
d) Uzun vadeli krediler

e) Döviz kredileri

8. Aşağıdaki terimlerden hangisi bir banka müşterisinin hesabından üçüncü bir kişiye belirli
miktarda paranın ödenme emri olarak tanımlanabilir?
a) Kefalet
b) Ticari senet
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Döviz kredileri

9. İşletmeler tarafından özellikle sabit sermaye yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılan
banka kredisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kefalet
b) Ticari senet
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) 30 gün vadeli kısa vadeli krediler

10. Herhangi bir ödeme olmaksızın tedarikçinin/satıcının malı teslim etmesi ve alıcıya ödeme
için belirli bir süre tanıması sonucunda oluşan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kefalet
b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler

CEVAPLAR:
1. A.
Ticari bankalar kısa ve orta vadeli para piyasalarının en önemli oyuncularıdır. Nitekim
işletmeler, ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları çalışma sermayesi yatırımlarının
finansmanında kısa ve orta vadeli banka kredilerinden yararlanırlar. Yeni kurulmuş firmalar,
orta ve büyük ölçekli firmalar, fon ihtiyaçları mevsimsel olan firmalar para piyasalarından
borçlanır.
2. B.
Cari hesap kredi sisteminde, banka güvendiği müşterilerine bir kredi limiti tahsis etmektedir
(borçlu cari hesap). İşletme bu kredi limiti dâhilinde, paraya ihtiyacı olduğunda borçlu cari
hesabından para çekmekte, eline para geçtiğinde ise borcunu geri ödemektedir. Banka belirli
dönemlerde (genellikle üçer aylık dönemlerde) ortalama bakiye üzerinden faiz tahakkuk
ettirmektedir.

Faiz,

tahakkuk

tarihindeki

cari

piyasa

faizi

üzerinden

hesaplanmaktadır. Uygulamada daha çok çalışma sermayesi ihtiyacının giderilmesi şeklinde
kullandırılmaktadır.
3. C.
Spot kredide işletme, önceden belirlenen vade için, belirli miktarda parayı çeker ve vade
sonunda anapara ve faizi bir defada öder. Burada faiz oranı kredi çekilirken belirlenmiş olur.
Sipariş usulü çalışan bir işletme hammadde satın almak, işçilik ve diğer giderler için nakde
ihtiyacı olur. Siparişin ne zaman teslim edileceği ve dolayısıyla tahsilatın ne zaman olacağı belli
olan durumlarda spot kredi kullanmak uygun olacaktır.
4. D.
Uygulamada senet kırdırılması olarak da bilinen iskonto işlemi, bankalarca süresi henüz
dolmamış poliçe, senet veya çeklerin vadesine kadar olan faiz ve komisyonlarının
indirilmesinden sonra bedelinin, müşteriye peşin olarak ödenmesi işlemidir. Senedi elinde tutan
banka, müşteriye ödediği bedeli vade bitiminde tahsil edecektir. Vade bitiminde senetlerin

ödenmemesi durumunda banka senedi iskonto ettiren müşteriye geri dönecektir. Dolayısıyla
iskonto kredisi bir bakıma banka tarafından müşteriye sunulmuş bir tür kısa vadeli kredi
olmaktadır. Uygulamada bankalar senetlerini portföylerinde tutmak yerine Merkez Bankasına
reeskont etmeyi tercih etmektedirler. Böylece bankalar, bir yandan kredi kapasitelerini
arttırarak ek gelir kaynakları elde ederken, müşteri gereksinmelerini de karşılayarak gelecekte
iş yapma olanağını elde etmiş olurlar
5. E.
Bu tür krediler genellikle müşterinin kredibilitesine güvenilerek imzası karşılığında açılan kısa
vadeli kredilerdir. Tek imza karşılığı açılan açık krediler borçlu cari hesap biçiminde çalışır.
Bankalar bu kredileri işletmelerin ihracata hazırlık, akreditif teminatı veya kasa kolaylığı
biçiminde kullandırmaktadırlar.
6. A.
Bu tür krediler, kredi değerliliğine güven duyulan kefil/kefillerin imza karşılığında müşteriye
kefil olması durumunda kullandırılır. Kredinin kullandırılmasındaki temel koşullar arasında
kefil kişilerin itibarı, geçmişi ve karakteri önemli yer tutmaktadır.
7. B.
Ticari senet karşılığında borçlu cari hesap şeklinde açılan bu kredilerde, banka faiz gelirinin
yanı sıra bir de komisyon geliri de sağlamaktadır. Ticari senet karşılığı kredilerde teminatı
olarak genellikle bonolar alınmaktadır. Çekler, göründüklerinde ödenmeleri gerektiğinden
teminat olarak kabul edilmezler. Hisse senedi ve tahvil karşılığı krediler de verilebilmektedir.
8. C.
Akreditif; bir banka müşterisinin hesabından üçüncü bir kişiye belirli miktarda paranın ödenme
emri olarak tanımlanabilir. Bankaların müşterilerine tanınan bu olanağa göre, akreditif yoluyla
yurtdışından ithalat yapmak isteyen müşterisine dış alım için gerekli kolaylığı sağlamış
olmaktadır
9. D.

Uzun vadeli banka krediler, işletmeler tarafından sabit sermaye yatırımlarını finanse etmek
amacıyla kullanılır. Uzun vadeli krediler ülkemizde yaygın kullanılmasa bile, son zamanlarda
bankalarımız artan sermaye yeterlilik rasyolarına güvenerek, gelişmiş ülkelerde uzun zamandan
beri kullanılan ratatif kredileri müşterilerine sunmaya başlamıştır. Ratatif krediler şekil
bakımından kısa vadeli açık kredi türlerine benzer. Banka müşterisine belli bir üst sınır
belirleyerek kredi kullandırır. Kredinin vadesi genellikle beş yıl olmaktadır. Bu süre içinde
banka müşterisi limiti dahilinde ihtiyacına göre istediği gibi borçlanır, borcunu kapatır veya
tekrar borçlanır.
10. E.
Ticari krediler, herhangi bir ödeme olmaksızın tedarikçinin/satıcının malı teslim etmesi ve
alıcıya ödeme için belirli bir süre tanıması sonucunda oluşur. Bir bakıma alıcıya satıcı
tarafından sağlanan bir tür kredidir. Ticari kredi kullanan bir işletme, nakit iskontosundan
vazgeçmiş olmaktadır. Ticari kredi durumunun oluşması sadece tedarikçi/satıcı işletmenin
satışlarını artırma çabasından başka bir şey değildir.
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Uzun vadeli fon kaynakları, işletmelerde genellikle 5 yıldan fazla kullanılan fon kaynaklarını
içerir ve bu fonlar özellikle işletmelerin sabit varlık yatırımlarının finansmanında kullanılır.
Uzun vadeli fon kaynakları genellikle para piyasalarından değil, sermaye piyasalarından
tedarik edilir. Uzun vadeli fonlar, sermaye piyasalarından elde edileceği gibi işletme içi, yani
öz kaynaklardan da elde edilebilir. İşletme dışı kaynaklardan sağlanan uzun vadeli fonlara
örnek olarak tahvil ihraçları ve uzun vadeli banka kredileri gösterilebilir.

14.1. Yatırım Bankaları
Yatırım bankaları, anonim şirketlerin menkul kıymet ihraçlarına aracılık etmek ve uzun süreli
finansman sağlamak amacıyla oluşturulan finansal aracı kuruluşlarıdır. Bir ekonomide tasarruf
yapan gruplar fon fazlası verirken, yatırım yapan gruplar da fon açığı vermektedirler. Bu
gruplar arasında fon alışverişinin gerçekleşebilmesi için finansal aracı kuruluşlara ihtiyaç
duyulur. Söz konusu finansal aracıların görevini yatırım bankaları görmektedir. Yatırım
bankaları tamamen aracı durumundadırlar. Ticari bankalar gibi mevduat toplayamadıklarından
işlevleri biraz farklıdır. Uzmanlık alanları olan yatırım konusunda şirketlere birincil pazarlarda
aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde bulunurlar.

14.2. Hisse Senetleri
Hisse senetleri anonim şirketlerin sermayesini temsil eden ortaklık senetleridir. Dolaşımdaki
hisse senedi sayısı ve her hissenin nominal değeri şirketin sermayesini teşkil eder. Örneğin
100.000 adet hisse senedinin olduğu bir anonim şirketin bir pay senedinin nominal değeri
10.000 TL ise sermayesi 1 milyar TL olacaktır. Hisse senetleri adi ve imtiyazlı hisse senetleri
olarak iki grupta incelenebilir. İmtiyazlı pay senedi melez menkul kıymetler olup, hisse senedi
ve tahvillerin özelliklerini taşır.

14.3. İmtiyazlı Hisse Senetleri
Şirketler çıkarmış oldukları imtiyazlı hisse senetleri için her yıl nominal değerin belli bir
yüzdesini olarak ödemeyi taahhüt ederler. Örneğin 10.000 TL nominal değer ve % 10 temettü
vermeyi taahhüt eden bir imtiyazlı hisse senedinin yıllık temettüsü 1.000 TL olacaktır. İmtiyazlı
hisse senetleri birçok açıdan tahvil senetlerine benzemektedir. Ancak imtiyazlı hisse senedi ile
şirket tahvili arasında önemli farklılıklar var. Birincisi, imtiyazlı hisse senedinin tahvil
senedinde olduğu gibi vade bitiminde nominal değerin geri ödenmesi taahhüdü yoktur. İkincisi,
bir şirket tahvilinden farklı olarak, imtiyazlı hisse senedinin planlanmış ödemesinden birinin
yapılmaması firmayı temerrüt duruma düşürmez. İmtiyazlı hisse senetlerinin temettü hakkı
kümülatiftir. Eğer bir firma temettü ödemesi gerçekleştirmezse ileriki dönemde bunu

gerçekleştirmek zorundadır. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine bütün gecikmiş ödemeler
yapılana kadar adi hisse senedi sahiplerine temettü ödenmemesini gerektirir. İmtiyazlı
temettülerin bu kümülatif özelliği imtiyazlı hisse sahiplerin hakkını öncelikli kılar.

Bir firmanın imtiyazlı hisse senedi ile fonlanmasının en önemli avantajlarından biri, firma
teknik olarak iflas etmeden imtiyazlı hisse senedinin temettü ödemelerini geciktirebilir veya
yapamayabilir. Dolayısıyla firmaya bir esneklik kazandırır. Diğer önemli avantajı ise firmada
oy kontrolü doğurmadan firmanın finansman sağlıyor olmasıdır. İmtiyazlı pay senedinin vergi
sisteminden kaynaklanan bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, tahvile ödenen faiz ödemeleri
firmanın vergi öncesi kârından gelmektedir. İmtiyazlı pay senetlerine ödenen temettü ise vergi
sonrası kârdan gelmektedir. Dolayısıyla vergi sonrası net maliyetler imtiyazlı hisse senedi ihraç
etmiş firmaların aleyhine olmaktadır.
14.3.1. İmtiyazlı Payların Değerlemesi
Herhangi bir menkul kıymetin değeri, ilgili menkul kıymetin ileride yaratacağı nakit
akımlarının riski de içine alacak bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmesi ile bulunur. Eğer
imtiyazlı hisse senetlerinin ödemeleri sonsuza kadar eşit miktarlarda D miktarında olacak ve
iskonto oranı da k ise imtiyazlı hissenin değeri (P) şu şekilde hesaplanabilir (25):
𝑷=

𝑫
𝒌

14.4. Adi Hisse Senetleri
Uzun süreli finansmanın en karakteristik temsilcisi ortaklık payını temsil eden adi hisse
senetleridir. Finans yöneticilerin temel görevlerinin başında hisse senedi değerinin
maksimizasyonudur. Adi hisse senedine yatırım yapanların temel olarak iki beklentisi olur: ilki
her yıl düzenli olarak temettü geliri elde etmek, ikincisi de değer artışından yararlanarak
sermaye kazancı elde etmek. İmtiyazlı hisse senetleri gibi, adi hisse senetlerinin de belirli bir
vadesi yoktur. Teoride bir firma sonsuza kadar iş yapmaya devam eder ve hisse sahipleri
sonsuza kadar temettü alırlar. Aslında şirket adi hisse senedi sahiplerine temettü ödemek

zorunda değildir. Ancak bazı düzenlemeler bu konuda şirketlere ek yükümlülükler getirebilir.
Örneğin Türk Ticaret Kanununa göre kâr açıklayan anonim şirketlerin adi hisse sahiplerine
temettü ödemesini zorunlu kılmıştır.
14.4.1. Hisse Senedi Değerlemesi
Şirketlerin kâr elde etmesi ve dağıtması birçok faktöre bağlı olduğundan hisse senedi
yatırımcılar yüksek getiri talep ederler. Riskin yüksek olduğu hisse senedi yatırımlarında fiyat
oynaklığı oldukça yüksektir. Fiyatın veya değerin oldukça sık değiştiği bir ortamda hisse
senedinin değerini belirlemek oldukça güçtür. Buna rağmen başlıca kullanılan değerleme
yaklaşımları 5. bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

Hisse senedinin değeri, ilgili hissenin yaratacağı nakit akımlarının miktarına, riskine ve
zamanlamasına bağlıdır. Şirketlerin temettü ödemelerinin miktar ve zamanlaması her zaman
açık değildir. Bazıları düzenli olarak temettü öderken, bazıların temettü ödemeleri düzensiz
olur. Hatta uzun süreden beri düzenli temettü ödemiş bazı şirketler güç duruma düşmekte ve
ortaklarına yaptıkları ödemeler azalmakta veya yapılamamaktadır. Hisse senedi için kullanılan
temettü değerleme modeli aşağıda ifade edilmiştir:
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Burada;
P0 = 0 zamanında hisse senedinin fiyatı
Dt = t zamanında ödenmesi beklenen temettü
k = Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı veya sermaye maliyeti

Bu eşitlik, pay senedinin cari fiyatının (P0) gelecekte beklenen bütün temettü ödemelerinin (Dt)
firmanın öz sermaye maliyeti (r) ile iskonto edilmiş şimdiki değerine eşit olacağını ifade
etmektedir.

14.5. Tahviller
Tahvil senedi bir borçlanma senedir. Birikimlerini tahvile yatırmayı planlayan bir yatırımcı
fonlarını belirli bir süre tahvili ihraç eden şirkete ödünç vermeyi, ödünç verdiği süre boyunca
dönemsel faiz geliri elde etmeyi ve vade sonunda tahvilin nominal bedelini geri almayı amaçlar.
Tahviller pay senetlerine göre daha az risk içerdiklerinden, yatırımcı açısından daha çekici
olabilmektedir. İşletme açısından tahvil, maliyetinin az olması yanında, faiz olarak yapılan
ödemelerin vergi matrahından düşülebilmesi nedeniyle ortalama fon maliyetinin düşmesine de
sebep olmaktadır.
14.5.1. Güvenceli Tahviller
Tahvillerin işletmeler tarafından çıkarılmış borç senetleri olduğunu yukarıda belirtmiştik.
Yatırım dönemi boyunca ödenecek faiz ve dönem sonunda geri ödenecek nominal bedelin bir
karşılığın bulundurulması durumunda güvenceli tahviller adını almaktadır. Burada amaç,
işletmelerin ödemeleri yapamaması durumunda bazı varlıkların güvence olarak gösterilmesidir.
İşletme, tahvil faiz veya nominal bedeli ödeyemez ise, güvence olarak belirtilen varlıklar
satılarak, tahvil sahiplerine gerekli ödemeler yapılır. Tahvillerin güvenceye bağlanmaları riski
azaltarak maliyetin düşmesine neden olabilir.
14.5.2. Güvencesiz Tahviller
Güvenceli tahvillerde söz konusu olan güvenceler burada yoktur. Başka bir ifade ile tahvil
sahibinin alacağının güvencesi olarak herhangi bir varlık yoktur. Eğer şirket taahhütlerini
yerine getiremez durumuna düşerse, güvencesi tahvil sahipleri haklarını güvenceli tahvil
sahiplerine alacakları ödendikten sonra alabilirler.
14.5.3. Kâra Katılımlı Tahviller
Bu tür tahvillerde belirli bir faiz yerine, kârdan belirli oranda pay alınması söz konusudur.
“Gelir Tahvili” de denilen bu finansal varlık türü, yatırımcıya anonim ortaklığın ödeme
yapmaya yeterli kâra sahip olması durumunda gelir sağlamayı amaçlar. Ödemenin
yapılamaması halinde, ortaklığın iflas talep edilmesi söz konusu değildir.

14.5.4. İkramiyeli Tahviller
Tahvillerin pazarlamasını kolaylaştırmak için, faiz ödemelerinin yanında, belirli dönemlerde
kura çekilişleri ile tahvil sahiplerine ikramiye verilebilmektedir. Bu tür tahvillere ikramiyeli
tahviller denmektedir.
14.5.5. Endeksli Tahviller
Tahvil sahiplerini enflasyona karşı korumak için, tahvil değerinin seçilmiş bir değişkene göre
her yıl değerlendirmeye ve ayarlamaya bağlı tutulması ile ortaya çıkan menkul kıymetlerdir.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) genellikle bu tür menkul kıymetlerde kullanıldığından endeksli
tahviller bu durumda enflasyona endeksli tahviller adını almaktadır.
14.5.6. Tahvillerin Değerlemesi
Tahviller geri ödeme şekillerine göre kuponlu ve kuponsuz olarak ikiye ayrılır. Kuponsuz
tahviller ihraç tarihi ile vade tarihi arasında hiçbir ara ödeme yapmayan tahvillerdir. Kuponlu
tahviller ise tedavülde olduğu süre içinde düzenli olarak belirli dönemlerde kupon ödemeleri
yapmaktadır.
Kuponsuz tahvil, vade bitiminde yatırımcısına belirli bir miktarı ödemeyi taahhüt etmektedir.
Taahhüt edilen gelecekteki ödeme miktarı, kuponsuz tahvilin nominal değeridir. Tahvilin cari
piyasa değeri ile gelecekte ödenmesi taahhüt edilen nominal değer arasındaki fark kuponsuz
tahvilin iskonto değeridir.
Şirket tahvillerinin büyük çoğunluğu kuponlu tahvillerdir. Bu tür tahviller yılda iki kez kupon
ödemesi yapar ve vade bitiminde nominal değeri geri öder.

14.6. Otofinansman
İşletmeler uzun vadeli fon gereksinmelerinin bir kısmını da otofinansman yoluyla
sağlamaktadır. Otofinansman, kârların dağıtılmayıp işletmede bırakılması ile gerçekleşir. Diğer
bir ifade ile şirket faaliyetlerinden arta kalan değer (kâr) ile şirketin kendini finanslamasıdır.
Uygulamada işletmeler kârlarını açık bir şekilde bilançolarda göstermeyebilir. Amortisman
giderlerini yüksek göstererek kâr rakamını düşürüp bilançolarında gösterilmesi durumuna da

gizli otofinansman adı verilir. İşletmelerin otofinansman yoluyla finansman sağlamaları, hisse
senedi ihracı ile yeni ortak almalarına gerek kalmaz. Küçük ve orta büyüklükteki kredi
olanakları sınırlı işletmeler için fon kaynağı sağlamada başlıca yol otofinansmandır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal Yönetim dersinde şu ana kadar görmüş olduğunuz konular genellikle yatırım
kararlarını ilgilendiren konulardı. Nitekim bir finans yöneticisinin görevleri arasında, alacağı
akıllı yatırım kararları ile firmanın değerini ençoklamak olduğunu daha önce söylenmişti.
Finanslama olgusu, bu tür kararların uygulanabilmesi ve işletmelerin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için karşımıza çıkan diğer temel unsurdur.
İşletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları fonları uygun zamanda ve
uygun kaynaktan en ekonomik şekilde sağlamalıdır. Finanslama sürecini, işletmenin
gereksinim duyduğu fonların planlanması, sağlanması ve yatırımı olarak tanımlamak da
mümkündür.
Bir işletme ihtiyaç duyduğu fonları genellikle aşağıdaki üç kaynaktan temin edebilir: Finansal
kurumlar: işletmeler ihtiyaç duydukları mali kaynakları banka, faktoring şirketi, finansal
kiralama şirketi, risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi yurt içi veya yurt dışı finansal
kurumlardan temin edebilirler. Sermaye piyasaları: işletmeler ihtiyaç duydukları mali
kaynakları hisse senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetleri ihraç ederek sermaye
piyasasından temin edebilirler. İç kaynaklar: işletme ortaklarının firmaya koydukları
özkaynak / özsermaye toplamıdır. Bunun içinde işletmelerin faaliyet sonucu elde ettikleri
kârları ortaklarına dağıtmayıp, bünyelerinde tuttukları iç kaynaklar da dahildir.

Bölüm Soruları
1. Finanslama ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi en doğrudur?
a. Kasada nakit tutmak her zaman pozitif net bugünkü değer verir.
b. Esnek finanslama politikası finansla riskleri karşılamada daha ugun sonuçlar verir.
c. Uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli faiz oranlarından daha fazla volatildir (oynak).
d. Firmaların çoğu stoklarını uzun vadeli yatırımlar ile finanslar.
e. Kısa vadeli faiz oranları, uzun vadeli faiz oranlarından daha yüksektir.

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi para piyasaları ile ilgilidir?
I. uzun vadeli yatırımlar
II. düşük riskli
III. piyasada kolay alınabilir ve satılabilir
IV. likiditesi yüksek
a. I ve III
b. II ve III
c. I ve IV
d. II, III ve IV
e. I, II, III ve IV

3. Aşağıdaki önermelerden hangisi en doğrudur?
a. Eğer firma sermaye yapısında borç artarsa, tahvillerindeki geri ödememe risk primi
azalır.

b. Diğer koşullar sabitken, yüksek ratinge (derecelendirme) sahip firmalara ait tahvil
senetlerindeki faiz oranı düşük ratinge (derecelendirme) sahip firmaların tahvil faiz
oranından daha düşüktür.
c. Likidite riski yüksek ratinge sahip firmaları ilgilendirmez.
d. A ve B şıkları doğrudur.
e. Tüm önermeler doğrudur.

4. Kısa vadeli finanslamada sıkılaştırma politikası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. üretim için ihtiyaç duyulduğunda stok alımı yapmak
b. alıcılara eniş vadeler tanımak
c. menkul kıymet yatırımı yapmak
d. ticari alacak kalemini şişirmek
e. yüksek stok miktarları tutmak

5. Aşağıdakilerden hangisi bir tahvil türü değildir?
a. güvenceli thviller
b. güvencesiz tahviller
c. kâra katılımlı tahviller
d. endeksli tahviller
e. yukarıdaki seçeneklerin tümü bir tahvil türüdür.

Cevaplar:
1 .B
2. D
3. B
4. A
5. E

1. Gelişmiş ülkelerde büyük ölçekli şirketler için kısa süreli fon sağlanmasında
yararlanılabilecek yöntemde, süreleri 2-6 ay arasında değişen bonoların, fon fazlası veren
birimlere satılması işlemine konu olan finansal ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a) Finansman bonosu
b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler

2. Kredili satış yapan işletmelerin, satışlardan doğan alacak haklarını devrettikleri bu tür
şirketler; alacakların tahsili, takibi, muhasebe ve ön ödeme şeklindeki hizmetleri gerçekleştirir.
Bu tür şirketlere ne ad verilir?
a) Hisse senedi şirketleri
b) Faktöring şirketleri
c) Akreditif şirketleri
d) Uzun vadeli kredi veren şirketler
e) Finansman şirketleri

3. Mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek bir alacağın, vadeden önce
satılarak tahsil edilmesine ne ad verilir?
a) Kefalet
b) Hisse senedi
c) Forfaiting
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler

4. Taşınır ya da taşınmaz malların finansal kurumlar veya söz konusu malların üreticileri
tarafından kiraya verilmesi işlemine ne ad verilir?
a) Kefalet
b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) Leasing (Kiralama)
e) Ticari krediler

5. Anonim şirketlerin menkul kıymet ihraçlarına aracılık etmek ve uzun süreli finansman
sağlamak amacıyla oluşturulan finansal aracı kuruluşlarına ne denir?
a) Ticari Bankalar
b) Mevduat Bankaları
c) Birlik Bankaları
d) Sendikalar
e) Yatırım Bankaları

6. Yatırım dönemi boyunca ödenecek faiz ve dönem sonunda geri ödenecek nominal bedelin
bir karşılığın bulundurulması durumunda ihraç edilen tahvillere ne denir?
a) Güvenceli tahvil
b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler

7. Tahvil sahiplerini enflasyona karşı korumak için, tahvil değerinin seçilmiş bir değişkene göre
her yıl değerlendirmeye ve ayarlamaya bağlı tutulması ile ortaya çıkan menkul kıymetlere ne
denir?
a) Hisse senedi
b) Endeksli tahvil
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler
8. Belirli bir faiz yerine, kârdan belirli oranda pay veren, ödemenin yapılamaması halinde,
ortaklığın iflas talep edilmesi söz konusu olan finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kefalet senedi
b) Hisse senedi
c) Kâra katılımlı tahvil
d) Uzun vadeli krediler
e) Ticari krediler

9. Tahvillerin pazarlamasını kolaylaştırmak için, faiz ödemelerinin yanında, belirli dönemlerde
kura çekilişleri ile tahvil sahiplerine ikramiye veren tahvil türüne ne denir?
a) Kefalet senedi
b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) İkramiyeli tahvil
e) Ticari krediler

10. Kârların dağıtılmayıp işletmede bırakılması ile elde edilen finansman türüne ne denir?
a) Kefalet

b) Hisse senedi
c) Akreditif
d) Uzun vadeli krediler
e) Otofinansman

CEVAPLAR
1. A.
Finansman bonoları para piyasası araçlarından birini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
büyük ölçekli şirketler için kısa süreli fon sağlanmasında yararlanılabilecek yöntemde süreleri
2-6 ay arasında değişen bonoların fon fazlası veren birimlere satılmasıdır. Ülkemizde 24 Aralık
1986 tarihli SPK tebliğinde finansman bonoları (commercial paper) bir menkul kıymet olarak
düzenlenmiştir. Buna göre, son 3 yılda zarar açıklamayan anonim ortaklıklar bilançolarını
denetime onaylattıkları takdirde finansman bonosu çıkarabileceklerdir. Buna göre finansman
bonoları ihraççının borçlu sıfatı ile düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmak
suretiyle ihraç ederek sattıkları, emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli
evraktır. Finansman bonolarının vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün
ve katları şeklinde belirlenir.
2. B.
Kredili satış yapan işletmelerin, satışlardan doğan alacak haklarını faktör veya faktöring şirketi
olarak adlandırılan finansal kuruluşlara devretmesi yoluyla; alacakların tahsili, takibi,
muhasebe ve ön ödeme şeklindeki hizmetlerden yararlanılması işlemidir. Faktoring işlemi,
sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olup, vadeler genellikle 30 ile 120 gün arasında
değişmektedir.
3. C.

Fortfaiting, mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek bir alacağın, vadeden
önce satılarak tahsil edilmesidir. Alacağın satıcısına “fortfaitist”, devralan kuruluşa “fortfaiter”
denir.
4. D.
Taşınır yada taşınmaz malların finansal kurumlar veya söz konusu malların üreticileri
tarafından kiraya verilmesi finansal kiralama veya leasing olarak adlandırılır. Taraflardan
kiralayana lessor (leasing vericisi), kiracı da leasing alıcısı (lessee) olarak adlandırılır. Leasing
işlemleri sunan finansal kuruluşlar, genellikle ticari bankacılık yapan finansal kuruluşların yan
şirketleridir. 1950’li yıllarda ABD’de uygulanmaya başlayan bu finans tekniği, kısa süre sonra
sınırları aşarak Avrupa’da da benimsenmiştir.
5. E.
Yatırım bankaları, anonim şirketlerin menkul kıymet ihraçlarına aracılık etmek ve uzun süreli
finansman sağlamak amacıyla oluşturulan finansal aracı kuruluşlarıdır. Bir ekonomide tasarruf
yapan gruplar fon fazlası verirken, yatırım yapan gruplar da fon açığı vermektedirler. Bu
gruplar arasında fon alışverişinin gerçekleşebilmesi için finansal aracı kuruluşlara ihtiyaç
duyulur. Söz konusu finansal aracıların görevini yatırım bankaları görmektedir. Yatırım
bankaları tamamen aracı durumundadırlar. Ticari bankalar gibi mevduat toplayamadıklarından
işlevleri biraz farklıdır. Uzmanlık alanları olan yatırım konusunda şirketlere birincil pazarlarda
aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde bulunurlar.
6. A.
Tahvillerin işletmeler tarafından çıkarılmış borç senetleri olduğunu yukarıda belirtmiştik.
Yatırım dönemi boyunca ödenecek faiz ve dönem sonunda geri ödenecek nominal bedelin bir
karşılığın bulundurulması durumunda güvenceli tahviller adını almaktadır. Burada amaç,
işletmelerin ödemeleri yapamaması durumunda bazı varlıkların güvence olarak gösterilmesidir.
İşletme, tahvil faiz veya nominal bedeli ödeyemez ise, güvence olarak belirtilen varlıklar
satılarak, tahvil sahiplerine gerekli ödemeler yapılır. Tahvillerin güvenceye bağlanmaları riski
azaltarak maliyetin düşmesine neden olabilir.
7. B.

Tahvil sahiplerini enflasyona karşı korumak için, tahvil değerinin seçilmiş bir değişkene göre
her yıl değerlendirmeye ve ayarlamaya bağlı tutulması ile ortaya çıkan menkul kıymetlerdir.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) genellikle bu tür menkul kıymetlerde kullanıldığından endeksli
tahviller bu durumda enflasyona endeksli tahviller adını almaktadır.
8. C.
Bu tür tahvillerde belirli bir faiz yerine, kârdan belirli oranda pay alınması söz konusudur.
“Gelir Tahvili” de denilen bu finansal varlık türü, yatırımcıya anonim ortaklığın ödeme
yapmaya yeterli kâra sahip olması durumunda gelir sağlamayı amaçlar. Ödemenin
yapılamaması halinde, ortaklığın iflas talep edilmesi söz konusu değildir.
9. D.
Tahvillerin pazarlamasını kolaylaştırmak için, faiz ödemelerinin yanında, belirli dönemlerde
kura çekilişleri ile tahvil sahiplerine ikramiye verilebilmektedir. Bu tür tahvillere ikramiyeli
tahviller denmektedir.
10. E.
İşletmeler uzun vadeli fon gereksinmelerinin bir kısmını da otofinansman yoluyla
sağlamaktadır. Otofinansman, kârların dağıtılmayıp işletmede bırakılması ile gerçekleşir. Diğer
bir ifade ile şirket faaliyetlerinden arta kalan değer (kâr) ile şirketin kendini finanslamasıdır.
Uygulamada işletmeler kârlarını açık bir şekilde bilançolarda göstermeyebilir. Amortisman
giderlerini yüksek göstererek kâr rakamını düşürüp bilançolarında gösterilmesi durumuna da
gizli otofinansman adı verilir. İşletmelerin otofinansman yoluyla finansman sağlamaları, hisse
senedi ihracı ile yeni ortak almalarına gerek kalmaz. Küçük ve orta büyüklükteki kredi
olanakları sınırlı işletmeler için fon kaynağı sağlamada başlıca yol otofinansmandır.
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FİNANSAL TABLOLAR
N Dönem Sonundaki 1 TL’nin Bugünkü Değeri
N
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1

0,9901

0,9804

0,9709

0,9615

0,9524

0,9434

0,9346

0,9259

0,9174

0,9091

0,9009

0,8929

0,8850
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0,8696

0,8621
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0,4323

0,4104

0,3898

0,3704
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0,8963
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0,5268
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0,4289

0,3875
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0,3173
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0,2607

0,2366

0,2149

0,1954

0,1778

0,1619

0,1476

0,1346
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0,8874

0,7885

0,7014

0,6246

0,5568

0,4970

0,4440

0,3971

0,3555

0,3186

0,2858

0,2567

0,2307
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0,1869
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0,1520

0,1372
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13
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0,7730

0,6810
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0,5303

0,4688

0,4150
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0,2897
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0,1079

0,0949

0,0835

0,0736

0,0649

16

0,8528

0,7284

0,6232

0,5339

0,4581

0,3936

0,3387

0,2919

0,2519

0,2176

0,1883

0,1631

0,1415

0,1229

0,1069

0,0930

0,0811

0,0708

0,0618

0,0541

17

0,8444

0,7142

0,6050

0,5134

0,4363

0,3714

0,3166

0,2703

0,2311

0,1978

0,1696

0,1456

0,1252

0,1078

0,0929

0,0802

0,0693

0,0600

0,0520

0,0451

18

0,8360

0,7002

0,5874

0,4936

0,4155

0,3503

0,2959

0,2502

0,2120

0,1799

0,1528

0,1300

0,1108

0,0946

0,0808

0,0691

0,0592

0,0508

0,0437

0,0376

19

0,8277

0,6864

0,5703

0,4746

0,3957

0,3305

0,2765

0,2317

0,1945

0,1635

0,1377

0,1161

0,0981

0,0829

0,0703

0,0596

0,0506

0,0431

0,0367

0,0313

20

0,8195

0,6730

0,5537

0,4564

0,3769

0,3118

0,2584

0,2145

0,1784

0,1486

0,1240

0,1037

0,0868

0,0728

0,0611

0,0514

0,0433

0,0365

0,0308

0,0261

21

0,8114

0,6598

0,5375

0,4388

0,3589

0,2942

0,2415

0,1987

0,1637

0,1351

0,1117

0,0926

0,0768

0,0638

0,0531

0,0443

0,0370

0,0309

0,0259

0,0217

22

0,8034

0,6468

0,5219

0,4220

0,3418

0,2775

0,2257

0,1839

0,1502

0,1228

0,1007

0,0826

0,0680

0,0560

0,0462

0,0382

0,0316

0,0262

0,0218

0,0181

23

0,7954

0,6342

0,5067

0,4057

0,3256

0,2618

0,2109

0,1703

0,1378

0,1117

0,0907

0,0738

0,0601

0,0491

0,0402

0,0329

0,0270

0,0222

0,0183

0,0151

24

0,7876

0,6217

0,4919

0,3901

0,3101

0,2470

0,1971

0,1577

0,1264

0,1015

0,0817

0,0659

0,0532

0,0431

0,0349

0,0284

0,0231

0,0188

0,0154

0,0126

25

0,7798

0,6095

0,4776

0,3751

0,2953

0,2330

0,1842

0,1460

0,1160

0,0923

0,0736

0,0588

0,0471

0,0378

0,0304

0,0245

0,0197

0,0160

0,0129

0,0105

26

0,7720

0,5976

0,4637

0,3607

0,2812

0,2198

0,1722

0,1352

0,1064

0,0839

0,0663

0,0525

0,0417

0,0331

0,0264

0,0211

0,0169

0,0135

0,0109

0,0087

27

0,7644

0,5859

0,4502

0,3468

0,2678

0,2074

0,1609

0,1252

0,0976

0,0763

0,0597

0,0469

0,0369

0,0291

0,0230

0,0182

0,0144

0,0115

0,0091

0,0073

28

0,7568

0,5744

0,4371

0,3335

0,2551

0,1956

0,1504

0,1159

0,0895

0,0693

0,0538

0,0419

0,0326

0,0255

0,0200

0,0157

0,0123

0,0097

0,0077

0,0061

29

0,7493

0,5631

0,4243

0,3207

0,2429

0,1846

0,1406

0,1073

0,0822

0,0630

0,0485

0,0374

0,0289

0,0224

0,0174

0,0135

0,0105

0,0082

0,0064

0,0051

30

0,7419

0,5521

0,4120

0,3083

0,2314

0,1741

0,1314

0,0994

0,0754

0,0573

0,0437

0,0334

0,0256

0,0196

0,0151

0,0116

0,0090

0,0070

0,0054

0,0042

35

0,7059

0,5000

0,3554

0,2534

0,1813

0,1301

0,0937

0,0676

0,0490

0,0356

0,0259

0,0189

0,0139

0,0102

0,0075

0,0055

0,0041

0,0030

0,0023

0,0017

40

0,6717

0,4529

0,3066

0,2083

0,1420

0,0972

0,0668

0,0460

0,0318

0,0221

0,0154

0,0107

0,0075

0,0053

0,0037

0,0026

0,0019

0,0013

0,0010

0,0007

45

0,6391

0,4102

0,2644

0,1712

0,1113

0,0727

0,0476

0,0313

0,0207

0,0137

0,0091

0,0061

0,0041

0,0027

0,0019

0,0013

0,0009

0,0006

0,0004

0,0003

50

0,6080

0,3715

0,2281

0,1407

0,0872

0,0543

0,0339

0,0213

0,0134

0,0085

0,0054

0,0035

0,0022

0,0014

0,0009

0,0006

0,0004

0,0003

0,0002

0,0001

55

0,5785

0,3365

0,1968

0,1157

0,0683

0,0406

0,0242

0,0145

0,0087

0,0053

0,0032

0,0020

0,0012

0,0007

0,0005

0,0003

0,0002

0,0001

0,0001

0,0000

60

0,5504

0,3048

0,1697

0,0951

0,0535

0,0303

0,0173

0,0099

0,0057

0,0033

0,0019

0,0011

0,0007

0,0004

0,0002

0,0001

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

N Dönem Süreyle Her Dönem Sonundaki 1 TL’lerin Bugünkü Değeri
N

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

1

0,9901

0,9804

0,9709

0,9615

0,9524

0,9434

0,9346

0,9259

0,9174

0,9091

0,9009

0,8929

0,8850

0,8772

0,8696

0,8621

0,8547

0,8475

0,8403

0,8333

2

1,9704

1,9416

1,9135

1,8861

1,8594

1,8334

1,8080

1,7833

1,7591

1,7355

1,7125

1,6901

1,6681

1,6467

1,6257

1,6052

1,5852

1,5656

1,5465

1,5278

3

2,9410

2,8839

2,8286

2,7751

2,7232

2,6730

2,6243

2,5771

2,5313

2,4869

2,4437

2,4018

2,3612

2,3216

2,2832

2,2459

2,2096

2,1743

2,1399

2,1065

4

3,9020

3,8077

3,7171

3,6299

3,5460

3,4651

3,3872

3,3121

3,2397

3,1699

3,1024

3,0373

2,9745

2,9137

2,8550

2,7982

2,7432

2,6901

2,6386

2,5887

5

4,8534

4,7135

4,5797

4,4518

4,3295

4,2124

4,1002

3,9927

3,8897

3,7908

3,6959

3,6048

3,5172

3,4331

3,3522

3,2743

3,1993

3,1272

3,0576

2,9906

6

5,7955

5,6014

5,4172

5,2421

5,0757

4,9173

4,7665

4,6229

4,4859

4,3553

4,2305

4,1114

3,9975

3,8887

3,7845

3,6847

3,5892

3,4976

3,4098

3,3255

7

6,7282

6,4720

6,2303

6,0021

5,7864

5,5824

5,3893

5,2064

5,0330

4,8684

4,7122

4,5638

4,4226

4,2883

4,1604

4,0386

3,9224

3,8115

3,7057

3,6046

8

7,6517

7,3255

7,0197

6,7327

6,4632

6,2098

5,9713

5,7466

5,5348

5,3349

5,1461

4,9676

4,7988

4,6389

4,4873

4,3436

4,2072

4,0776

3,9544

3,8372

9

8,5660

8,1622

7,7861

7,4353

7,1078

6,8017

6,5152

6,2469

5,9952

5,7590

5,5370

5,3282

5,1317

4,9464

4,7716

4,6065

4,4506

4,3030

4,1633

4,0310

10

9,4713

8,9826

8,5302

8,1109

7,7217

7,3601

7,0236

6,7101

6,4177

6,1446

5,8892

5,6502

5,4262

5,2161

5,0188

4,8332

4,6586

4,4941

4,3389

4,1925

11

10,3676

9,7868

9,2526

8,7605

8,3064

7,8869

7,4987

7,1390

6,8052

6,4951

6,2065

5,9377

5,6869

5,4527

5,2337

5,0286

4,8364

4,6560

4,4865

4,3271

12

11,2551

10,5753

9,9540

9,3851

8,8633

8,3838

7,9427

7,5361

7,1607

6,8137

6,4924

6,1944

5,9176

5,6603

5,4206

5,1971

4,9884

4,7932

4,6105

4,4392

13

12,1337

11,3484

10,6350

9,9856

9,3936

8,8527

8,3577

7,9038

7,4869

7,1034

6,7499

6,4235

6,1218

5,8424

5,5831

5,3423

5,1183

4,9095

4,7147

4,5327

14

13,0037

12,1062

11,2961

10,5631

9,8986

9,2950

8,7455

8,2442

7,7862

7,3667

6,9819

6,6282

6,3025

6,0021

5,7245

5,4675

5,2293

5,0081

4,8023

4,6106

15

13,8651

12,8493

11,9379

11,1184

10,3797

9,7122

9,1079

8,5595

8,0607

7,6061

7,1909

6,8109

6,4624

6,1422

5,8474

5,5755

5,3242

5,0916

4,8759

4,6755

16

14,7179

13,5777

12,5611

11,6523

10,8378

10,1059

9,4466

8,8514

8,3126

7,8237

7,3792

6,9740

6,6039

6,2651

5,9542

5,6685

5,4053

5,1624

4,9377

4,7296

17

15,5623

14,2919

13,1661

12,1657

11,2741

10,4773

9,7632

9,1216

8,5436

8,0216

7,5488

7,1196

6,7291

6,3729

6,0472

5,7487

5,4746

5,2223

4,9897

4,7746

18

16,3983

14,9920

13,7535

12,6593

11,6896

10,8276

10,0591

9,3719

8,7556

8,2014

7,7016

7,2497

6,8399

6,4674

6,1280

5,8178

5,5339

5,2732

5,0333

4,8122

19

17,2260

15,6785

14,3238

13,1339

12,0853

11,1581

10,3356

9,6036

8,9501

8,3649

7,8393

7,3658

6,9380

6,5504

6,1982

5,8775

5,5845

5,3162

5,0700

4,8435

20

18,0456

16,3514

14,8775

13,5903

12,4622

11,4699

10,5940

9,8181

9,1285

8,5136

7,9633

7,4694

7,0248

6,6231

6,2593

5,9288

5,6278

5,3527

5,1009

4,8696

21

18,8570

17,0112

15,4150

14,0292

12,8212

11,7641

10,8355

10,0168

9,2922

8,6487

8,0751

7,5620

7,1016

6,6870

6,3125

5,9731

5,6648

5,3837

5,1268

4,8913

22

19,6604

17,6580

15,9369

14,4511

13,1630

12,0416

11,0612

10,2007

9,4424

8,7715

8,1757

7,6446

7,1695

6,7429

6,3587

6,0113

5,6964

5,4099

5,1486

4,9094

23

20,4558

18,2922

16,4436

14,8568

13,4886

12,3034

11,2722

10,3711

9,5802

8,8832

8,2664

7,7184

7,2297

6,7921

6,3988

6,0442

5,7234

5,4321

5,1668

4,9245

24

21,2434

18,9139

16,9355

15,2470

13,7986

12,5504

11,4693

10,5288

9,7066

8,9847

8,3481

7,7843

7,2829

6,8351

6,4338

6,0726

5,7465

5,4509

5,1822

4,9371

25

22,0232

19,5235

17,4131

15,6221

14,0939

12,7834

11,6536

10,6748

9,8226

9,0770

8,4217

7,8431

7,3300

6,8729

6,4641

6,0971

5,7662

5,4669

5,1951

4,9476

26

22,7952

20,1210

17,8768

15,9828

14,3752

13,0032

11,8258

10,8100

9,9290

9,1609

8,4881

7,8957

7,3717

6,9061

6,4906

6,1182

5,7831

5,4804

5,2060

4,9563

27

23,5596

20,7069

18,3270

16,3296

14,6430

13,2105

11,9867

10,9352

10,0266

9,2372

8,5478

7,9426

7,4086

6,9352

6,5135

6,1364

5,7975

5,4919

5,2151

4,9636

28

24,3164

21,2813

18,7641

16,6631

14,8981

13,4062

12,1371

11,0511

10,1161

9,3066

8,6016

7,9844

7,4412

6,9607

6,5335

6,1520

5,8099

5,5016

5,2228

4,9697

29

25,0658

21,8444

19,1885

16,9837

15,1411

13,5907

12,2777

11,1584

10,1983

9,3696

8,6501

8,0218

7,4701

6,9830

6,5509

6,1656

5,8204

5,5098

5,2292

4,9747

30

25,8077

22,3965

19,6004

17,2920

15,3725

13,7648

12,4090

11,2578

10,2737

9,4269

8,6938

8,0552

7,4957

7,0027

6,5660

6,1772

5,8294

5,5168

5,2347

4,9789

35

29,4086

24,9986

21,4872

18,6646

16,3742

14,4982

12,9477

11,6546

10,5668

9,6442

8,8552

8,1755

7,5856

7,0700

6,6166

6,2153

5,8582

5,5386

5,2512

4,9915

40

32,8347

27,3555

23,1148

19,7928

17,1591

15,0463

13,3317

11,9246

10,7574

9,7791

8,9511

8,2438

7,6344

7,1050

6,6418

6,2335

5,8713

5,5482

5,2582

4,9966

45

36,0945

29,4902

24,5187

20,7200

17,7741

15,4558

13,6055

12,1084

10,8812

9,8628

9,0079

8,2825

7,6609

7,1232

6,6543

6,2421

5,8773

5,5523

5,2611

4,9986

50

39,1961

31,4236

25,7298

21,4822

18,2559

15,7619

13,8007

12,2335

10,9617

9,9148

9,0417

8,3045

7,6752

7,1327

6,6605

6,2463

5,8801

5,5541

5,2623

4,9995

55

42,1472

33,1748

26,7744

22,1086

18,6335

15,9905

13,9399

12,3186

11,0140

9,9471

9,0617

8,3170

7,6830

7,1376

6,6636

6,2482

5,8813

5,5549

5,2628

4,9998

60

44,9550

34,7609

27,6756

22,6235

18,9293

16,1614

14,0392

12,3766

11,0480

9,9672

9,0736

8,3240

7,6873

7,1401

6,6651

6,2492

5,8819

5,5553

5,2630

4,9999

N Dönem Sonundaki 1 TL’nin Gelecekteki Değeri
N

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

1 1,0100

1,0200

1,0300

1,0400

1,0500

1,0600

1,0700

1,0800

1,0900

1,1000

1,1100

1,1200

1,1300

1,1400

1,1500

1,1600

1,1700

1,1800

1,1900

1,2000

2 1,0201

1,0404

1,0609

1,0816

1,1025

1,1236

1,1449

1,1664

1,1881

1,2100

1,2321

1,2544

1,2769

1,2996

1,3225

1,3456

1,3689

1,3924

1,4161

1,4400

3 1,0303

1,0612

1,0927

1,1249

1,1576

1,1910

1,2250

1,2597

1,2950

1,3310

1,3676

1,4049

1,4429

1,4815

1,5209

1,5609

1,6016

1,6430

1,6852

1,7280

4 1,0406

1,0824

1,1255

1,1699

1,2155

1,2625

1,3108

1,3605

1,4116

1,4641

1,5181

1,5735

1,6305

1,6890

1,7490

1,8106

1,8739

1,9388

2,0053

2,0736

5 1,0510

1,1041

1,1593

1,2167

1,2763

1,3382

1,4026

1,4693

1,5386

1,6105

1,6851

1,7623

1,8424

1,9254

2,0114

2,1003

2,1924

2,2878

2,3864

2,4883

6 1,0615

1,1262

1,1941

1,2653

1,3401

1,4185

1,5007

1,5869

1,6771

1,7716

1,8704

1,9738

2,0820

2,1950

2,3131

2,4364

2,5652

2,6996

2,8398

2,9860

7 1,0721

1,1487

1,2299

1,3159

1,4071

1,5036

1,6058

1,7138

1,8280

1,9487

2,0762

2,2107

2,3526

2,5023

2,6600

2,8262

3,0012

3,1855

3,3793

3,5832

8 1,0829

1,1717

1,2668

1,3686

1,4775

1,5938

1,7182

1,8509

1,9926

2,1436

2,3045

2,4760

2,6584

2,8526

3,0590

3,2784

3,5115

3,7589

4,0214

4,2998

9 1,0937

1,1951

1,3048

1,4233

1,5513

1,6895

1,8385

1,9990

2,1719

2,3579

2,5580

2,7731

3,0040

3,2519

3,5179

3,8030

4,1084

4,4355

4,7854

5,1598

10 1,1046

1,2190

1,3439

1,4802

1,6289

1,7908

1,9672

2,1589

2,3674

2,5937

2,8394

3,1058

3,3946

3,7072

4,0456

4,4114

4,8068

5,2338

5,6947

6,1917

11 1,1157

1,2434

1,3842

1,5395

1,7103

1,8983

2,1049

2,3316

2,5804

2,8531

3,1518

3,4785

3,8359

4,2262

4,6524

5,1173

5,6240

6,1759

6,7767

7,4301

12 1,1268

1,2682

1,4258

1,6010

1,7959

2,0122

2,2522

2,5182

2,8127

3,1384

3,4985

3,8960

4,3345

4,8179

5,3503

5,9360

6,5801

7,2876

8,0642

8,9161

13 1,1381

1,2936

1,4685

1,6651

1,8856

2,1329

2,4098

2,7196

3,0658

3,4523

3,8833

4,3635

4,8980

5,4924

6,1528

6,8858

7,6987

8,5994

9,5964

10,699

14 1,1495

1,3195

1,5126

1,7317

1,9799

2,2609

2,5785

2,9372

3,3417

3,7975

4,3104

4,8871

5,5348

6,2613

7,0757

7,9875

9,0075

10,147

11,420

12,839

15 1,1610

1,3459

1,5580

1,8009

2,0789

2,3966

2,7590

3,1722

3,6425

4,1772

4,7846

5,4736

6,2543

7,1379

8,1371

9,2655

10,539

11,974

13,590

15,407

16 1,1726

1,3728

1,6047

1,8730

2,1829

2,5404

2,9522

3,4259

3,9703

4,5950

5,3109

6,1304

7,0673

8,1372

9,3576

10,748

12,330

14,129

16,172

18,488

17 1,1843

1,4002

1,6528

1,9479

2,2920

2,6928

3,1588

3,7000

4,3276

5,0545

5,8951

6,8660

7,9861

9,2765

10,761

12,468

14,426

16,672

19,244

22,186

18 1,1961

1,4282

1,7024

2,0258

2,4066

2,8543

3,3799

3,9960

4,7171

5,5599

6,5436

7,6900

9,0243

10,575

12,375

14,463

16,879

19,673

22,901

26,623

19 1,2081

1,4568

1,7535

2,1068

2,5270

3,0256

3,6165

4,3157

5,1417

6,1159

7,2633

8,6128

10,197

12,056

14,232

16,777

19,748

23,214

27,252

31,948

20 1,2202

1,4859

1,8061

2,1911

2,6533

3,2071

3,8697

4,6610

5,6044

6,7275

8,0623

9,6463

11,523

13,743

16,367

19,461

23,106

27,393

32,429

38,338

21 1,2324

1,5157

1,8603

2,2788

2,7860

3,3996

4,1406

5,0338

6,1088

7,4002

8,9492

10,804

13,021

15,668

18,822

22,574

27,034

32,324

38,591

46,005

22 1,2447

1,5460

1,9161

2,3699

2,9253

3,6035

4,4304

5,4365

6,6586

8,1403

9,9336

12,100

14,714

17,861

21,645

26,186

31,629

38,142

45,923

55,206

23 1,2572

1,5769

1,9736

2,4647

3,0715

3,8197

4,7405

5,8715

7,2579

8,9543

11,026

13,552

16,627

20,362

24,891

30,376

37,006

45,008

54,649

66,247

24 1,2697

1,6084

2,0328

2,5633

3,2251

4,0489

5,0724

6,3412

7,9111

9,8497

12,239

15,179

18,788

23,212

28,625

35,236

43,297

53,109

65,032

79,497

25 1,2824

1,6406

2,0938

2,6658

3,3864

4,2919

5,4274

6,8485

8,6231

10,835

13,585

17,000

21,231

26,462

32,919

40,874

50,658

62,669

77,388

95,396

26 1,2953

1,6734

2,1566

2,7725

3,5557

4,5494

5,8074

7,3964

9,3992

11,918

15,080

19,040

23,991

30,167

37,857

47,414

59,270

73,949

92,092

114,48

27 1,3082

1,7069

2,2213

2,8834

3,7335

4,8223

6,2139

7,9881

10,245

13,110

16,739

21,325

27,109

34,390

43,535

55,000

69,345

87,260

109,59

137,37

28 1,3213

1,7410

2,2879

2,9987

3,9201

5,1117

6,6488

8,6271

11,167

14,421

18,580

23,884

30,633

39,204

50,066

63,800

81,134

102,97

130,41

164,84

29 1,3345

1,7758

2,3566

3,1187

4,1161

5,4184

7,1143

9,3173

12,172

15,863

20,624

26,750

34,616

44,693

57,575

74,009

94,927

121,50

155,19

197,81

30 1,3478

1,8114

2,4273

3,2434

4,3219

5,7435

7,6123

10,063

13,268

17,449

22,892

29,960

39,116

50,950

66,212

85,850

111,06

143,37

184,68

237,38

35 1,4166

1,9999

2,8139

3,9461

5,5160

7,6861

10,68

14,785

20,414

28,102

38,575

52,800

72,069

98,100

133,18

180,31

243,50

328,00

440,70

590,67

40 1,4889

2,2080

3,2620

4,8010

7,0400

10,29

14,97

21,725

31,409

45,259

65,001

93,051

132,78

188,88

267,86

378,72

533,87

750,38

1051,7

1469,8

45 1,5648

2,4379

3,7816

5,8412

8,9850

13,76

21,00

31,920

48,327

72,890

109,53

163,99

244,64

363,68

538,77

795,44

1170,5

1716,7

2509,7

3657,3

50 1,6446

2,6916

4,3839

7,1067

11,47

18,42

29,46

46,902

74,358

117,39

184,56

289,00

450,74

700,23

1083,7

1670,7

2566,2

3927,4

5988,9

9100,4

55 1,7285

2,9717

5,0821

8,6464

14,64

24,65

41,32

68,914

114,41

189,06

311,00

509,32

830,45

1348,2

2179,6

3509,0

5626,3

8984,8

14292

22645

60 1,8167

3,2810

5,8916

10,520

18,68

32,99

57,95

101,26

176,03

304,48

524,06

897,60

1530,1

2595,9

4384,0

7370,2

12335

20555

34105

56348

N Dönem Süreyle Her Dönem Sonundaki 1 TL’lerin Gelecekteki Değeri
N

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

1 1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2 2,0100

2,0200

2,0300

2,0400

2,0500

2,0600

2,0700

2,0800

2,0900

2,1000

2,1100

2,1200

2,1300

2,1400

2,1500

2,1600

2,1700

2,1800

2,1900

2,2000

3 3,0301

3,0604

3,0909

3,1216

3,1525

3,1836

3,2149

3,2464

3,2781

3,3100

3,3421

3,3744

3,4069

3,4396

3,4725

3,5056

3,5389

3,5724

3,6061

3,6400

4 4,0604

4,1216

4,1836

4,2465

4,3101

4,3746

4,4399

4,5061

4,5731

4,6410

4,7097

4,7793

4,8498

4,9211

4,9934

5,0665

5,1405

5,2154

5,2913

5,3680

5 5,1010

5,2040

5,3091

5,4163

5,5256

5,6371

5,7507

5,8666

5,9847

6,1051

6,2278

6,3528

6,4803

6,6101

6,7424

6,8771

7,0144

7,1542

7,2966

7,4416

6 6,1520

6,3081

6,4684

6,6330

6,8019

6,9753

7,1533

7,3359

7,5233

7,7156

7,9129

8,1152

8,3227

8,5355

8,7537

8,9775

9,2068

9,4420

9,6830

9,9299

7 7,2135

7,4343

7,6625

7,8983

8,1420

8,3938

8,6540

8,9228

9,2004

9,4872

9,7833

10,089

10,405

10,730

11,067

11,414

11,772

12,142

12,523

12,916

8 8,2857

8,5830

8,8923

9,2142

9,5491

9,8975

10,260

10,637

11,028

11,436

11,859

12,300

12,757

13,233

13,727

14,240

14,773

15,327

15,902

16,499

9 9,3685

9,7546

10,159

10,583

11,027

11,491

11,978

12,488

13,021

13,579

14,164

14,776

15,416

16,085

16,786

17,519

18,285

19,086

19,923

20,799

10 10,462

10,950

11,464

12,006

12,578

13,181

13,816

14,487

15,193

15,937

16,722

17,549

18,420

19,337

20,304

21,321

22,393

23,521

24,709

25,959

11 11,567

12,169

12,808

13,486

14,207

14,972

15,784

16,645

17,560

18,531

19,561

20,655

21,814

23,045

24,349

25,733

27,200

28,755

30,404

32,150

12 12,683

13,412

14,192

15,026

15,917

16,870

17,888

18,977

20,141

21,384

22,713

24,133

25,650

27,271

29,002

30,850

32,824

34,931

37,180

39,581

13 13,809

14,680

15,618

16,627

17,713

18,882

20,141

21,495

22,953

24,523

26,212

28,029

29,985

32,089

34,352

36,786

39,404

42,219

45,244

48,497

14 14,947

15,974

17,086

18,292

19,599

21,015

22,550

24,215

26,019

27,975

30,095

32,393

34,883

37,581

40,505

43,672

47,103

50,818

54,841

59,196

15 16,097

17,293

18,599

20,024

21,579

23,276

25,129

27,152

29,361

31,772

34,405

37,280

40,417

43,842

47,580

51,660

56,110

60,965

66,261

72,035

16 17,258

18,639

20,157

21,825

23,657

25,673

27,888

30,324

33,003

35,950

39,190

42,753

46,672

50,980

55,717

60,925

66,649

72,939

79,850

87,442

17 18,430

20,012

21,762

23,698

25,840

28,213

30,840

33,750

36,974

40,545

44,501

48,884

53,739

59,118

65,075

71,673

78,979

87,068

96,022

105,93

18 19,615

21,412

23,414

25,645

28,132

30,906

33,999

37,450

41,301

45,599

50,396

55,750

61,725

68,394

75,836

84,141

93,406

103,74

115,27

128,12

19 20,811

22,841

25,117

27,671

30,539

33,760

37,379

41,446

46,018

51,159

56,939

63,440

70,749

78,969

88,212

98,603

110,28

123,41

138,17

154,74

20 22,019

24,297

26,870

29,778

33,066

36,786

40,995

45,762

51,160

57,275

64,203

72,052

80,947

91,025

102,44

115,38

130,03

146,63

165,42

186,69

21 23,239

25,783

28,676

31,969

35,719

39,993

44,865

50,423

56,765

64,002

72,265

81,699

92,470

104,77

118,81

134,84

153,14

174,02

197,85

225,03

22 24,472

27,299

30,537

34,248

38,505

43,392

49,006

55,457

62,873

71,403

81,214

92,503

105,49

120,44

137,63

157,41

180,17

206,34

236,44

271,03

23 25,716

28,845

32,453

36,618

41,430

46,996

53,436

60,893

69,532

79,543

91,148

104,60

120,20

138,30

159,28

183,60

211,80

244,49

282,36

326,24

24 26,973

30,422

34,426

39,083

44,502

50,816

58,177

66,765

76,790

88,497

102,17

118,16

136,83

158,66

184,17

213,98

248,81

289,49

337,01

392,48

25 28,243

32,030

36,459

41,646

47,727

54,865

63,249

73,106

84,701

98,347

114,41

133,33

155,62

181,87

212,79

249,21

292,10

342,60

402,04

471,98

26 29,526

33,671

38,553

44,312

51,113

59,156

68,676

79,954

93,324

109,18

128,00

150,33

176,85

208,33

245,71

290,09

342,76

405,27

479,43

567,38

27 30,821

35,344

40,710

47,084

54,669

63,706

74,484

87,351

102,72

121,10

143,08

169,37

200,84

238,50

283,57

337,50

402,03

479,22

571,52

681,85

28 32,129

37,051

42,931

49,968

58,403

68,528

80,698

95,339

112,97

134,21

159,82

190,70

227,95

272,89

327,10

392,50

471,38

566,48

681,11

819,22

29 33,450

38,792

45,219

52,966

62,323

73,640

87,347

103,97

124,14

148,63

178,40

214,58

258,58

312,09

377,17

456,30

552,51

669,45

811,52

984,07

30 34,785

40,568

47,575

56,085

66,439

79,058

94,461

113,28

136,31

164,49

199,02

241,33

293,20

356,79

434,75

530,31

647,44

790,95

966,71

1181,9

35 41,660

49,994

60,462

73,652

90,320

111,43

138,24

172,32

215,71

271,02

341,59

431,66

546,68

693,57

881,17

1120,7

1426,5

1816,7

2314,2

2948,3

40 48,886

60,402

75,401

95,026

120,80

154,76

199,64

259,06

337,88

442,59

581,83

767,09

1013,7

1342,0

1779,1

2360,8

3134,5

4163,2

5529,8

7343,9

45 56,481

71,893

92,720

121,03

159,70

212,74

285,75

386,51

525,86

718,90

986,64

1358,2

1874,2

2590,6

3585,1

4965,3

6879,3

9531,6

13203

18281

50 64,463

84,579

112,80

152,67

209,35

290,34

406,53

573,77

815,08

1163,9

1668,8

2400,0

3459,5

4994,5

7217,7

10436

15090

21813

31515

45497

55 72,852

98,587

136,07

191,16

272,71

394,17

575,93

848,92

1260,1

1880,6

2818,2

4236,0

6380,4

9623,1

14524

21925

33090

49910

75214

113219

60 81,670

114,05

163,05

237,99

353,58

533,13

813,52

1253,2

1944,8

3034,8

4755,1

7471,6

11762

18535

29220

46058

72555

114190

179495

281733

