FİNANSAL YÖNETİM

ORTAK DERS

DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ORTAK DERS

FİNANSAL YÖNETİM

DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI

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

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ...................................................................................................................................................... I
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. II
YAZARLAR NOTU ..................................................................................................................................... V
1. FİNANSAL YÖNETİM: İŞLEVİ VE AMACI................................................................................................ 1
1.1.

Finansal Yönetim Kavramı ........................................................................................................... 7

1.2.

Finansal Yönetimin Fonksiyonu ve Finansal Amaç .................................................................... 10

1.3.

Finansal Kararların Alınmasında Temel Kriter: İşletmelerin Amacı .......................................... 14

1.4.

Finansal Yönetimin Araçları (Tools Of Corporate Fınance) ....................................................... 16

2.

PARANIN ZAMAN DEĞERİ.............................................................................................................. 21

2.1.

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ..................................................................................... 27

2.2.

Faiz Oranını Belirleyen Temel Faktörler .................................................................................... 29

3.
3.1.

3.2.

4.

BASİT FAİZ VE BİLEŞİK FAİZ KAVRAMLARI...................................................................................... 35
Basit Faiz .................................................................................................................................... 41
3.1.1.

Basit Faizde Gelecekteki Değer ..................................................................................... 42

3.1.2.

Basit Faizde Bugünkü Değer: ......................................................................................... 43

Bileşik Faiz ................................................................................................................................. 46
3.2.1.

Bileşik Faizde Gelecekteki Değer ................................................................................... 48

3.2.2.

Bileşik Faizde Bugünkü Değer: ....................................................................................... 48

ENFLASYON – VADE- FAİZ İLİŞKİSİ ................................................................................................. 54

4.1.

Efektif Faiz ................................................................................................................................. 60

4.2.

Enflasyon Ve Faiz Oranları Arasındaki İlişki ............................................................................... 62

4.3.

Faiz Oranlarının Vade Süresinde Değişmesi .............................................................................. 63

5.
5.1.

6.

ANÜİTELER ..................................................................................................................................... 68
Anüiteler .................................................................................................................................... 74
5.1.1.

Taksitlerin Devre Sonunda Ödenmesi Durumunda Anuitenin Gelecekteki Değeri ....... 74

5.1.2.

Taksitlerin Devre Başında Ödenmesi Durumunda Anuitenin Gelecekteki Değeri ........ 77

5.1.3.

Taksitlerin Devre Sonunda Ödenmesi Durumunda Anuitenin Bugünkü Değeri ........... 81

5.1.4.

Taksitlerin Devre Başında Ödenmesi Durumunda Anuitenin Bugünkü Değeri ............. 84

SERMAYE PİYASASI KANUNU VE MENKUL KIYMETLER ................................................................. 93

6.1.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ........................................................................................ 99

6.2.

Sermaye Piyasası Kurulu .......................................................................................................... 100
6.2.1.

Kurulun Temel Amaçları .............................................................................................. 100

II

6.3.

6.2.2.

Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ...................................................................... 101

6.2.3.

Kurulun Teşkilat Yapısı................................................................................................. 102

Menkul Kıymetler .................................................................................................................... 103
6.3.1.

6.4.
7.

Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Finansal Araçlar .......................................... 104

Borçlanma Araçları .................................................................................................................. 105
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ: TAHVİL DEĞERLEMESİ ................................................... 114

7.1.

Genel Değerleme Modeli ........................................................................................................ 120

7.2.

Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ....................................................................... 121

7.3.
8.

7.2.1.

Faiz Kuponlu Tahvillerin Değerlemesi......................................................................... 121

7.2.2.

Faiz Kuponlu ve Vade Sonu Anapara Ödemeli Tahvillerin Değerlemesi ..................... 121

7.2.3.

Tahvil Değeri Ve Vadeye Kadar Kalan Süre Arasındaki İlişki ........................................ 125

7.2.4.

Piyasa Faiz Oranı İle Tahvil Değeri Arasındaki İlişkiler ................................................. 127

Ulaşılan Sonuçlar ..................................................................................................................... 132
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ: TAHVİL DEĞERLEMESİ ................................................... 138

8.1.

Anapara Ödemesi Eşit Taksitlerle Yapılan Tahvillerin Değerlemesi ........................................ 143

8.2.

Anapara Ödemesiz Dönem Olması Durumunda Eşit Taksitlerle Ödenen Tahvilin Değerlemesi
146
8.2.1.

8.3.

Faiz Döneminin Bir Yıldan Kısa Olması Durumunda Tahvil Değerlemesi..................... 148

Tahvil Verimi ............................................................................................................................ 153
8.3.1.

Vadeye Kadar Verim .................................................................................................... 153

8.3.2.

Gerçekleşen Verim ...................................................................................................... 156

8.3.3.

Erken İtfa Dönemine Kadar Verim .............................................................................. 158

9. MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ: FİYATI İSKONTO ESASINA GÖRE BELİRLENEN SABİT
GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER ............................................................................................................. 165
9.1. Hazine Bonolarında Değerleme .................................................................................................... 170
9.1.1.

Bileşik Faiz Esasına Göre Fiyat Ve Verim ..................................................................... 170

9.1.2. Basit Faiz Esasına Göre Satış Fiyatı Ve Verim ................................................................... 172
9.2. İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİ ........................................................................................................... 173
9.2.1. Bileşik Faiz Esasına Göre İkincil Piyasa İşlemleri ................................................................ 173
9.2.2. Basit Faiz Esasına Göre İkincil Piyasa İşlemleri .................................................................. 177
10.

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ ................................................................................................... 185

10.1. Hisse Sahibinin Hakları Ve Borçları ............................................................................................. 191
10.2. Hisse Senedi Değerlemesi .......................................................................................................... 191
10.3. Hisse Senetleri ............................................................................................................................ 192

III

10.3.1. Hisse Senedine Ilişkin Bazi Kavramlar............................................................................. 194
10.4. Hisse Senedi Değerlemesi .......................................................................................................... 196
10.5.

Kar Paylarının Bugünkü Değerini Dikkate Alan Yaklaşım: Gordon Modeli .......................... 198

1.5.1. Sabit Oranlı Büyüme Durumunda Hisse Senedi Değeri ..................................................... 199
11.

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ ................................................................................................... 206

11.1. Karların Bugünkü Değerini Dikkate Alan Yaklaşım ..................................................................... 212
11.2. Serbest Nakit Akışı / İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemiyle Hisse Senedi Değerlemesi ............ 212
12.

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ ................................................................................................... 224

12.1. Fiyat – Kazanç Oranı Yöntemi ..................................................................................................... 230
12.2. Fiyat – Nakit Akışı Oranı Yöntemi .............................................................................................. 235
12.3. Piyasa Değeri - Defter Değeri Oranı Yöntemi ............................................................................ 236
13. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI ............................................................................................. 244
13.1. Duran Varlık Yatırımları .............................................................................................................. 250
13.2. Geri Ödeme Süresi (Gös) ............................................................................................................ 251
13.2.1. Geri ödeme süresinin hesaplanması ............................................................................... 252
13.3. İskontolu Geri Ödeme Süresi ...................................................................................................... 254
13.4. Net Bugünkü Değer Kriteri ........................................................................................................ 256
13.5. İç Verim Oranı Kriteri .................................................................................................................. 260
13.6. Karlılık Endeksi ........................................................................................................................... 264
14. SERMAYE MALİYETİ ....................................................................................................................... 270
14.1. Borçlanma Maliyeti.................................................................................................................... 280
14.2. Özsermaye Maliyeti .................................................................................................................... 285
14.3. Yeni Hisse Senedi İhraç Ederek Sağlanan Sermayenin Maliyeti ................................................. 285
14.3.1. Gordon Modeline Göre Yeni Hisse Senedi İhraç Ederek Sağlanan Sermayenin Maliyeti 286
14.3.2. Gordon Modeline Göre Dağıtılmayan Kârların Maliyeti.................................................. 287
14.4. Ortalama Sermaye Maliyeti ....................................................................................................... 288
14.5.

Sermaye Maliyeti İle İlgili Çeşitli Tanımlar........................................................................... 293

14.5.1. Tarihi Sermaye Maliyeti................................................................................................... 293
14.5.2. Marjinal Sermaye Maliyeti ............................................................................................. 295
14.5.3. Sermayenin Fırsat Maliyeti .............................................................................................. 296
KAYNAKÇA ........................................................................................................................................... 302

IV

YAZARLAR NOTU

V

1. FİNANSAL YÖNETİM: İŞLEVİ VE AMACI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletme finansının temel ilkeleri arasıdna yer alan yatırım kararkarı,
finansman kararları ve temettü kararlarının alınmasında hangi kriterlerin dikkate alınması
gerektiğini öğreneceğiz. Ayrıca işletmelerin temel amaçlarının neler olduğunu ve bu amaçlar
için hangi faaliyetleri gerçekleştirimesi gerektiği konularında bilgi sahibi olacağız.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel kavramlar

Kazanım
Finansal Yönetim sürecinde
temel hedeflerin belirlenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler yolu ile

4

Anahtar Kavramlar


Yatırım



Finansman



Temettü



İşletme Finansı



Varlık



Kaynak



Firma Değeri



Finansal Performans

5

Giriş
Finansal yönetim her ne kadar kurumsal bir ifade olarak kullanılsa da bireysel olarak
güncelik hayatta alınacak birçok iktisadi kararımızın (yatırım, tüketim, tasarruf vb.) altyapısını
oluşturmaktadır. Bu bölümde bir işletmenin finansal yönetiminin neden bu kadar önemli
olduğunu ve işletme amaçlarına ulaşabilmek için hangi temel ilkelerin takip edilmesi gerektiği
konuları hakkında fikir sahibi olacağız.
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1.1.

Finansal Yönetim Kavramı

Genel olarak finans parayı yönetme sanatı olarak bilinir. Finansman ihtiyaç duyulduğu
anda paranın temin edilmesi anlamına da gelir. Dar anlamda finansal yönetim, bir faaliyet için
gerekli olan fonların tedariki ve bunların kullanımıdır. Bireysel düzeyde finansal yönetim,
bireylerin gelirlerinin ne kadarını harcayacakları, ne kadarını tasarruf edecekleri ve
tasarruflarını nasıl değerlendireceklerine ilişkin kararlarla ilgilidir. Şirket düzeyinde, finansal
yönetim aynı tür kararları kapsar. Bir başka ifadeyle şirketlerde finansal yönetim, şirketin
nereden kaynak bulacağına, bu kaynağı kâr edecek şekilde nasıl kullanacağına ve elde edilen
kârın nasıl kullanılacağına ilişkin kararlarla ilgilidir. Bu bağlamda şirketlerde finansal yönetim
temel olarak yatırım, finansman ve kâr payı dağıtımıyla ilgili kararları kapsar. Bu kararlar şöyle
açıklanabilir.
Yatırım kararları: Yatırım kararları fonların uzun süreli olarak kullanımıyla ilgili
kararlardır. Çeşitli kaynaklardan sağlanan fonlar, işletmenin amaçlarını gerçekleştirecek
biçimde sabit varlıklar ile stoklar, alacaklar, nakit ve benzeri dönen varlıklara(cari, döner
varlıklar) yatırılacaktır. Sabit varlıklar; genellikle makine ve tesisler gibi işletmede uzun süreli
üretim faaliyetinde kullanılan yatırımlardır. Ekonomik ömrü bir yıldan daha uzun olan sabit
varlıklarla ilgili kararlar, sermaye bütçelemesinin konusunu oluşturmaktadır.
Proforma bilanço, proforma gelir tablosu ve nakit bütçeleri, işletmelerin faaliyetlerini
yürütebilmesi için düzenli olarak ve sık sık yaptığı normal finansal planlardır. Sermaye
bütçelemesi olarak ifade edilen sabit varlıklara yatırımlarla ilgili planlama, işletmelerce düzenli
olarak ve sık sık yapılan planlardan değildir. Bu tür planlara olağanüstü finansal planlar denir.
Sermaye bütçelemesi, fonların ekonomik ömrü en az bir yıl olan projelere tahsis edilmesiyle
ilgilidir. Sermaye bütçelemesi; uygun ve verimli yatırım alanlarının araştırılması ve sermaye
harcama önerilerinin değerlendirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. Sabit varlıklara
yatırımlarla, sürekli olarak şekil değiştiren ve çalışma sermayesi olarak da adlandırılan dönen
varlıklara yatırımların ayrı olarak ele alınması gerekmektedir. Ayrı ayrı ele alınmasını
gerektiren nedenler şu şekilde ifade edilebilir:





Sabit varlıklar dönen varlıklara göre genellikle daha fazla harcamayı gerektirir.
Dönen varlıklara yapılan harcamalar daha çok bölünebilir olmasına karşılık (daha az
stok ya da daha az alacaklara fon ayırma gibi), sabit varlıklara yapılan harcamaların
bölünebilirliği düşüktür.
Dönen varlıklara yatırımların süresi en çok bir yıl olduğu için, dönen varlıkların riski
sabit varlıklara göre düşüktür.
Dönen varlıkların likiditesi sabit varlıklara göre daha yüksektir.

Bilançoda varlık kalemleri likidite derecelerine göre sıralanmaktadır. Likidite dönen
varlıklardan sabit varlıklara doğru azalmaktadır. Likidite, varlıkların paraya dönüştürülme
yeteneğini ifade eder. Ancak likiditenin iki boyutu vardır; biri varlığın paraya
dönüştürülmesinde geçecek süre, ikincisi varlığın paraya dönüştürülmesinde değerindeki
değişme. Varlığın paraya dönüşüm süresi ne kadar kısa ve değerinden ne kadar az kaybederek
paraya dönüştürülebiliyorsa o kadar likiditesi yüksektir.
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Örnek olarak, stoktaki bir ürün, değerinden fazla bir şey kaybetmek sizin daha kolay
paraya dönüşürken, üretimde kullanılan bir makinenin dönüşüm süresi daha uzun olacaktır.
Makinenin kısa sürede paraya dönüşebilmesi istenirse değerinden önemli miktarda
kaybetmesine göz yummak gerekecektir. Dönen varlık kalemleri arasında da likidite farklılığı
vardır. Dönen varlıklar arasında likiditesi en yüksek varlık kalemi nakit ve benzerleri olup, onu
pazarlanabilir menkul kıymetler, alacaklar ve stoklar takip eder. Varlıkların likiditesi arttıkça
riski düşmektedir. Riskle kârlılığın aynı yönde hareket etmesi genel kuraldır. Diğer bir ifade ile
risk arttıkça kârlılık da artmalıdır; risk düştükçe kârlılık da düşmelidir. Bu temel prensipten
hareketle, sabit varlıklardan elde edilen kârlılığın, dönen varlıkların kârlılığından daha yüksek
olması beklenmelidir.
İşletmelerin yatırım yapma nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte bunları üç grupta
toplamak mümkündür.
1. Kâr amaçlı yatırımlar: İşletmelerin kâr amaçlı yatırımları sayısal analize en elverişli
olanlarıdır. Kâr amaçlı yatırımları da şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:
 Yeni üretim birimlerinin oluşturulması,
 Yenileme yatırımları; İşletmelerin üretime devam edebilmeleri için eskiyen, yıpranan
ya da teknolojik gelişmeler sonucu teknik olarak eskiyen sabit varlıkların
yenilenmesiyle ilgili yatırımlarıdır.
 Genişleme yatırımları (Tevsii yatırımları); işletmenin mevcut üretim kapasitesini
arttırmak üzere yapılan yatırımlarıdır.
 Modernizasyon yatırımları; işletmelerin üretim kalitelerini yükseltmek, maliyetleri
azaltmak üzere yaptıkları yatırımlardır.
 Stratejik Yatırımlar; faydaları, diğer yatırımlara oranla daha uzun süreli olarak elde
edilen yatırımlardır. Çoğu zaman bu tür yatırımların faydaları sayısal olarak ölçülemez.
Riski azaltıcı, çalışanların motivasyonunu arttırıcı yatırımlar bu grup altında
toplanmaktadır.
2. Yasalar gereği yapılan yatırımlar: İş yerlerinde güvenliği sağlamaya dönük olarak
yasa gereği ya da toplu sözleşmeler gereği yapılan yatırımlardır.
3. Genel olarak verimliliği arttırmaya yönelik yatırımlar: Kreşler, Lokaller, spor
tesisleri gibi çalışanların verimliliğini arttırmak amacına dönük olarak yapılan
yatırımlardır. Özellikle son yıllarda değişimin getirdiği riski azaltabilmek, yükselen
maliyetleri karşılayabilmek ve kısa sürede pazarlara ulaşabilmek gibi çok değişik
nedenlerle işletmeler arasında işbirliği modelleri gelişmiştir. Artık işletmeler tek
başlarına değil, diğer işletmelerle güçlü ve zayıf yönlerini birleştirerek yatırımlar
yapmaya, böylelikle daha hızlı büyüme yoluna gitmektedirler
Finansman kararları: İşletmelerin faaliyete geçebilmesi, faaliyetlerini devam
ettirebilmesi için, daha önceden bahsedildiği üzere çok sayıda varlıklara ihtiyaçları vardır.
Dolayısıyla finans yöneticisinden, işletmeye gerekli olan varlıklara yönelik olarak fon ihtiyacını
belirlemesi ve bu ihtiyacın en iyi şekilde nasıl finanse edileceğini ortaya koyması, gerekli
fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararları alması beklenir.
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İşletmeler ya borçlanarak ya da öz sermaye kanalıyla kaynak sağlayabilirler. İki kaynak
arasında temel farklılık; borçlanma durumunda işletmelerin, zarar bile etseler faiz ve anapara
ödeme yükümlülüğü altında olmalarıdır. Genelde borçla finansmanın en önemli avantajı faizin
gider olarak vergiden düşülebilmesidir.
Hisse senedi yoluyla finansmanda ise, faiz ve anapara ödemesi gibi zorunlu bir ödeme
söz konusu değildir. Faaliyetlerden kâr elde edildiği halde, genel kurul kararıyla kârın
dağıtılmaması mümkündür. Ayrıca hisse senetlerinde vade olmadığı için anapara ödemesi gibi
bir durumun olmaması nedeniyle hisse senedi yoluyla finansmanın riski borçla finansmana göre
daha düşük olmaktadır.
Finansal yönetim; gerekli sermayenin ne kadarının borçla ne kadarının öz sermaye ile
finanse edileceği yanında, borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli, ne kadarının uzun vadeli
olacağına da karar vermelidir. Kısa ve uzun vadeli finansmanın bankalardan ya da finansman
bonosu, tahvil gibi finansal varlıklarla tasarruf sahiplerinden sağlanabilir. İşletmenin niteliğine,
ekonominin koşullarına bağlı olarak çeşitli finansman seçeneklerinin maliyeti ve riski farklılık
gösterebilir.
Finansal yönetime düşen görev, çeşitli seçenekleri risk ve maliyet açısından
karşılaştırarak işletmeye en uygun gelecek bir bileşimi oluşturabilmesidir.
Kâr payı dağıtım kararı: Kar payı dağıtım kararları, faaliyetlerden sağlanan karın ne
kadarının işletmede tutulacağı, ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ile ilgilidir. Yine, kar dağıtım
politikası belirlenirken, kar dağıtılması sonucunda işletmenin azalan fonu yerine sağlanacak
ilave fonların maliyetinin analiz edilmesi gerekir. Karların ne kadarının dağıtılması gerektiği
konusunda karar verirken; karın işletmede tutulmasıyla sağlanacak karlılıkla, ortaklara
dağıtılması durumunda ortakların tatmini karşılaştırılır. Yine, kar dağıtımında; halka açık olan
ve olmayan anonim şirketlerde sermaye piyasası kanununa göre farklılıklar olmaktadır
Gerek finansmanla ilgili kararlar gerekse yatırımla ilgili kararlar, ancak işletmenin içsel
ve dışsal kaynaklardan sağlayacağı çok sayıda bilgilerin analiziyle alınabilir. Dolayısıyla finans
yöneticisinin; finansal öngörülerde bulunma, finansal piyasalardaki artan kısa ve uzun dönemli
fonların etkilerini değerlendirme, yatırım alternatiflerinin işletmenin değeri üzerindeki
potansiyel etkilerini araştırma, dividant politikalarını ve sermaye yapısını oluşturma, fiyatlama
politikasını değerlendirerek bunun işletmenin satışları ve kârları üzerindeki etkilerini saptama,
potansiyel birleşme ve satın almaları analiz etme ve zaman zaman da uluslararası iş fırsatlarını
değerlendirme gibi her geçen gün artan, çok sayıda fonksiyonları bulunmaktadır. Finans
yöneticisinin; işletmenin halka açılmasında, işletmenin tamamının ya da bir bölümünün
satılmasında, mali açıdan yeniden organizasyonunda, konkordato önerilerinin kabulü ya da
konkordato teklif edilmesinde, işletmenin tasfiye edilmesinde ve benzeri periyodik olmayan
durumlarla da sorumluluk alanı genişlemektedir. Görüldüğü üzere finans yöneticilerinin etkin
kararlar verebilmeleri için çok değişik alanlarda temel bilgilerinin olması gerekir. Bu nedenle
finans fonksiyonu, küçük işletmeler dışında belirli büyüklüğe ulaşmış pek çok işletmede belirli
alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda kişilerce yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen tüm bu
finansal kararlar işletmenin piyasa değerini etkileyecektir. İşletmenin piyasa değerini
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maksimum yapmak amaçlanıyorsa, karar verilirken kararın işletmenin piyasa değerine olan
etkisi düşünülmelidir.

1.2.

Finansal Yönetimin Fonksiyonu ve Finansal Amaç

1950’li yıllara kadar finans yöneticisinin temel fonksiyonunun işletmeye gerekli
fonların toplanması, bunlara ait kayıtların hazırlanması ve raporların hazırlanması olduğu kabul
edilmiştir. Geleneksel yaklaşımdan farklı olarak, finansman fonksiyonunun modern bir biçimde
gelişerek günümüzdeki yapıyı kazanması, 1950’lerdeki ekonomik gelişmelerin sonucu olarak
değerlendirilebilir. Bu döneme kadar üzerinde yoğun olarak durulan fonların bulunması ve
likidite sorunlarına çözüm getirilmesi gibi temel konulara, fonların etkin bir biçimde kullanımı
ve firma içi kararların isabetliliği gibi önemli kavramlar eklenmiştir. Teknolojideki uygun
gelişme ve ekonomideki istikrar ortamı yeni yatırım alanlarının ve işletme kollarının ortaya
çıkmasıyla sermaye maliyetini değerleme kriteri alınarak, modern finansman anlayışına somut
bir çerçeve çizilmiştir.
Finans ve finansal yönetim, işletme için gerekli olan fonların sağlanması, korunması ve
etkin olarak kullanılması anlamına gelir. Finansman ise, finans fonksiyonunun yalnızca,
işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü ifade eder. Finansal yönetim diğer bir
deyişle, finans fonksiyonu, işletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullar ile
sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak kullanımını sağlamak biçiminde tanımlanabilir.
Finans, işletmenin işlevlerini, örneğin üretim ve pazarlamayı kesintisiz bir şekilde yerine
getirmek için gerekli olan ve aynı zamanda olağan ve beklenmeyen, fınans tekniği gerektiren
olayların, örneğin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, hukuki şekil değiştirmenin yerine
getirilmesi için gerekli her türlü düzenlemelerin yapılabilmesi için finansal kaynakların hazır
bulundurulmasıdır. Böylece finans kuramı, sadece işletmeye sermaye aktarımını değil, aynı
zamanda sermaye veren kişi ya da kurumlarla olan ilişkileri de konu edinmektedir Genel olarak
finansal yönetim fonksiyonu şu faaliyetleri kapsar:

Finansal analiz,

Finansal planlama,

Duran varlıkların yönetimi,

Finansman kararları,

Finansal risk yönetimi

Yatırım yapılacak varlıkların seçimi,

Varlıklara yatırılacak toplam fon miktarının belirlenmesi,

Yatırılacak fonların nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanacağının kararlaştırılması

İşletmenin büyüklüğü ve gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar vermek,

Üretim miktarı, üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl saptanacağına karar
vermek,

İşletmenin sermaye yapısına ve kaynakların bileşimine karar vermek
Her faaliyette olduğu gibi, şirketlerde yürütülen finansal yönetim faaliyetleri de bir
amaca yönelik olacaktır. Bu amacını ne olması gerektiği önemli bir tartışma konusudur.
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Finansal yönetimin temel amacı şirketin faaliyet alanına bağlı olmakla birlikte bu amaçlar genel
olarak şunlar olabilir:







Kâr maksimizasyonu,
Gelir maksimizasyonu,
Maliyet minimizasyonu,
Pazar payının maksimizasyonu,
Şirketin varlığının sürdürülmesi,
Sürdürülebilir büyüme.

Kâr maksimizasyonu bir amaç olabilir. Bir şirketin hisse fiyatını maksimize etmenin
kârını maksimize etmekle eşdeğer olduğu ileri sürülebilir, ancak bu her zaman doğru değildir.
Zira kâr maksimizasyonu amacının kısa vadeli bir kavram olması, kârın zamanlamasını dikkate
almaması, nakit bazlı olmaması ve riski göz ardı etmesi gibi bazı dezavantajları vardır. Geliri
maksimize etmek de bir amaç olabilir ancak fiyat kırıp, vade uzatarak gelir artırmak şirketin
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde bir tehdit oluşturabilir. Diğer alternatif amaçların da
bunlara benzer kendilerine özgü sakıncaları vardır.
Tek bir amacın peşinde koşmak yerine birden fazla amacı gözetmek de uygun değildir.
Zira birden fazla amaca yönelik olarak faaliyet göstermek hem zordur hem de bu amaçlar
birbirleriyle çelişebilirler. Çeşitli hedefler mümkün olmakla birlikte, genel olarak şirketin
hedefinin değer maksimizasyonu olduğu kabul edilir. Finansal açıdan değer, veri bir risk
düzeyinde, yatırımların getirisi sermaye maliyetini aştığı zaman yaratılır. Bu nedenle karar alma
sürecindeki kritik değişkenler net nakit gelir ve risktir. Dolayısıyla hangi kararın değeri artırıp
azaltacağını belirlemek için bu kararın sağlayacağı net nakit gelirin ve bu geliri elde etme
riskinin ne olacağının belirlenmesi gerekir. Değer maksimizasyonu muğlâk bir kavramdır.
Burada cevaplanması gereken soru şudur: maksimize edilecek değer nedir? Bu konuda iki farklı
yaklaşım varıdır: Anglo-Amerikan yaklaşımı ortakların servetinin maksimize edilmesini
hedeflerken Avrupa ve Japonya’da geçerli olan yaklaşım şirket değerinin maksimize
edilmesidir. Anglo-Amerikan yaklaşıma göre bir şirketin amacı ortakların servetini maksimize
etmek olmalıdır.
Ortakların servetinin maksimize edilmesi amacına özsermayenin piyasa değeri
artırılarak ulaşılır. Ortakların servetinin maksimize edilmesi şirket değerinin maksimize
edilmesi hedefiyle çelişmez. Unutulmamalıdır ki ortaklar varlıkların yarattığı nakit üzerinde
hak sahibi olma açısından sonuncu sıradadırlar. Şirket devlete, çalışanlarına, tedarikçilere ve
borç verenlere (kendisine borç nitelikli fon sağlayanlara) gerekli ödemeleri yaptıktan sonra
kalan nakit üzerinde ortaklar hak sahibidirler. Bu durumda ortakların servetlerinin
maksimizasyonu şirketle ilgili tüm hak sahiplerinin (yöneticiler, çalışanlar, yerel topluluk,
tedarikçiler, müşteriler, borç verenler, devlet vb.) de haklarının korunduğu gerçeği ile çelişmez.
Bu yaklaşım temel olarak finansal piyasaların etkin olduğu yani piyasada oluşan fiyatların adil
olduğu ve gerçek değerleri yansıttığı varsayımına dayanır.
Örneğin Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ)’nin finans ve mali işler müdürü ile
Sultanahmet Divanyolu Caddesi’nde yer alan Erguvan Kitabevi’nin sahibi ve yöneticisi
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işletmelerine ilişkin kararlar verirken farklı ölçeklerde de olsa temelde aynı sorulara cevap
aramaktadırlar. TOFAŞ A.Ş. 250 milyon TL’lik yeni bir yatırımla “İlk Yerli Tasarım Elektrikli
Aracı” nı geliştirerek uygulayacağı yeni teknoloji ile satışlarını gelecek 5 yıl içinde %30’un
üzerinde artırmayı düşünmektedir. Kitabevi sahibi ise kitabevinin hemen yanındaki kiralık olan
başka bir dükkânı da kiralayarak, kitabevine bir de kafe ilave etmeli miyim sorusuna cevap
aramaktadır.
TOFAŞ A.Ş.’nin yöneticisi yeni yatırım için gerekli olan fonları hisse senedi ihraç
ederek mi (özsermaye) yoksa tahvil ihraç ederek mi (borçlanma) sağlamalıdır sorusuna cevap
ararken, benzer bir şekilde kitabevinin sahibi de kafe için gerekli olan fonu kendi
birikimlerinden mi (özsermaye) yoksa banka kredisi alarak mı (borçlanma) temin etmeliyim
sorusuna cevap bulmak zorundadır. İşletme yöneticileri sadece yeni yatırımlar ve yatırımların
finansmanına ilişkin olarak değil, aynı zamanda mevcut yatırımlardan elde edilen kara ilişkin
olarak da belirli aralıklarla karar vermek durumundadır. TOFAŞ A.Ş. dönem karını işletmede
bırakarak yatırıma çevirebileceği gibi (otofinansman) bu karı hissedarlara kar payı (temettü)
olarak da dağıtma seçeneğine de sahiptir. Benzer bir şekilde Erguvan Kitabevi’nin sahibi de
dönem karını yine kendi işyerinde kullanabileceği gibi, işletmeden para çekebilme olanağına
da sahiptir. Bu durumda işletme yöneticileri kar dağıtımına ilişkin nasıl bir karar vermelidir?
Karın tamamının temettü olarak dağıtılmasını mı yoksa karın tamamının işletmede bırakılarak
otofinansmana gidilmesini mi tercih etmelidir? Ya da karın belirli bir oranını mı dağıtmalıdır?
İşletme Finansı, hem TOFAŞ A.Ş.’nin finans ve mali işler müdürünün hem de Erguvan
Kitabevi’nin sahibinin yukarıdaki 3 temel sorusuna da cevap veren bir bilimdir.
İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar, işletme finansının kapsamına girmektedir.
İşletmelerin başarısında ya da başarısızlığında finansal kararların özel bir önemi vardır. Zira
finansal kararlar sonucunda elde edilen başarı ya da başarısızlıkların işletmenin karı ve dolayısı
ile de firma değeriyle doğrudan bir ilişkisi vardır. Bu anlamda işletme finansının temel ilkelerini
dikkate almadan bir işletmenin başarılı olabilmesi mümkün değildir.
İşletme finansı, işletmelerin vermek zorunda olduğu kararlara ilişkin bir bilimdir. Peki,
ama işletme ile kastedilen hangi işletmelerdir? İşletme finansının kuralları küçük ya da büyük,
özel ya da kamu, ticaret, hizmet veya da üretim işletmeleri gibi herhangi bir ayrıma gitmeden
tüm işletmeler için geçerlidir. Bu anlamda ilerleyen bölümlerde görüleceği gibi, TOFAŞ A.Ş.
ve Erguvan Kitabevi yöneticilerinin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde işletme
finansının temel ilkelerinin bilinmesi hayati bir öneme sahiptir.
İşletmelerin faaliyete başlayabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için
çeşitli varlıklara (yatırımlara) ve bu varlıkların finansmanına ihtiyaçları vardır. Tofaş A.Ş.’nin
yatırımları; binalar, makine ve teçhizatlar, arsa ve araziler, teknoloji ve stoklar gibi tutarları
yüksek olan varlıklardan oluşmaktadır. Erguvan Kitabevi’nin varlıkları ise göreceli olarak daha
küçük tutarda olan kitaplar ve demirbaşlar gibi yatırımlardan oluşmaktır.

12

VARLIKLAR

KAYNAKLAR

 Uzun Vadeli Reel Varlıklar: Duran Varlıklar
 Kısa Vadeli Varlıklar : Dönen Varlıklar
 Başka İşletmelerin Menkul Kıymetlerine ve
Varlıklarına Yapılan Yatırımlar : Finansal
Yatırımlar
 Patent veya Ticari Marka gibi Maddi Olmayan
D.V. Yatırımlar

 Kısa Vadeli Yükümlülükler: Kısa Vadeli
Borçlar
 Uzun Vadeli Yükümlülükler: Uzun Vadeli
Borçlar
 Hissedarların işletmeye yatırmış oldukları

kaynaklar: Özkaynaklar

Bir işletmelerin değeri (firma değeri) denildiğinde, mevcut yatırımlarının bilançoda
görülen değeri mi kastedilmektedir? Bir başka ifade ile bilançodaki aktif büyüklüğü müdür
kastedilen? Yoksa firma değeri daha geniş ya da farklı bir kavram mıdır? TOFAŞ A.Ş.’nin ya
da Erguvan Kitabevi’nin değeri denildiğinde sadece mevcut yatırımlarının değeri değil
gelecekteki yatırımları ile birlikte büyüme potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Ve bu değer bir
başka ifade ile işletme değeri ya da firma değeri, varlıkların bilançoda gösterilen tutarlarından
farklı bir kavramdır.
İşletmeler yatırımlarını özsermaye ve borç olmak üzere iki şekilde finanse
edebilmektedirler. Fakat bu noktada TOFAŞ A.Ş. ile Erguvan Kitabevi arasında bu fonların
sağlanması noktasında önemli derecede farklılıklar olabilecektir. Hisse senedi İMKB de işlem
gören TOFAŞ A.Ş. yeni yatırımlarını menkul kıymet borsasında tahvil ihraç ederek ya da hisse
senedi ihraç ederek gerçekleştirebilme seçeneğine sahipken küçük bir özel işletme olan
Erguvan Kitabevi’nin seçenekleri ise daha sınırlı olacaktır. Kitabevinin sahibi özel birikimlerini
işletmeye sermaye olarak koyabileceği gibi kafe için bankadan borçlanma yoluna da
gidebilecektir. İşletmelerin yatırımlarını ve finansman kaynaklarını, bir başka ifade ile finansal
görünümünü aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.
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VARLIKLAR

KAYNAKLAR

Mevcut
Varlıklar:

Çalıma sermayesi ve duran
varlıklar gibi nakit girişi
sağlayan yatırımlar

Varlıkların
Büyüme
Potansiyeli:

Gelecekteki yatırımlardan
işletmeye sağlaması
beklenen değer artışları

Borçlar:

- Belirli tutarda nakit çıkışları
yükümlülüğü,
- Yönetimde söz hakkı yoktur.
- Belirli bir vadesi vardır.
- Vergi avantajı sağlar.

Özsermaye:

- Vadesi yoktur.
- Temettü geliri
- Yönetime seçilme ve
seçme hakkı

İşletmelerin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için tüketicilerin arzu
ettikleri mal ya da hizmeti üretirken aynı zamanda işletmeye sermaye koyanlara da orta ve uzun
vadede yeterli bir düzeyde getiri sağlaması gerekmektedir.

1.3.
Amacı

Finansal Kararların Alınmasında Temel Kriter: İşletmelerin

Hiçbir bilim dalı yoktur ki zaman içinde kendisine spesifik nihai bir amaç belirtmemiş
olsun. İşletme finansının günümüzde bir tek nihai amacı vardır ve geliştirilen tüm modeller bu
amaç doğrultusundadır. Geleneksel işletme finansı teorisinin günümüzdeki amacı firma
değerinin maksimize edilmesidir. Bu anlamda firma değerini artıran yatırım, finansman ve
temettü kararları doğru (good), firma değerinin azalmasına neden olan kararlar ise yanlış (poor)
kararlar olarak değerlendirilebilir.
İşletmelerin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için, işletme amaçlarının açık
bir şekilde bilinmesi gerekir. İşletmelerin finansal amacı olarak yakın zamana kadar en çok
belirtilen amaç “kar maksimizasyonu” idi. 1900’lü yılların başından itibaren genel olarak firma
kârının maksimum kılınması olarak ifade edilen firma amacı, yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Günümüz finans teorisinde bir firmanın nihai
amacı, firma sahiplerin refahının maksimize edilmesidir. Bunun yolu da firmanın net bugünkü
değerinin artırılmasıdır. Geçmişte bu amacın ihmal edilmesi ya da firmalar tarafından genellikle
kâr maksimizasyonuna öncelik verilmesi nedeniyle 1980’li yılların ortalarına kadar performans
ölçüleri olarak özkaynakların kârlılığı, aktiflerin kârlılığı, hisse başına kâr ve satışların kârlılığı
gibi finansal oranlar performans ölçüsü olarak ön plana çıkmıştır.
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İşletme sahipleri, firmaya yatırım yaparken almış oldukları riske göre en yüksek getiriyi
elde etmek isterler. Hissedarların bu isteklerini karşılayabilmek için işletme yönetiminin alacağı
her karar, işletmenin bugünkü değerini artırmaya yönelik olmalıdır. İşletmeler, sağlıklı bir
biçimde gelişmek ve firma değerini maksimize etmek için kullandıkları performans ölçüm
yöntemlerinde muhasebe kârından ziyade değer yaratmaya öncelik vermek durumundadırlar.
Bunun için firma değerinin gerçekçi bir biçimde hesaplanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi
gerekir. İşletmelerin faaliyetlerinin sonucunda değer yaratması, işletmenin ortaklarının
özsermaye değerlerinin artırılması anlamına gelir. Gerek işletme faaliyetlerinin doğru bir
şekilde değerlendirilebilmesi, gerekse işletmeye yatırım yapanların servetlerinin ne kadar
arttırıldığının belirlenebilmesi bakımından, bir dönem içinde yaratılan değerin tam ve gerçeğe
uygun şekilde hesaplanması işletmeler için son derece önemlidir.
Ticari işletmelerde gerek finansmanla ilgili gerekse de yatırımla ilgili olsun tüm finansal
kararlarda öncelikli amaç; işletmenin değerinin maksimize edilmesi olmalıdır. Kar
maksimizasyonuna göre firma değerinin maksimize edilmesi amacının en önemli üstünlüğü
zaman ve risk boyutunu dikkate almasıdır.
Firma değerinin maksimize edilmesi amacı yerine pratikte hissedar değerinin ve
dolayısı ile hisse senetlerinin değerinin maksimize edilmesi kullanılabilir. Bu amaç finans
teorisine nihai bir hedef koyarken, finans teoricileri ile değişik çevreler (akademisyenler, bir
takım kuruluşlar) arasında bir takım tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Bazı görüşlere
göre firmanın sadece hissedarların çıkarının korunması üzerine kurulmuş bir tek amacı değil,
işçilerin, müşterilerin ve toplumun da çıkarları gözetilerek işletmelerin birden fazla amacı
olmalıdır. Bazı görüşlere göre ise firmanın amacı, karlılık ve pazar payı gibi daha basit ve
dolaysız bir amaç olmalıdır.
Firma değeri ile işletmenin yatırım kararları, finansman kararları ve temettü kararlarının
yakın bir ilişki içinde olduğunu belirtmiştik. Peki ama, işletmelerin nihai amacı olan firma
değeri nasıl ölçülmektedir? Finansal tablolarda yer alan işletmenin varlıklarının değeri firma
değeri olarak kabul edilebilir mi? Muhasebe kayıtlarında varlıklar elde edilme maliyetleri ile
aktifleştirilmektedirler. Muhasebeciler genellikle varlıkların aktifte gözüken tutarını değer
ölçüsü olarak kabul ederler ve bu değeri defter değeri olarak tanımlarlar. İşletme değeri olarak
defter değerinin kabul edilmesi durumunda iki önemli problemi ortaya çıkmaktadır. Evvela
geçmiş dönemlerde satın alınan varlıkların ya da işletme içinde geliştirilen varlıkların defter
değeri, bu varlıkların bugünkü değerini yansıtmayacaktır. İkinci önemli problem ise defter
değerinin işletmenin gelecekteki büyüme potansiyelini yansıtmamasıdır. Bir başka ifade ile
gelenekteki yatırımların işletmeye katabileceği değeri dikkate almamaktadır. Bir varlığın değeri
ve dolayısı ile de firma değeri, işletmenin gelecek dönemlerde yatırımlarından elde etmeyi
beklediği nakit girişlerine ve bu nakit girişlerindeki belirsizliğe bağlıdır. Ekonomiye, sektöre
ve işletmeye özgü yeni bilgilerle bireylerin ve dolayısı ile de piyasanın geleceğe ilişkin
beklentileri her geçen gün değişebilmektedir. Geleceğe ilişkin beklentiler sonucunda oluşan ve
sürekli olarak değişebilen bu değer işletmenin piyasa değeri olarak tanımlanabilir.
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İşletmeler varlıklarını özsermaye ve borçlanma yoluyla finanse ettiğine göre, özsermaye
değeri ile firma değeri birbirinden farklı olacaktır. İşletmenin özsermaye değeri aşağıdaki
şekilde basitçe hesaplanabilir.
Özsermaye Değeri = Firma (İşletme) Değeri – Toplam Borçlar
Firma değeri ile özsermaye değeri işletmenin hiç borcu olmaması durumunda eşit
olabilir. Ancak bu pratikte pek de mümkün değildir. Özsermaye değerinin işletme değerinin
üzerinde olması ise matematiksel olarak mümkün değildir.
İşletmenin değeri sadece mevcut varlıklarının yönetimi ile ilgili olmayıp yapılacak yeni
yatırımlarında iyi yönetilmesine bağlıdır. Yatırımcılar işletmenin geleceğine ilişkin
beklentilerini, yatırım projelerinin karlılığına (ya da yaratacağı ilave değere) ve bu karların ne
kadar önemli bir oranını tekrar yatırıma çevirerek işletmenin büyüme potansiyeline sahip
olduğunu değerlendirerek oluştururlar. Bir başka ifade ile işletmenin yatırım ve temettü
kararına göre yatırımcılar beklentilerini oluşturmaktadırlar. Finansman kararları ise daha ziyade
işletmenin yatırımlarından beklediği minimum getiri oranı olan hurdle rate üzerinde etkili
olmaktadır.

1.4.

Finansal Yönetimin Araçları (Tools Of Corporate Fınance)

Yatırım, finansman ve temettü kararlarına ilişkin olarak geliştirilen modellerin tümünün
uygulanmasında işletme finansının 3 temel aracına önemli roller düşmektedir. Bu araçlardan
birincisi bizlere farklı zamanlardaki nakit giriş ve çıkışlarını karşılaştırma imkânı veren ve nakit
akımlarının gerçekleştiği zamana göre ölçülmesini sağlayan Paranın Zaman Değeri kavramıdır.
Yatırımlar, işletmelere zaman içinde farkı dönemlerde nakit girişleri sağlamaktadır. İşletme
yönetiminin geleceğe ilişkin karar verebilmesi için bu nakit girişlerinin bugüne dönüştürülerek
konsolide edilmesi gerekir. Paranın zaman değeri konusuna ilişkin bilgiler bundan sonraki
bölümde verilecektir. İşletme finansının ikinci aracı ise işletme ilgilileri ve bu anlamda özellikle
finans yöneticileri için bilgi hazinesi niteliğinde olan Finansal Tablolardır. İşletmelerin finansal
durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarına ilişkin bilgiler finansal tablolarda yer aldığı için,
yöneticilerin işletmeye ilişkin karar verirken bu tablolardaki bilgileri doğru olarak analiz
edebilmesi son derece önemlidir. İşletme finansının son temel aracı ise Varlığın Değer Ölçümü
’ne ilişkindir. Finansal tabloların yorumlanması ve firma değeri ile hisse senedi değerinin
ölçülmesine ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.
İşletmelerde finansal sonuç doğuran her türlü karar işletme finansının konusudur.
İşletmede alınan her karar tek bir amacı gerçekleştirmek doğrultusundadır. Bu amacın
gerçekleştirilmesi işletme finansının 3 temel ilkesinin doğru olarak uygulanmasına bağlıdır.
İşletmeler sınırlı kaynaklarını uygun projelere dağıtarak, borç ve özsermayeden oluşan
sermayenin ortalama maliyetini minimum düzeyde olacak şekilde bir sermaye bileşimi seçerek
ve yatırımlardan elde edilecek karın da uygun bir bölümünü işletmede bırakırken bir bölümünü
de ortaklara dağıtarak firma değerini artırabileceklerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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2. PARANIN ZAMAN DEĞERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletme finansının en temel konularından birisi olan paranın zaman değeri
kavramı üzerinde durulmuştur. Ayrıca faiz nedir, nominal faiz ve reel faiz nedir, iskonto oranı
nedir gibi soruların cevapları verilmiştir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Parayı bir mal olarak kabul edersek faiz paranın kirası olarak ifade edilebilir. Bu
durumda bir gayrimenkulün kiraya verilerek aylık kira getirisi sağlanması ve paranızı bankaya
yatırarak aylık faiz geliri elde etme arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
2)
İşvereniniz size maaş ödemeleri için iki seçenek sunmaktadır. Birinci seçenekte
aylık 2.000 TL ödeme ikinci seçenekte ise her 3 ayda bir 6.000 TL önermektedir. Ödemelerin
dönem başında yapılacağı varsayımı altında hangi seçenek daha mantıklıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Paranın Zaman Değeri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bügunkü değer ile gelecekteki
değer farkının anlaşılması, faiz
kavramının öneminin anlaşılması

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Faiz



Bugünkü Değer



Gelecekteki Değer



Dal ve yaprak grafiği



Reel Faiz



Nominal Faiz

25

Giriş
Bugünkü 1 TL yarınki 1 TL den daha mı değerlidir? Bugünkü 1 TL, gelecekteki 1
TL’den daha değerlidir. Çünkü bugünkü 1 TL’yi değişik alanlarda yatırıma çevirerek, 1 TL
üzerinden getiri sağlayabiliriz. Birçok insan bu basit gerçeği bilimsel modellere ve matematiğe
ihtiyaç olmadan kavrayabilmektedir. Bugünkü 1 TL’yi gelecekteki bir 1 TL’den daha değerli
kılan şey paranın zaman değeridir. Bugün ile gelecek zaman arasındaki vade uzadıkça (1 hafta,
1 ay veya 1 yıl) farklı zaman noktaları açısından paranın zaman değerleri arasındaki farklılık
artacaktır. Bu bölümde, gelecekte ödenecek ya da tahsil edilecek olan 1 TL’nin bugünkü
değerini (ya da bugünkü 1 TL’nin gelecekteki değerini) hesaplamamızı sağlayan paranın
zaman değeri kavramı üzerinden durulacaktır.
Paranın zaman değeri, para akışlarının farklı zaman noktalarında olması nedeniyle
ortaya çıkmaktadır. Paranın zaman değerinin bizler için önemli ve bir anlamda zorunlu
kılınmasının nedeniyse, günlük hayatta uygulama alanının oldukça yaygın olmasıdır. Öyle ki
bir dizi kişisel kararlardan, emeklilik fonlarına, okul taksitlerimizden bir ev ya da araba
alımımıza kadar günlük hayattaki birçok kararımızın merkezinde paranın zaman değeri kavramı
vardır. Konulara ilişkin verilecek değişik örneklerde de görüleceği gibi, bu kavram aynı
zamanda işletme finansının da en temel konularındandır. Örneğin yatırım analizi yapılırken,
yatırımın ömrü boyunca gerçekleşecek olan nakit akımları birçok farklı dönemlerde
gerçekleşecektir. Geçen bölümde verilen örnekteki TOFAŞ A.Ş.’nin yöneticisi ilk yerli tasarım
elektrikli aracına ilişkin karar verirken sadece cari dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını
değil, aynı zamanda gelecek dönemlere ilişkin beklenen nakit akımlarını da hesaplamak
zorundadır. Dolayısı ile bu bölümde öğreneceğimiz paranın zaman değeri kavramı yatırım
projelerinin değerlendirilmesinde ve firma değerinin hesaplanmasında da hayati bir öneme
sahiptir. Bir işletmenin nihai amacı firma değerinin maksimize edilmesi ise, işletmelerin farklı
dönemlere ilişkin beklenen nakit akımlarının nasıl karşılaştırılacağını bilmeden nihai amacın
gerçekleştirilemeyeceği açıktır.
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2.1.

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı

Bugünkü 1 TL bir yıl sonraki 1 TL’den neden daha değerlidir sorusuna basitçe şu
şekilde cevap verebiliriz. Bugünkü 1 TL’yi bir yıl süresince birçok yatırım fırsatlarında
değerlendirebilir ve kazanç sağlayabiliriz. Örneğin bu dönemde tahvil satın alıp faiz geliri
sağlayabiliriz ya da hisse senedine yatırarak temettü kazancı ve buna ilave olarak da senedin
menkul kıymetler borsasında fiyatının artması sonucu sermaye kazancı elde edebiliriz. Örneğin
bankanın mevduat faizi bu dönemde yıllık % 8 ise, 1 TL’yi mevduata yatırdığımızda bir yıl
sonra yatırdığımız 1 TL anapara 0,08 TL faiziyle birlikte bize geri dönecektir. Bu basit örnekte
de görüldüğü üzere faiz paranın zaman değerinden doğmaktadır.
1 TL’yi borç verecek olan tasarruf sahibi borcun vadesi süresince tasarrufunun kullanım
hakkından vazgeçmiş olacaktır. Bu nedenle borç veren tasarruf sahibinin parasının kullanım
hakkından vazgeçmesinin bir bedeli vardır ve paranın belirli bir vade için el değiştirmesi için
bu bedelin parayı talep edenler tarafından karşılanması gerekmektedir.
Tasarruflarımızın getirisi genellikle belirli bir faiz oranını üzerinden hesaplanmaktadır.
Paranın zaman değeri kavramının anlaşılması için faiz oranının içinde nelerin olduğunu
düşünmemiz gerekir. Borç verdiğimizde, borçlu kişi ya da kuruluş her ne kadar borcun
anaparasını ve faizi ödeyeceğine ilişkin bizlere bir takım teminatlar ya da garanti verse de
bizlerin faiz istemek için iki önemli nedeni vardır;
Birincisi enflasyon nedeniyle tasarrufumuzun zaman içinde satın alma gücünün düşecek
olmasıdır. Bir başka ifade ile bugünkü 1 TL’mizin satın alabileceği reel mal ve hizmetleri bir
yıl sonraki 1 TL’mizle satın alabilmemiz enflasyonist ortamda mümkün olmayacaktır. Fiyatlar
genel düzeyinin sürekli olarak yükselme eğilimde olduğu bir ortamda benim borç verebilmem
için tasarruflarımın satın alma gücünde enflasyon nedeni ile ortaya çıkacak zararın borç
isteyenler tarafından karşılanması gerekmektedir.
İkincisi ise bireylerin tüketim tercihleridir. Günlük yaşamda bireyler bugünkü
tüketimlerini, gelecekteki tüketimlerine tercih etmektedirler. Eğer enflasyon diye bir şey söz
konusu olmasaydı ve bugünkü 1 TL ile gelecekteki 1 TL’nin karşılığında aynı reel mal ve
hizmeti satın alabilseydik, gene de 1 TL’yi bugün harcayabilme olanağına sahip olabilmek, bir
birey olarak benim için daha cazip olacaktır. Bu nedenle benden borç isteyen kişinin, benim
tüketimimi belirli bir vade süresince ertelemem için bana biraz ödün (mükâfat) vermesi gerekir.
Reel Faiz Oranı, bu ödünün faiz oranı şeklinde gösterilmesidir. Kişinin bugünkü tüketim
tercihi kuvvetli ise, bu kişiden borç alınabilmesi için teklif edilmesi gereken reel faiz oranı da
yüksek olacaktır. Kişi için 1 TL’yi bugün harcamak ile gelecekteki bir zaman diliminde
harcama tercihi arasında önemli bir fark yok ise, bu durumda tasarrufunu borç vermek için daha
düşük bir reel getiri oranına razı olacaktır.
Nominal Faiz Oranı: Reel faiz oranına beklenen enflasyon oranını ilave ettiğimizde
Nominal Faiz Oranı’na ulaşırız.
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Şu ana kadar, borç vereceğimiz tasarrufumuzun ve getirisinin karşı tarafın kesin olarak
zamanında ödemesinin garanti olduğu durumlar üzerinde açıklama yaptık. Peki ama, ya bu
konuda bir belirsizlik durumu varsa! Bu durumda tasarrufumuzu borç vermek için talep
ettiğimiz getiri oranına, beklenen enflasyon ve reel faiz oranın yanında, üçüncü bir bileşen
olarak belirsizlik nedeniyle talep edeceğimiz ilave bir primi (getiriyi) de eklememiz
gerekecektir. Belirsizlik arttıkça borç vermek daha riskli olacağı için, tasarruf sahiplerine bu
riski telafi edecek şekilde ilave bir kazanç teklif edilmesi gerekecektir. Yatırımlardan beklenen
getiriye ilişkin belirsizliğin olması durumunda, getiri oranı ölçülürken faiz oranı yerine
uygulamada beklenen getiri oranı kullanılmalıdır.
Özetle, 1 TL’yi bugün bir yerlerde yatırım olarak değerlendirdiğimizde, tasarrufumuzun
getirisinden bahsederken, bu getirinin 3 bileşenden oluştuğunu bilmemiz gerekmektedir.
Beklenen getiri oranının bileşenleri, beklenen enflasyon oranı, reel faiz oranı ve belirsizliğe
ilişkin primdir.
İskonto Oranı (Discount Rate): Paranın zaman değeri kavramının temelinde, paranın
kazanç sağlamak için başka alanlarda yatırıma dönüşebileceği fikri yer almaktadır. Bu şekilde
elde edilecek olan getiriye biz uygulamada iskonto oranı (discount rate) deriz. Devlet tahvili
gibi riski minimum düzeyde olan güvenli yatırımlar için iskonto oranı yerine uygulamada faiz
oranı kullanılmaktadır. Ancak yatırımların getirisine ilişkin belirsizliğin olması durumunda
iskonto oranı, benzer seviyede risk içeren yatırımlardan beklenen getiri oranı olacaktır. Bu
durumda iskonto oranı gelecekteki belirsizliğe ilişkin risk primini de içerecektir. Bu nedenle
paranın zaman değeri açısından iskonto oranı faiz oranına göre daha genel bir kavramdır. Bu
konu anlatılırken makul bir risk seviyesine sahip nakit giriş ve çıkışları için iskonto oranı olarak
faiz oranı kullanılacaktır. Geleceğe ilişkin belirsizliğin olduğu durumlarda ise iskonto oranı
olarak, benzer risk seviyesine sahip yatırımların beklenen getiri oranı kullanılacaktır.
Paranın zaman değerinin hesaplamasına geçmeden önce, faiz oranları hakkında biraz
daha geniş kapsamlı bilgi verilmesi konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Daha önce
de belirttiğimiz gibi kredi veren (parayı sunan) açısından faiz, verdiği kredinin vadesi süresince
parasını kullanım hakkından vazgeçmesinin (tüketimini ertelemesinin) getirisi iken, krediyi
kullanan (borç alan) açısından ise faiz; gelecek zamanda kullanabileceği bir miktar parayı daha
önceden (bugünden) harcayabilme (tüketimini öne alma) olanağına sahip olmasının bedelidir.
Bir başka ifade ile faiz, paranın belirli bir süre için kullanımı nedeniyle karşılığında ödenen
bedeldir.
Faiz, günümüzün küresel dünyasında tüm ekonomik birimleri yakından ilgilendiren
makroekonomik değişkenlerin başında gelmektedir. Faiz oranlarının yükselmesi ya da düşmesi
sadece fon arz ve talep edenleri değil, aynı zamanda tüm finansal sistemi ve ekonomiyi
etkilemektedir. Faiz oranlarının seyri para ve sermaye piyasası kadar reel piyasaları da yakından
ilgilendirmektedir.
Üretimde kullanılan sermayenin bedeli olarak faizin sermaye piyasası açısından farklı
işlevleri vardır. Bunları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
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Faiz, üretim faktörü olarak sermayenin bedelidir. Üretimde kullanılan
sermayenin maliyeti olarak faiz, işletmeler açısından bir finansman gideridir.

Faiz makroekonomik dengeyi sağlayan önemli bir faktördür. Bu anlamda faiz
para piyasası ile reel piyasa arasındaki ilişkiyi kurmaktadır. Faiz oranlarının düşmesi
durumunda, yatırımlar ve dolayısı ile de üretimin olumlu bir şekilde etkilenmesi beklenir.

Faiz, para talebini ve likidite tercihini etkileyen önemli bir unsurdur.

2.2.

Faiz Oranını Belirleyen Temel Faktörler

Faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin öngörüler yapılabilmekle birlikte, faiz
oranının gelecekte ne olacağının kesin olarak bilinmesi pek mümkün değildir. Ancak faiz
kavramının anlaşılabilmesi için, faiz oranlarını nelerin belirlediğini bilmek son derece
önemlidir.
Geleceğe ilişkin riskin ya da belirsizliğin olmaması durumunda nominal faiz oranı reel
faiz oranı ile bu orana ilave edilen enflasyon priminden (beklenen enflasyon oranı)
oluşmaktadır.
Nominal Faiz Oranı * = Reel Faiz Oranı + Beklenen Enflasyon Oranı
Ancak borç verilen fonların geriye ödenmeme durumu gibi risklerin ve dolayısı ile de
geleceğe ilişkin belirsizliklerin olması durumunda, nominal faiz oranının üzerine belirsizliğe
ilişkin risk priminin de eklenmesi gerekmektedir. Bu durumda faiz oranı;
Nominal Faiz Oranı = Reel Faiz Oranı + Beklenen Enflasyon Oranı + Belirsizliğe İlişkin
Risk Primi
Şimdi nominal faiz oranı üzerinde etkili olan yukarıdaki faktörleri kısaca açıklayalım.
Reel Faiz Oranı: Enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olması durumundaki
faiz oranıdır. Reel faiz oranını temelde iki unsur etkilemektedir;
i. Fon arz edenlerin alternatif yatırımlardan sağlamayı bekledikleri getiri oranı
ii. Tasarruf sahiplerinin bugünkü tüketimleri ile gelecekteki tüketimleri arasındaki
tercihleri
Beklenen Enflasyon Oranı: Nominal faizleri belirleyen en önemli faktördür.
Enflasyonist bir ortamda fon arz eden tasarruf sahipleri, enflasyonun olumsuz etkisinden
kurtulmak için reel faize beklenen enflasyon oranını da ekleyecektir.
Geri ödenme riskinin minimum olduğu devlet tahvilleri ya da hazine bonolarında
nominal faiz oranı, reel faiz oranına enflasyon priminin eklenmesi ile hesaplanacaktır. Örneğin
ekonomide beklenen enflasyon oranı % 5 ve reel faiz oranı % 3 ise, bu durumda bir yıl vadeli
devlet tahvilinin nominal faiz oranının % 8 olması gerekir.
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Belirsizliğe İlişkin Risk Primi: Geleceğe ilişkin riskin ya da belirsizliğin belirli bir
seviyenin üzerinde olması durumunda, nominal getiri oranına belirsizliğe ilişkin risk priminin
de eklenmesi gerekir. Bu risk primi ise temelde borcun geri ödenmeme riski, vade riski ve
likidite riski gibi unsurlardan etkilenmektedir.
Borcun Geri Ödenmeme Riski: Borç verilen fonların ve faizinin zamanında
ödenmemesi ile ilgilidir. Geri ödenmeme riski yüksek olan fonların karşılığında fon sunanların
talep edeceği risk primi de yüksek olacaktır. Örneğin uzun vadeli devlet tahviline göre aynı
vadedeki özel sektör tahvilleri karşılaştırıldığında, devlet tahvilinin geri ödenmeme ihtimali
neredeyse sıfır olduğu için daha düşük olacaktır. Özel sektördeki farklı firmaların ihraç etmiş
oldukları tahvillerin geri ödenmeme riski farklı seviyelerde olacağı için, bu tahvillere ilişkin
nominal faiz oranları da farklılık gösterecektir.
Vade Riski Primi: Vade uzadıkça geleceğe ilişkin belirsizlikler ve bunun sonucunda da
borç verilen fonların anapara ve faizinin ödenmeme riski artar. Özellikleri aynı olan iki
tahvilden vadesi uzun olanın riski ve dolayısı ile de yatırımcılar tarafından talep edilen risk
primi daha fazla olacaktır.
Likidite Riski Primi: Likiditesi yüksek olan finansal varlıklar kendi değeriyle ya da
minimum düzeyde bir değer kaybı ile kolayca alınıp satılabilen varlıklardır. Finansal varlığın
(Tahvil ve Bono gibi) likiditesi düşükse yatırımcı bu riski telafi edecek şekilde ilave bir risk
primi talep edecektir.
Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. 15 Mart 2013 tarihinde Türkiye İş Bankası,
19-20-21-22 Mart 2013 tarihlerinde 350 milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka
bonosu, 350 milyon TL nominal değerli 169 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL
nominal değerli 379 gün vadeli iskontolu tahvili halka arz edeceğini açıklamıştır. Buna göre 92
gün vadeli İş Bankası Bonosu, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ağırlıklı
ortalama bileşik faizinin ortalaması üzerine % 0,50 ek getiri oranı ile 169 gün vadeli İş Bankası
Bonosu, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ağırlıklı ortalama bileşik faizinin
ortalaması üzerine % 0,60 ek getiri oranı ile İş Bankası İskontolu Tahvili benzer vadeli Devlet
İç Borçlanma Senetlerinin ağırlıklı ortalama bileşik faizinin ortalaması üzerine % 0,70 ek getiri
oranı ile ihraç edilecektir. Görüldüğü üzere Türkiye İş Bankası’nın ihraç etmiş olduğu
bonoların faizi ya da tahvilin faiz oranı benzer vadedeki hazine bonosunun ve devlet tahvilinin
faiz oranından daha yüksektir. Ayrıca banka tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin
vadesi uzadıkça, yatırımcılara daha yüksek oranlı faiz oranı önerilmesinin nedeni; vade
uzayınca yatırımcıların riskinin ve bunun sonucunda da yatırımcılar tarafından talep edilen risk
priminin artacak olmasıdır. Buna ilave olarak hazine bonosu ve devlet tahviline göre banka
tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin likiditesi de düşük olacaktır.
Faiz oranını belirleyen ve yukarıda bahsedilen temel faktörlerin dışında, bu oranı
etkileyen başka unsurlar da vardır. Örneğin, hükümetlerin uygulamış oldukları para ve maliye
politikalarının faiz oranları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Para arzının arttırılması ya da
faiz gelirleri üzerinden alınan vergi oranlarının değiştirilmesi nominal faiz oranlarını yakından
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ilgilendirmektedir. Bunlara ilave olarak ekonomideki konjonktürel dalgalanmalarında faiz
oranları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Paranın zaman değerinin hesaplanmasında basit faiz ve bileşik faiz olmak üzere iki
yöntem kullanılabilir. Bir yıla kadar olan kısa vadeli işlemlerde uygulamada genellikle basit
faiz yöntemi kullanılırken, bir yıldan daha uzun süreli işlemlerde ise bileşik faiz yöntemi
uygulanmaktadır. Ancak, kısa vade ve uzun vade kavramlarının ülkelere ve piyasalara göre
değişebilmesi nedeniyle bileşik faiz yöntemi kısa vadeli işlemlerde de uygulanmaktadır. Şimdi
bu kavramlar üzerinde duralım.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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3. BASİT FAİZ VE BİLEŞİK FAİZ KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde basit ve bileşik faiz kullanarak bugünkü değer ve gelecekteki değer
hesaplamalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

37

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Basit ve Bileşik Faiz
Hesapları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bugünkü değer ve Gelecekteki
değer kavramları

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Basit Faiz



Bileşik Faiz



Bugünkü Değer



Gelecekteki Değer



İskonto
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Giriş
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3.1.

Basit Faiz

Ödenecek ya da kazanılacak faiz, anapara (borç verilen ya da borç alınan tutar)
üzerinden hesaplanmaktadır. Bu uygulamada faiz tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
► Basit Faiz = Anapara x Faiz Oranı x Süre
Faiz oranları uygulamada genellikle yıllık olarak ifade edilmektedir. Faiz dönemi 1
yıldan kısa ise bu devreye ait faiz oranının belirtilmiş olması gerekir. Örneğin aylık faiz oranı
% 2 ya da 3 aylık faiz oranı % 5 gibi. Faiz oranına ilişkin örneklerdeki gibi belirli bir dönem
özellikle belirtilmemişse, bu durumda belirtilen faiz oranı yıllıktır.
Faiz tutarının hesaplamasında faiz oranı ile sürenin uyumlu olması gerekir. Eğer faiz
dönemi 3 ay ise, öncelikle yıllık faiz oranından 3 aylık faiz oranının hesaplanması gerekir.
Benzer bir şekilde borç işleminde faiz devresi 45 günse, bu durumda da 45 günlük faiz oranı
öncelikle hesaplanmalıdır. Şimdi aşağıdaki sorular yardımıyla konuya ilişkin yukarıdaki
açıklamaların uygulamasını yapalım.
Soru 1: 1.000 TL yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 1 yıl için bankaya yatırılmıştır.
Devrenin sonunda anapara üzerinden kazanılan faiz kaç TL’dir?
Faiz = 1.000 x 0.12 x 1 = 120 TL.
Soru 2: 1.000 TL yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 6 aylığına bankaya yatırılmıştır.
Devrenin sonunda anapara üzerinden kazanılan faiz kaç TL’dir?
Devrenin Faiz Oranı (6 aylık faiz oranı) = (0,12 / 12 ) x 6 = % 6 olacaktır. Yıllık faiz
oranı % 12 olduğuna göre, bu oranı bir yıldaki ay sayısı olan 12’ye oranladığımızda 1 aylık
faizi hesaplamış oluruz. Aylık faiz oranı bu durumda % 1 olacaktır. 6 aylık faiz oranını bulmak
için ise aylık faiz oranının ay sayısı ile çarpılması gerekecektir. Bu durumda hesaplanan faiz
tutarı;
Faiz = 1.000 x (0,12 / 12 ) x 6 = 60 TL.
Soru 3: 1.000 TL yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 3 aylığına bankaya yatırılmıştır.
Devrenin sonunda bu işlemden kazanılan faiz kaç TL’dir?
Faiz = 1.000 x (0,12 / 12 ) x 3 = 30 TL.
Soru 4: 1.000 TL yıllık % 12 faiz oranı üzerinden 45 günlüğüne bankaya yatırılmıştır.
Devrenin sonunda bu işlemden kazanılan faiz kaç TL’dir?
Devrenin Faiz Oranı (45 günlük faiz oranı) = (0,12 / 360 ) x 45 = % 6 olacaktır. Yıllık
faiz oranı % 12 olduğuna göre, bu oranı bir yıldaki yaklaşık gün sayısı olan 360’a
oranladığımızda 1 günlük faizi hesaplamış oluruz. 45 günlük faiz oranını bulmak için ise günlük
faiz oranının gün sayısı ile çarpılması gerekecektir. Bu durumda hesaplanan faiz tutarı;
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Faiz = 1.000 x (0,12 / 360 ) x 45 = 15 TL.
Bu ve benzeri sorularda devrenin faiz oranının doğru olarak hesaplanması hayati bir
öneme sahiptir. Devre faiz oranının hesaplanmasına ilişkin aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Vade Süresi

Anapara
(TL)

Yıllık Faiz
Oranı

Devrenin Faiz Oranı

Faiz (TL)

Anapara +
Faiz

1 YIL

1.000

24%

0,24

240

1.240

5 AY

1.000

24%

(0,24/12 ) x 5 = 0,10

100

1.100

3 AY

1.000

24%

(0,24/12 ) x 3 = 0,06

60

1.060

75 Gün

1.000

24%

(0,24/360 ) x75 = 0,05

50

1.050

270

1.000

24%

(0,24/360 ) x 270 = 0,18

180

1.180

3.1.1. Basit Faizde Gelecekteki Değer

Anapara ile anapara üzerinden kazanılan faizinin toplam tutarı, paranın gelecekteki
değerini vermektedir.
► Gelecek Değer (Basit Faizde) = Bugünkü Değer + Faiz = BD + BD.k.n
GDn = BD(1 + k.n)
Formülde de görüldüğü gibi basit faizle gelecekteki değeri hesaplarken faiz sadece
anapara (bugünkü değer) üzerine işlemektedir.
Soru 5: A bankasına yıllık % 24 faiz oranı üzerinden yatırılan 1.000 TL kaç gün sonra
1.180 TL olur?
1.180 = 1.000 [1 + (0,24 / 360 )x n] olacaktır ki bu işlemin sonucu 270 gündür.
Soru 6: Esnaf Tahsin Efendi, Z bankasından % 10 faizle 100 günlük 20.000 TL kredi
kullanmıştır. Bu verilere göre;
Tahsin Efendi vade sonunda kaç TL geri ödeyecektir?
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Bu işlemde Tahsin Efendi’nin ödeyeceği faiz tutarı kaç TL’dir?

GD = 20.000 [1 + (0,10 / 360 ) x 100] = 20.556 TL, vade sonunda ödenecek olan toplam
tutardır.
Vade sonunda ödenecek faiz tutarı ise 20.556 – 20.000 = 556 TL’dir.

3.1.2. Basit Faizde Bugünkü Değer:

Gelecekte yapılacak olan bir ödemenin ya da gelecekteki bir nakit akışının bugünkü
değerini hesaplamaya iskontalama denir. İskonto işlemi gelecekteki bir miktar paranın ya da
senetlerin vade tarihinden önce nakde dönüştürülmesinde kullanılmaktadır.
► GD = BD (1 + k.n) ise

BD = GD / (1+ k.n)

Soru 7: Piyasa faiz oranının % 12 olduğu bir ekonomide 1 yıl sonra ödemesi gereken
1.000 TL’lik borcunu bugün ödemek isteyen bir işletme, borcuna karşılık bugün ne kadarlık bir
ödemede bulunmalıdır?
BD = 1.000 / (1+ 0,12) = 893 TL
Soru 8: Erguvan A.Ş. 6 ay vadeli olarak müşterisi İhsan Efendi’ye 5.000 TL’lik ticari
mal satışı yapmıştır. İhsan Efendi borcunun vadesine 3 ay kala, söz konusu borcun tamamını
ödemek istediğini Erguvan A.Ş.’ye bildirmiş ve borcunu erken ödeyeceği için bir miktar
iskontoda bulunmasını istemiştir. Piyasa faiz oranının % 8 olması durumunda Erguvan A.Ş. söz
konusu alacağına karşılık İhsan Efendi’den en az kaç TL tahsil etmelidir?
BD = 5.000 / [1 + (0,08 / 12 )x 3] = 4.902 TL.
Soru 9: Peşin fiyatı 45.000 TL olan bir taşıtın satışını yapan otomobil bayisi
müşterilerine aşağıdaki gibi farklı seçenekler sunmaktadır. Piyasa faiz oranının % 9 olması
durumunda müşteri Halil Efendi’nin hangi seçeneği seçmesi daha avantajlı olacaktır?
Peşin fiyatı 45.000 TL
45 gün vadeli satış fiyatı 45.850 TL
3 ay vadeli satış fiyatı 46.000 TL
6 ay vadeli satış fiyatı 47.000 TL
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Halil Efendi tarafından hangi seçeneğin daha avantajlı olduğunu ortaya koyabilmek için
farklı zaman noktalarındaki gelecekteki değerlerin bugünkü değerine hesaplamamız
gerekmektedir.

45 gün sonraki 45.850 TL nin bugünkü değeri = 45.850 / [1 + (0,09 / 360)x45] = 45.006
TL
3 ay sonraki 46.000 TL nin bugünkü değeri = 46.000 / [1 + (0,09 / 12) x 3] = 44.988
TL
6 ay sonraki 47.000 TL nin bugünkü değeri = 47.000 / [1 + (0,09 / 12) x 6] = 44.976
TL
Bu verilere göre 6 ay vadeli olarak taşıtın satın alınması Halil Efendi için en uygun
seçenektir.
Basit faiz yöntemi ile bugünkü ve gelecekteki değer hesaplamalarında, işletmeler
açısından bonoların (borç ve alacak senetlerinin) değerlerinin hesaplanması üzerinde de
durulması gerekmektedir.
Bono: Kredili alışverişlerde borçlunun alacaklıya verdiği ve belirli bir tarihte, belirli
tutardaki bir parayı (borcunu) ödeyeceğini gösteren belgedir. Senedin tutarı vade sonunda
alacaklı tarafından borçludan tahsil edilebileceği gibi, borç senedini elinde bulunduran alacaklı
dilerse vade sonunu beklemeden, vade öncesinde bir finansal kurumla anlaşarak senedini
iskonto ettirmekte (senet kırdırma) ve nakde dönüştürebilir. Bu durumda senedini kırdırması
karşılığında nakit tahsil eden kişi açısından senedin üzerinde yazan ve vade sonunda tahsil
edilecek olan gelecekteki değeri ile senedin kırdırılması sonucunda tahsil edilen peşin değeri
arasındaki fark iskonto tutarı olacaktır.
► İskonto Tutarı = Gelecekteki Değer (Vadeli Değer) – Bugünkü Değer (Peşin Değer)
İskonto tutarının hesaplanması iç iskonto ve dış iskonto yöntemi olmak üzere iki farklı
şekilde yapılabilir. İç iskonto yönteminde iskonto tutarı senedin bugünkü (peşin) değeri
üzerinden hesaplanırken, dış iskonto yönteminde ise iskonto tutarı senedin gelecekteki (vadeli,
nominal) değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan yöntem
olan iç iskonto yöntemine göre yapılacak hesaplamalarda yukarıda ifade ettiğimiz bugünkü
değer formülü esas alınmaktadır. Bu doğrultuda senedin bugünkü değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanabilir.
Senedin Bugünkü Değeri (BD) = Senedin Vadeli Değeri (GD) / (1+k.n)
Soru 10: Vadesine 3 ay kalmış 5.000 TL’lik alacak senedinin % 10 iskonto oranından
kırdırılması halinde;
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Senedin peşin değeri kaç TL’dir?
Bu işlemde ortaya çıkan iskonto tutarı kaç TL’dir?
Senedin Peşin (Bugünkü ) Değeri = 5.000 / [1 + (0,10 / 12) x 3] = 4.878
İskonto Tutarı = 5.000 – 4.878 =122 TL

Soru 11: İşletme, yazılı değeri 40.000 TL, vadesi 15.04.2013 olan alacak senedi için %
9 reeskont faiz oranı ile iç iskonto yöntemini uygulayarak alacak senetleri reeskontunu
hesaplamıştır. Bu senet için 31.12.2012 tarihinde ayrılması gereken reeskont tutarı kaç TL’dir?
Senedin Peşin Değeri = 40.000 / [1 + (0,09 / 360) x 105] = 38.977 TL
Reeskont Tutarı = 40.000 – 38.977 =1023 TL
Yukarıdaki her iki soruda da iskonto tutarı senedin bugünkü ya da peşin değeri
üzerinden hesaplanmıştır. Son soruda iskonto tutarı (38.977 x [(0,09 / 360) x 105] = 1.023
TL’dir. Dikkat edilirse burada dönemin faizi senedin bugünkü değeri ile çarpılarak iskonto
tutarı hesaplanmaktadır. Bu soruda bilanço tarihinden senedin vadesine kadar olan gün sayısı
105 gündür. Dış iskonto yönteminde ise iskonto tutarı gelecekteki değer (nominal değer)
üzerinden hesaplanmaktadır. Uygulamada iç iskonto yöntemi kadar yaygın olarak
kullanılmayan bu yönteme ilişkin olarak yukarıdaki soruyu dış iskonto yöntemi ile tekrar
çözdüğümüzde iskonto tutarı farklı olacaktır.
Soru 12: İşletme, yazılı değeri 40.000 TL, vadesi 15.04.2013 olan alacak senedi için %
9 reeskont faiz oranı ile dış iskonto yöntemini uygulayarak alacak senetleri reeskontunu
hesaplamıştır. Bu senet için 31.12.2012 tarihinde ayrılması gereken reeskont tutarı kaç TL’dir?
Bu yönteme göre senedin bugünkü değeri kaç TL’dir?
Reeskont Tutarı: 40.000 x [(0,09 / 360) x 105] = 1.050 TL
Senedin Bugünkü Değeri= 40.000 – 1.050 = 38.950 TL
Soru 13: İşletmenin bankadan talep ettiği 40.000 TL tutarındaki 8 ay vadeli kredi, faiz
oranı peşin olarak kesildikten sonra 36.000 TL olarak ödenmiştir. Bankanın bu işlemde
uyguladığı faiz oranı % kaçtır?
Faizin peşin olarak kesildiği bu tür sorularda faiz oranı kredi sözleşmesinde yazan
40.000 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda faiz oranı aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır;
Faiz Tutarı (4.000 TL) = 40.000 x [( k / 12) x 8] → k = % 15
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3.2.

Bileşik Faiz

Basit faiz problemlerinde faiz tutarları hesaplanırken sadece anapara üzerine faiz
yürütülürken, bileşik faizde anapara üzerinden her devrede kazanılan faizler anaparaya ilave
edilerek ulaşılan toplam tutara (Anapara + Faiz) faiz yürütülmektedir. Bir başka ifade ile bileşik
faizde basit faizde olduğu sadece anapara üzerine değil, anaparaya ilave olarak belirli zaman
aralıklarında kazanılan faize de faiz yürütülmektedir.
Basit faizde her devre sonunda bankaya yatırılmış olan anapara üzerine işlenen faiz
çekilebilirken, bileşik faizde devre sonunda kazanılan faize sonraki devrede de faiz
yürütüldüğü için anapara üzerine işlenen faizler dönemin sonuna kadar çekilemez.
Basit ve bileşik faiz arasındaki farkı aşağıdaki tablolar yardımıyla açıklayalım. Basit
faiz yönteminde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi her dönem sadece ilk yatırılan anapara tutarı
olan 1.000 TL üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bu örnekte yıllık faiz oranı % 10'dur ve her
dönemin sonunda hesaplanan faiz tutarı 100 TL’dir.

Devre (Yıl)

Anapara (TL)

Faiz (%10)

Dönem Sonu Sermaye

Kazanılan
Toplam Faiz

1

1.000

100

1.000

100

2

1.000

100

1.000

200

3

1.000

100

1.000

300

Bileşik faiz yönteminde ise aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi her devrenin sonunda
kazanılan faiz tutarı anaparaya eklenmekte ve bir sonraki dönemin anaparası (faize yatırılan
tutarı) önceki dönemin anaparası ve kazanılan faizin toplamına eşit olmaktadır.

Devre (Yıl)

Anapara (TL)

Faiz (%10)

Dönem Sonu Sermaye

Kazanılan
Toplam Faiz

1

1.000

100

1.100

100

2

1.100

110

1.210

210
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3

1.210

121

1.331

331

Yukarda verilen basit ve bileşik faize ilişkin karşılaştırmalı örneği bir de zaman
çizelgesi açısından irdelemekte fayda vardır.
1.000

100

100

100

BD

1 YIL

2 YIL

3YIL







1100 →

1200 →

1300

GDn

→

Basit faiz yönteminde GDn = BD(1 + k.n) = 1.000 (1 + 0,01 x 3) = 1.300
1.000

BD

1 YIL

2 YIL

3YIL







1.000

100

100







100

10

10





110

11

1.000


100

=

300

=

20

=

11 +
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1.331

Bileşik faiz yönteminde GDn = BD(1 + k)n = 1.000 (1 + 0,01)3 = 1.331
Soru 14: Bankaya % 10 faizle yatırılan 1.000 TL, 3ncü yılın sonunda kaç TL’ye ulaşır.
GD1 = 1.000 (1 + 0,10) = 1.100 TL
GD2 = 1.100 (1 + 0,10) = 1.000 (1 + 0,10) (1 + 0,10) = 1.000 (1 + 0,10)2 = 1.210
GD3 = 1.210 (1 + 0,10) = 1.000 (1 + 0,10)2 (1 + 0,10) = 1.000 (1 + 0,10)3 = 1.331

3.2.1. Bileşik Faizde Gelecekteki Değer
Örnekten yola çıkarak bileşik faiz yönteminde aşağıdaki formülü türetebiliriz;
► Bileşik Faizde Gelecekteki Değer (GDn) = BD (1+k)n
Not: Kısa vadeli finansal işlemlerde uygulamada genellikle basit faiz yöntemi
kullanılırken, uzun vadeli finansal işlemlerde ise bileşik faiz yöntemi kullanılmaktadır.
Soru 15: 10.000 TL yıllık % 8 faiz oranı üzerinden 4 yıl için bir tasarruf hesabına
yatırılırsa vadenin sonunda hesaptaki para ne kadar olacaktır?
GD4 = 10.000 (1 + 0,08)4 = 13.605 TL

3.2.2. Bileşik Faizde Bugünkü Değer:
Gelecekte yapılacak olan bir ödemenin ya da gelecekteki bir nakit akışının bugünkü
değerini hesaplamaya iskontalama denir..

► Bileşik Faizde Bugünkü Değer = GD / (1+k)n

Soru 16: Yıllık % 12 faiz oranından bankaya yatırılan mevduat 2 yıl sonra 5.000 TL
olduğuna göre bankaya yatırılan mevduat kaç TL’dir?
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BD = 5.000 / (1+ 0,12)2 → BD = 3.986 TL

Soru 17: Yıllık %12 faiz oranından 4.000 TL’sini 3 aylığına Z bankasında vadeli
mevduata yatırılan Ali Rıza Efendi, her devrenin sonunda parasını tekrar 3’er aylığına aynı faiz
oranı üzerinden vadeli mevduata yatırılmıştır. Ali rıza efendi 3 yıl süresince parasını bankaya
yatırma işlemine devam etmiştir. Bu verilere göre;
A)
Ali Rıza Efendi’nin her devrenin sonunda kazanılan faizi bankadan çekmesi
durumunda toplamda ne kadarlık bir faiz kazanmıştır?
B)
Ali Rıza Efendi her devrenin sonunda kazandığı faizi de anaparaya ekleyerek
vadeli mevduata yatırması durumunda, üçüncü yılın sonunda bankadan toplamda ne kadarlık
bir faiz kazanmıştır?
A şıkkının cevabı basit faiz yöntemiyle, b şıkkının cevabı ise bileşik faiz yöntemiyle
yanıtlanacaktır. Ancak öncelikle devre uzunluğu olan 3 aylık faiz oranının hesaplanması
gerekir.
Devrenin (3 aylık) faiz oranı = (0,12 / 12) x 3 = 0,03
Her 3 ayda 1 kez olmak üzere Ali Rıza Efendi parasını yılda 4 kez vadeli mevduata
yatırmaktadır. Toplam dönemin uzunluğu 3 yıl olduğuna göre Ali Rıza Efendi parasını 12 kez
vadeli mevduata yatırmıştır. Bu durumda;
GD12 = 4.000 (1+ 0,03 x 12) = 5.440 TL,
Faiz Tutarı = 5.440 – 4.000 = 1.440 TL (a şıkkının cevabı)

GD12 = 4.000 (1+ 0,03)12 = 5.703 TL
Faiz Tutarı = 5.703 – 4.000 = 1.703 TL (b şıkkının cevabı)

Basit ve bileşik faiz arasındaki farklılık faiz oranları yükseldikçe ve süre uzadıkça daha
da artacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iskonto kavramı üzerinde durularak basit faiz ve bileşik faiz yöntemleri ile
bir finansal varlığın bugünkü değeri ve gelecekteki değerinin hesaplanma yöntemlerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
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4. ENFLASYON – VADE- FAİZ İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde efektif faiz, enflasyon ile nominal faiz oranları arasındaki ilişki ve faiz
oranları ile vade arasındaki ilişki öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Efektif Faiz, Vade
enflasyon faiz
İlişkisi

Vade ve Enflasyon
değişiminin faiz
oranlarına etkisi

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Devre Sayısı



Nominal Faiz



Reel Faiz
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Giriş
Bu kısımda, efektif faiz oranı, reel faiz oranı üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca
faiz oranlarının dönemler bazında değişmesi durumunda bugünkü ve gelecekteki değerin
hesaplanmasına ilişkin uygulama sorular çözülmüştür
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4.1.

Efektif Faiz

Faiz oranları uygulamada genellikle yıllık oranlar olarak ifade edilir ki, bu oran yıllık
nominal faiz oranıdır. Ancak günlük hayatta gerek yatırım kararları, gerekse de finansman
kararlarında devrenin uzunluğu bir yıldan kısa süreli olabilir. Örneğin bankaya açılan vadeli
mevduatın süresi 1 aylık, 3 aylık ya da 45 günlük olabilir. Bu gibi durumlarda daha önceden de
belirttiğimiz üzere öncelikle söz konusu devrenin faiz oranının hesaplanması gerekir.
Devre Uzunluğu

Yıllık Faiz Oranı

Devrenin Faiz Oranı

1 Ay

12%

(0,12 / 12 ) x 1=0,01

3 Ay

12%

(0,12 / 12 ) x 3=0,03

6 Ay

12%

(0,12 / 12 ) x 6=0,06

45 Gün

12%

(0,12 / 360 ) x 45=0,015

Tasarrufumuzu vadeli olarak bankaya mevduata yatırdığımızda ve devrenin süresinin 1
yıldan az olması durumunda acaba mevduatımıza işleyen yıllık efektif faiz oranı ne olacaktır.
Bu sorunun cevabını bir örnek yardımıyla hesaplayalım;
Örneğin 1.000 TL tasarrufumuzu bankaya yıllık % 12 faizden bir aylığına yatıralım. Bu
durumda aylık faiz oranı % 1 olacaktır. Bir ayın sonunda bankada [1.000 (1 + 0,01) = 1.010
TL] tasarrufumuz olacaktır. 1.010 TL yi ikinci ay tekrar aylık % 1 faizle bankaya
yatırdığımızda, ikinci ayın sonunda bankada [1.010 (1 + 0,01) = 1.000 (1 + 0,01)2 = 1.020,1
TL] paramız olacaktır. Bu işlemi yıl boyunca tekrarladığımızda, bir yıl sonunda bankadaki
hesabımızda;
GD12AY = 1.000 (1 + 0,01)12 = 1.126,83 TL olacaktır.
Bu işlemin sonucunda 1 yılda anaparaya işleyen faiz tutarı 126,83 TL olacaktır.
Kazanılan faizi anaparaya oranladığımızda bir yılda gerçekleşen faiz oranına ulaşabiliriz.
Efektif (Gerçekleşen) Faiz Oranı = 126,83 / 1.000 = % 12,683
Aynı orana şu formül yardımıyla daha kolayca ulaşabiliriz.
► ke = [1+ Devrenin Faiz Oranı]1 yıldaki Devre Sayısı – 1
ke = [ 1 + 0,01]12 – 1 = 0,12683 = % 12,683 olarak hesaplanacaktır.
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Dikkat edilirse, tasarrufumuzu yıllık % 12 den bir aylık olarak faize yatırdığımızda
gerçekleşen faiz oranı yıllık nominal faiz oranından yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni basit ve
bileşik faiz yöntemi arasındaki farkta gizlidir. Faiz yılda 1 kez hesaplanıyor ise yıllık nominal
faiz, efektif (gerçek) faize eşit olacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda efektif faiz oranına ilişkin şunu söyleyebiliriz.
Bir yıldan daha kısa süreli olarak yatırımlarımızı değerlendirdiğimizde, ilgili dönemdeki getiri
oranımızı yıllığa çevirmeliyiz ki farklı vadelerdeki değişik getiri oranlarının hangisinin daha
büyük olduğuna karar verebilelim. Örneğin 1 aylık getiri oranımız % 1,4 iken, 45 günlük getiri
oranımız % 2 ve 3 aylık getiri oranımız ise % 4,2 olsun. Bu durumda bu oranlarının hangisi
daha yüksektir? Bu sorunun cevabına ulaşmak için tüm seçeneklerdeki getiri oranlarını bir
yıllığa dönüştürmek gerekecektir.

ke = [ 1 + 0,014]12 – 1 = %18,16
ke = [ 1 + 0,02](365/45) – 1 = %17,42
ke = [ 1 + 0,042]4 – 1 = %17,89
Soru 18: 6 aylık mevduata yıllık % 10 nominal faiz ödeyen bir bankanın ödediği yıllık
efektif faiz oranı ne kadardır?

6 aylık faiz oranı = (0,10 / 12 ) x 10 = 0,05
ke = [1+(0,05)]2 - 1 = 0,1025 = % 10,25

Soru 19: İşletmeci Muhsin Efendi 50.000 TL’sini 100 günlüğüne bankaya yatırdığında,
vade sonunda kendisine 1.500 TL faiz ödeneceği bildirilmiştir. Muhsin Efendi’nin tasarrufuna
bu işlemde uygulanan gerçek faiz oranı % kaçtır?
100 günlük getiri oranı = 1.500 / 50.000 = %3’dür. Devrenin uzunluğu 100 gündür ve
bir yıl içindeki devre sayısı ise (365/100 = 3,65) ‘dir. Bu durumda;
ke = [1+(0,03)]3,65 - 1 = 0,1139 = % 11,39
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4.2.

Enflasyon Ve Faiz Oranları Arasındaki İlişki

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin zaman içinde sürekli ve hissedilir bir şekilde artışını
ifade eden durumdur. Enflasyon zaman içinde paranın reel değerini bir başka ifadeyle satın
alma gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle farklı zaman noktalarındaki mal ve hizmetlerin
fiyatlarının karşılaştırılması anlamlı olmayacaktır. Bu nedenle mal ve hizmetlerin farklı
zamanlardaki reel değerlerinin hesaplanması gerekir. Enflasyonist bir ortamda kredi veren
tarafın, paranın fiyatı konumundaki faizi karşı taraftan talep ederken nominal faizden ziyade
reel getiri oranını (reel faiz oranı) bilmesi gerekir. Reel getiri oranı para arz edenin (kredi
verenin) satın alma gücündeki gerçek artışı ifade etmektedir. Bir başka ifade ile reel getiri oranı
enflasyondan arındırılmış getiri oranıdır.
Irving FISHER; nominal faiz, enflasyon ve reel faiz oranı arasındaki ilişkiyi şu şekilde
ortaya koymaktadır.

(1 + Nominal Faiz Oranı)
1 + Reel Faiz Oranı

=
(1 + Enflasyon Oranı)

Formülden de anlaşılacağı üzere reel getirinin olabilmesi için nominal faiz oranının
enflasyonun üzerinde olması gerekir. Nominal faiz oranı enflasyon oranına eşit olursa, reel faiz
sıfır olacaktır. Yatırımcıyı nominal faizlerden ziyade reel faiz oranı ilgilendirmektedir.
Enflasyon riskinin yüksek olduğu ekonomilerde nominal faizleri etkileyen en önemli faktör
enflasyon oranıdır.

Soru 20 : Ülke ekonomisinde enflasyon oranı %25 olması durumunda, % 30 nominal
faizli devlet tahvilinin yatırımcısına sağlayacağı reel getiri % kaçtır?

1 + R = (1 + 0,30) / (1 + 0,25) → 1 + R = 1,04 → R = 0,04
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4.3.

Faiz Oranlarının Vade Süresinde Değişmesi

Şu ana kadar konuya ilişkin verilen örneklerde vade süresince faiz oranlarının sabit
kalacağını varsaydık. Ancak piyasalarda ve özelliklede enflasyonun yüksek olduğu
ekonomilerde faiz oranları sık sık değişmektedir. Bu durumda vade süresince her devrede
geçerli olan faiz oranı ne ise hesaplamalarda bu oran kullanılmalıdır.
Soru 21: 1 Ocak 2011 tarihinde ilk yıl için yıllık % 12’den altı ayda bir faizlendirme,
sonraki yıl ilk altı ayda yıllık % 10 ve sonraki altı aylık dönemde ise yıllık % 8 faiz oranı ile
bankaya vadeli mevduata yatırılan 10.000 TL’ye karşılık, 1 Ocak 2013 tarihinde bankada kaç
TL olur.
2011 yılı birinci ve ikinci 6 aylık devrelerin faiz oranı = 0,12 / 2 = 0,06 olacaktır.
2012 yılında ilk 6 aylık devrede faiz oranı = 0,10 / 2 = 0,05 olacaktır.
2012 yılında ikinci 6 aylık devrede faiz oranı = 0,08 / 2 = 0,04 olacaktır.

GD2YIL = 10.000(1+0,06)(1+0,06)(1+0,05)(1+0,04) = 12.270 TL.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eşit taksitli ödemelerin bugünkü ve gelecekteki değeri üzerinde
durulacaktır.
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Giriş
Bu kısımda eşit dönemsel taksitler olan anuitenin bugünkü ve gelecekteki değeri
üzerinde durulurken konuya ilişkin uygulama sorularıyla dersin anlatımı zenginleştirilmiştir.
.
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5.1.

Anüiteler

Eşit taksitlerle yapılan ödemeler dizisi için anüite terimi kullanılmaktadır. Ancak,
dönemsel nakit akımlarının anuite olması için aşağıdaki şartların var olması gerekir;




Ödeme tutarlarının eşit olması
Ödeme dönemlerinin uzunluğunun ya da ödeme aralıklarının eşit olması
Vade süresince faiz oranlarının sabit kalması

Anuitede dönem taksitlerinin eşit olmasının yanında, devrenin faiz oranının
değişmemesi ve devre uzunluğunun değişmemesi gerekir. Günlük hayatta kullanımı oldukça
yaygın olan bu ödeme şekline, kira ödemelerini, eşit taksitlerle ödemesi yapılacak olan tüketici
kredilerini, mortgage ödemelerini, tahvil faizlerini, dershane taksitlerini ve taksitle satın alınan
bir beyaz eşyaya ilişkin yapılacak ödemeleri örnek verebiliriz.
Anüitede ödemelerin genellikle dönem sonunda yapıldığı varsayılmaktadır. Ancak bazı
durumlarda ödemeler dönem başında da yapılabilmektedir. Bu tür anuitelere dönem (devre)
başı anuite denilmektedir. Bu bölümde dönem sonu ödemeli anuitenin ve dönem başı ödemeli
anuitenin gelecekteki ve bugünkü değerleri üzerinde durulacaktır.

5.1.1. Taksitlerin Devre Sonunda Ödenmesi Durumunda Anuitenin
Gelecekteki Değeri
Anuite hesaplamalarında aksi belirtilmedikçe ödemelerin dönem sonlarında yapıldığı
varsayılır ki bu tür ödemeler olağan anuitelerdir. Anuitenin gelecekteki değerinin
hesaplanmasını basit bir örnek yardımıyla açıklayalım.
Örnek: Bir işletme 3 yıl sonra ödemesi gereken borcu için her yılın sonunda bankaya
1.000 TL yatırmaya karar vermiştir. Faiz oranının 3 yıl içinde değişmeyeceği ve yıllık % 10
olacağı öngörülmektedir. Bu durumda işletmenin 3. yılın sonunda bankada biriken parası kaç
TL olacaktır.

Bugün

1 YIL

2 YIL

3YIL







1.000

1.000

1.000

Yukarıdaki şekilde nakit akımlarının zaman çizelgesi yer almaktadır. Anuitenin
gelecekteki değeri her bir taksit tutarı olan 1.000 TL’nin gelecekteki değerlerinin toplamına eşit
olacaktır. Buna göre birinci dönemin sonunda bankaya yatırılacak 1.000 TL.ye iki dönem faiz
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işlerken, İkinci dönemin sonunda yatırılan 1000 TL.ye ise bir dönem faiz işleyecektir. Üçüncü
dönem sonunda bankaya yatırılan 1000 TL.ye ise faiz işlemeyecektir. Bunun nedeni anüitenin
3 yıl sonundaki değerinin hesaplanacak olmasıdır. Bu taksitlerin tamamının gelecekteki
değerinin hesaplanması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
GD3

Bugün

1 YIL

2 YIL











1.000
→

1.000

→

3YIL

1000

GD3
=

1.000

1.000 (1 + 0,1)1

=

1.100

1.000 (1 + 0,1)2

=

1.210 +
3.310

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere anuitenin 3 yıl sonraki değeri, her bir ödemenin
gelecekteki değerlerinin toplanması ile hesaplanmaktadır. Anuitenin gelecekteki değerinin
hesaplanmasını aşağıdaki şekilde de basitçe hesaplayabiliriz.
GD0 = 1000 x (1.10)0 = 1000 x 1

= 1.000

GD1 = 1000 x (1.10)1 = 1.000 x 1,1 = 1.100
GD2 = 1000 x (1.10)2 = 1000 x 1,21 = 1.210
--------3.310
Bu dizide dönem sayısı az olduğu için anuitenin gelecekteki değeri basitçe
hesaplanabilmektedir. Ancak mortgage kredilerinde olduğu gibi devre sayısının oldukça uzun
olması durumunda (örneğin 120 dönem gibi) yukarıdaki şekilde hesaplama yapmak oldukça
zor olacaktır. Bu durumda taksitler dizisini ortak paranteze alarak aşağıdaki şekilde tekrar
yazabiliriz;

AGD = 1.000 [(1.10)0 + (1.10)1 + (1.10)2 ] = 3.310 TL olacaktır.
Her devre sonunda ödenecek olan eşit taksit tutarlarını “A” ile, devre sayısını “n” ile ve
devrenin faiz oranını k ile ifade edersek, bu durumda anuitetin gelecekteki değeri
(AGD)aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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AGD = A [(1+ k)0 + (1+k)1 + (1+k)2 …….(1+k)n-1 ] = ?
Yukarıdaki seri incelendiğinde serisin ilk terimi A, ortak çarpan da (1+k) olan geometrik
bir dizi olduğu görülmektedir. Geometrik dizide terimlerin toplam değerini veren formül ise
[İlk Terim x (Ortak Çarpan)n – 1] / [Ortak Çarpan – 1] şeklindedir. Bu formülü yukarıdaki
denkleme uyguladığımızda;
(1 + k)n - 1
AGD = A

(1 + k)n - 1
=

A

(1 + k) - 1

k

Yukarıdaki formülde “A” eşit taksitleri gösterirken, [(1+k)n – 1] / k ise eşit taksitlerin
gelecekteki değerlerini hesaplamamıza yarayan değer faktörlerinin toplamını ifade eden
anuitenin gelecekteki değer faktörü (AGDF) olarak ifade edilmektedir. Bu durumda anuitenin
gelecekteki değerini aşağıdaki şekilde tekrar yazabiliriz;

AGD = Eşit Taksitler x Anüitenin Gelecekteki Değeri Faktörü

(1+k)n – 1
AGDF = --------------------k

Yukarıdaki örneği formül yardımı ile tekrar hesapladığımızda;
(1.10)3 – 1

0.331 - 1

AGDF = --------------------- = -------------- = 3.31
0.10

0.10

AGD = Eşit Taksitler x AGDF = 1.000 x 3,31 = 3.310 TL.
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Soru: İ.Ü. İktisat Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Ahmet A. öğrenciliğinin ilk günlerinde
yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, 3. sınıfın ikinci döneminde 6 aylık bir dönem için
Erasmus programı çerçevesinde bir dönem için eğitimine yurt dışında devam etmek istediğine
karar vermiştir. Ahmet’in her ay devlet tarafından kendisine ödenecek olan KYK bursunun 250
TL’sini bankaya 30 ay süresince yatırmaya karar vermiştir. Yıllık faiz oranının % 12 olması
durumunda 30 ay sonra yurt dışına gitmek için hesabında kaç TL birikmiş olacaktır.
*Soruda yıllık faiz oranı verilmiş ama bankaya 250 TL her ay yatırılıyor. Bu durumda öncelikle
devre uzunluğu olan bir aylık faiz oranının hesaplanması gerekir.

Aylık Faiz Oranı = 0.12 / 12 = 0.01 olacaktır.
AGD30AY = Eşit Taksitler x AGDF = 250 x 34.785 = 8,696 TL

(1+0.01)30 – 1

1,34785 - 1

AGDF = -------------------- = ------------------- = 34.785
0.01

0.01

5.1.2. Taksitlerin Devre Başında Ödenmesi Durumunda Anuitenin
Gelecekteki Değeri

Taksitlerin devre sonunda değil de devrenin başında ödenmesi durumunda her bir taksit
tutarı bir dönem daha erken ödenmiş olacaktır. Devre sonunda ödenecek olan taksit tutarı, devre
başında ödendiğinde her bir taksitin bir dönem erken ödenmesi nedeniyle, taksitlerin
gelecekteki toplam değeri (1+k) oranında artacaktır. Anuitenin gelecekteki değerinin
hesaplanmasına ilişkin yukarıda konuya ilişkin verilen ilk örneği değiştirelim ve taksitlerin
devre başında ödendiğini düşünelim. Bu durumda anuitenin gelecekteki değerinin
hesaplanmasını aşağıdaki basit bir örnek üzerinden açıklayalım.
Örnek: Bir işletme 3 yıl sonra ödemesi gereken borcu için bugünden itibaren her yılın
başında bankaya 1.000 TL yatırmaya karar vermiştir. Faiz oranının 3 yıl içinde değişmeyeceği
ve yıllık % 10 olacağı öngörülmektedir. Bu durumda işletmenin 3. yılın sonunda bankada
biriken parası kaç TL olacaktır.
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1 YIL

2 YIL






1000

1000

3YIL





1000

GD3

Yukarıdaki şekilde devre taksitlerinin dönem başında olması durumunda nakit
akımlarının zaman çizelgesi yer almaktadır. Anuitenin gelecekteki değeri her bir taksit tutarı
olan 1.000 TL’nin gelecekteki değerlerinin toplamına eşit olacaktır. Buna göre birinci devrenin
başında bankaya yatırılacak 1.000 TL. ye üç devre faiz işlerken, İkinci devrenin başında
yatırılan 1.000 TL.ye iki devre, üçüncü devre başında bankaya yatırılan 1.000 TL.ye bir dönem
faiz işlemeyecektir. Bu taksitlerin tamamının gelecekteki değerinin hesaplanması aşağıdaki
şekilde gösterilmektedir.
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Taksit ödemelerinin devre başında olması durumunda anuitenin gelecekteki değerinin
hesaplanmasını aşağıdaki şekilde basitçe hesaplayabiliriz.

GD1 = 1000 x (1.10)1 = 1000 x 1,1

= 1.100
78

GD2 = 1000 x (1.10)2 = 1.000 x 1,21 = 1.210
GD3 = 1000 x (1.10)3 = 1000 x 1,331 = 1.331
--------3.641

Yukarıdaki 3 devreye ait taksitler dizisini ortak paranteze aldığımızda;
AGD = 1.000 [(1.10)1 + (1.10)2 + (1.10)3 ] =
AGD = 1.000 (1,1) [(1.10)0 + (1.10)1 + (1.10)2 ]
şeklinde olacaktır. Bu eşitlikte 1.000 x 1,10 ortak parantezine aldığımızda, köşeli
parantezin içinde yer alan ifade anuitenin gelecekteki değer faktörlerinin toplamını (AGDF)
vermektedir. Bu durumda eşitlik;

AGD = 1.000 x 1,10 x AGDF = 1.000 x 1,10 x 3,31 = 3.641

(1+ 0,10)3 – 1

.331 - 1

AGDF = --------------------- = -------------- = 3.31
0,10

0,10

1.000 TL’nin 3 yıl için devre sonunda ve devre başında bankaya yatırılması durumunda
3 yıl sonra bankada ne kadarlık bir birikimimizin olacağını hesapladık. 1.000 TL her devrenin
sonunda bankaya yatırılırsa 3 yıl sonra bankada 3.310 TL birikimimiz olurken, devre başında
yatırılması durumunda ise bankadaki birikimimiz 3.641 TL’ye ulaşmaktadır. Bunun nedeni
taksitlerin devre sonunda değil de devrenin başında ödenmesi durumunda her bir taksit tutarının
bir dönem daha erken ödenmiş olması nedeniyle bir dönem daha fazla işlemiş olmasıdır.
Devre sonu ve devre başı taksit ödemeli anuitelerin gelecekteki değerini aşağıdaki
şekilde formülleştirebiliriz;
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 Devre Sonu Ödemeli AGD

= A [(1+ k)0 + (1+k)1 + (1+k)2 …….(1+k)n-1 ]
= A x AGDF

 Devre Başı Ödemeli AGD

= A x (1 + k) [(1+ k)0 + (1+k)1 + (1+k)2 …….(1+k)n-1 ]
= A x (1 + k) x AGDF

Soru: İ.Ü. İktisat Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Ahmet A. öğrenciliğinin ilk günlerinde
yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, 3. sınıfın ikinci döneminde 6 aylık bir dönem için
Erasmus programı çerçevesinde bir dönem için eğitimine yurt dışında devam etmek istediğine
karar vermiştir. Ahmet’in her ay devlet tarafından kendisine ödenecek olan KYK bursunun 250
TL’sini bankaya 30 ay süresince yatırmaya karar vermiştir. Yıllık faiz oranının % 12 olması
durumunda 30 ay sonra yurt dışına gitmek için hesabında kaç TL birikmiş olacaktır. (Ahmet’in
bankaya 250 TL’yi her devrenin başında yatıracağını varsayınız)

Aylık Faiz Oranı = 0.12 / 12 = 0.01 olacaktır.
AGD30AY = Eşit Taksitler x (1 + k) x AGDF = 250 x (1,01) x 34,785 = 8.783 TL

(1+0.01)30 – 1

1,34785 – 1

AGDF = -------------------- = ------------------- = 34.785
0.01

0.01

0.02
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5.1.3. Taksitlerin Devre Sonunda Ödenmesi Durumunda Anuitenin
Bugünkü Değeri

Anuite hesaplamalarında aksi belirtilmedikçe ödemelerin dönem sonlarında yapıldığını
belirtmiştik. Anuitenin bugünkü değerinin hesaplanmasını daha önce vermiş olduğumuz örnek
üzerinden giderek açıklayalım.

Örnek: Bir işletme 3 yıl sonra ödemesi gereken borcu için her yılın sonunda bankaya
1.000 TL yatırmaya karar vermiştir. Faiz oranının 3 yıl içinde değişmeyeceği ve yıllık % 10
olacağı öngörülmektedir. Bu durumda işletmenin 3 yıl içinde yatıracak olduğu 1.000 TL’lerin
bugünkü değeri kaç TL’dir?

Bugün

1 YIL

2 YIL

3YIL







1000

1000

1000

Anuitenin bugünkü değeri her bir taksit tutarı olan 1.000 TL’nin bugünkü değerlerinin
toplamına eşit olacaktır. Anuitenin bugünkü değerinin hesaplanmasını aşağıdaki şekilde
gösterebiliriz.
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1 YIL

2 YIL

Bugün


1.000

1.000






















←

←



←

←



3 YIL







←


←







Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere anuitenin bugünkü değeri olan 2.486,85 TL, her bir
1.000 TL’nin bugünkü değerlerinin toplanması ile hesaplanmaktadır. Anuitenin bugünkü
değerinin hesaplanmasını aşağıdaki şekilde de yeniden yazarsak;

BD = 1000 / (1.10)1 = 1000 x 1

= 909,09

BD = 1000 / (1.10)2

= 1.000 x 1,1 = 826,45

BD = 1000 / (1.10)3

= 1000 x 1,21 = 751,31 +
------------2.486,85

Yukarıdaki işlemi ortak paranteze aldığımızda;
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ABD = 1.000 [1 / (1.10)1 + 1 / (1.10)2 + 1 / (1.10)3 ] = 2.486,85 TL olacaktır.

Her devre sonunda ödenecek olan eşit taksit tutarlarını “A” ile, devre sayısını “n” ile ve
devrenin faiz oranını k ile ifade edersek, bu durumda anuitetin bugünkü değeri (ABD) aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır.
1
ABD =

1

A[

+
(1+

k)1

1
-----

(1+

]

k)2

(1+

k)n

Yukarıdaki seri A parantezine alarak incelendiğinde, serinin ilk terimi 1 ve ortak çarpanı
[1 / (1+k)] olan n terimli geometrik dizi özelliğinde olduğu görülecektir. Bunu sonucunda
eşitlikte parantez içinde yer alan anuitenin bugünkü değer faktörlerinin toplamını aşağıdaki
şekilde formülize edebiliriz.

1
ABDF

=

[

1
+

(1+

k)1

1
….

(1+

k)2

]
(1+

k)n

Parantez içinin toplamı;
(1 + k)n - 1
ABDF =
k(1 + k)

Bu formül yardımı ile anuitenin bugünkü değeri;

 ABD = Eşit Taksitler x Anüitenin Bugünkü Değer Faktörü
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(1 + k)n - 1
ABD = A
k(1 + k)

Soru: İ.Ü. İktisat Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Ahmet A. öğrenciliğinin ilk günlerinde
yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, 3. sınıfın ikinci döneminde 6 aylık bir dönem için
Erasmus programı çerçevesinde bir dönem için eğitimine yurt dışında devam etmek istediğine
karar vermiştir. Ahmet’in her ay devlet tarafından kendisine ödenecek olan KYK bursunun 250
TL’sini bankaya 30 ay süresince yatırmaya karar vermiştir. Yıllık faiz oranının % 12 olması
durumunda 30 ay süresince her devrenin sonunda yatıracak olduğu 250 TL’lerin bugünkü
değeri kaç TL’dir?
Aylık Faiz Oranı = 0.12 / 12 = 0.01 olacaktır.
ABD = Eşit Taksitler x ABDF = 250 x 25,808 = 6.452 TL

(1+0.01)30 – 1

1,34785 – 1

ABDF = -------------------- = ------------------- = 25,808
0.01 (1+0.01)30

0.0134785

5.1.4. Taksitlerin Devre Başında Ödenmesi Durumunda Anuitenin
Bugünkü Değeri

Taksitlerin devre başında ödenmesi durumunda her bir taksit tutarı bir dönem daha
erken ödenmiş olacaktır. Devre sonunda ödenecek olan taksit tutarı, devre başında ödendiğinde
her bir taksitin bir dönem erken ödenmesi nedeniyle, taksitlerin bugünkü değeri toplamı da
(1+k) oranında artacaktır.

Örnek: Bir işletme 3 yıl sonra ödemesi gereken borcu için bugünden itibaren her yılın
başında bankaya 1.000 TL yatırmaya karar vermiştir. Faiz oranının 3 yıl içinde değişmeyeceği
ve yıllık % 10 olacağı öngörülmektedir. Bu durumda işletmenin yatıracak olduğu tasarrufların
bugünkü değeri kaç TL olacaktır.
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1 YIL

1000

2 YIL


3YIL


1000



1000

BD = 1000 / (1.10)0 = 1000 / 1

= 1.000

BD = 1000 / (1.10)1

= 1.000 / 1,1 = 909,09

BD = 1000 / (1.10)2

= 1000 / 1,21 = 826,45+
------------2.735,54

Yukarıdaki işlemi ortak paranteze aldığımızda;

ABD = 1.000 [1 / (1.10)0 + 1 / (1.10)1 + 1 / (1.10)2 ] = 2.735,54 TL olacaktır.

Yukarıdaki eşitliği aşağıdaki şekilde ortak paranteze aldığımızda;

1
ABD =

A (1+k) [

1
+

(1+

k)1

1
-----

(1+

k)2

]
(1+

k)n
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Bu eşitlik yardımı ile anuitenin bugünkü değeri;

 ABD = Eşit Taksitler x (1+k) x Anüitenin Bugünkü Değer Faktörü

(1 + k)n - 1
ABD =

A (1 +k)
k(1 + k)

Soru: İ.Ü. İktisat Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Ahmet A. öğrenciliğinin ilk günlerinde
yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, 3. sınıfın ikinci döneminde 6 aylık bir dönem için
Erasmus programı çerçevesinde bir dönem için eğitimine yurt dışında devam etmek istediğine
karar vermiştir. Ahmet’in her ay devlet tarafından kendisine ödenecek olan KYK bursunun 250
TL’sini bankaya 30 ay süresince yatırmaya karar vermiştir. Yıllık faiz oranının % 12 olması
durumunda 30 ay süresince bankaya yatırdığı parasının bugünkü değeri kaç TL olacaktır?
(Ahmet’in bankaya 250 TL’yi her devrenin başında yatıracağını varsayınız)

Aylık Faiz Oranı = 0.12 / 12 = 0.01 olacaktır.
ABD = Eşit Taksitler x (1+ k) x ABDF = 250 x (1+0,01) x 25,808 = 6.516 TL

(1+0.01)30 – 1

1,34785 – 1

ABDF = -------------------- = ------------------- = 25,808
0.01 (1+0.01)30

0.0134785

Soru: Z Bankasından 5.000 TL bayram kredisi adı altında özel faizle tüketici kredisi
alan memur Ahmet Efendi, almış olduğu krediyi 6 ay içinde eşit taksitler halinde 3 yıl içinde
geriye ödeyecektir. Kredi sözleşmesindeki faiz oranı yıllık %12 dir. Bu bilgileri kullanarak
Ahmet Efendi bankaya her 6 ay kaç TL ödeme yapmalıdır.
Ahmet Efendi’nin borç ödeme tablosunu oluşturunuz.
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Çözüm: Devrenin uzunluğu alt ay olduğuna göre, öncelikle devrenin faizinin
hesaplanması gerekecektir.
6 aylık faiz oranı = 0,12 / 2 = 0,06

ABD = Eşit Taksitler x ABDF
5.000 = A x 4,917324
A = 1016,813142 L

(1+0.06)6 – 1

1,4185 – 1

ABDF = -------------------- = --------------- = 4,917324
0.06 (1+0.06)6

0,0851
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Borç ödeme tablosu ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

ANAPARA
N

TAKSİT

ÖDENEN

GERİYE

TUTARI

ANAPARA

KALAN BORÇ

FAİZ (%6)
(TL)

1

5.000

300

1.017

717

4.283

2

4.283

257

1.017

760

3.523

3

3.523

211

1.017

805

2.718

4

2.718

163

1.017

854

1.864

5

1.864

112

1.017

905

959

6

959

58

1.017

959

0
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Uygulamalar

89

Uygulama Soruları

90

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

91

Bölüm Soruları

92

6. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE MENKUL KIYMETLER

93

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasalarının
bileşenleri öğrenilecektir.

94

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

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanun

Sermaye Piyasaası
Kurulunun işleyişi ve
menkul lıymet kavramları.

Metinler, çözümlü
problemler, alıştırmalar ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu



Sermaye Piyasası Kurulu



Menkul Kıymet
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Giriş
Bu bölümde menkul kıymetlere ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda
öncelikle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun amacı ve kapsamı üzerinde durulmuş daha
sonrasında ise Sermaye Piyasası Kurulu hakkında temel bilgiler verilmiştir. Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamında sermaye piyasası araçları ve bir menkul kıymet türü olarak borçlanma
araçları üzerinde durulmuştur.
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6.1.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun amacı ; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve
rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve
menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir. (Birinci
Kısım, Birinci Bölüm, Madde: 1)
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kapsamı: (Birinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde :2)

Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye
piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem
gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları,
Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir.

Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, bu Kanun
kapsamı dışındadır.

Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta hüküm
bulunmayan ve diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının belirtildiği hâllerde genel
hükümler uygulanır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 8 Kısımdan oluşmaktadır.
I. Kısım: Genel Hükümler
II. Kısım: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara
İlişkin Esaslar
III. Kısım: Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri
IV. Kısım: Sermaye Piyasalarında Borsalar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve
Diğer Kurumlar
V. Kısım: Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler
VI. Kısım: İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları
VII Kısım: Çeşitli Konular
VIII. Kısım: Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları

Sermaye Piyasası Kanunu II. Kısım (Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun
Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar) kendi içinde 3 bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümler;
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Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
Halka Açık Ortaklıklar

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tanımlar ve kısaltmalara ilişkin 3. Maddesinde
Sermaye Piyasası Araçlarının;
1) Menkul Kıymetler
2) Türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda
olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
- kapsadığı ifade edilmektedir.
Sermaye Piyasası Araçları’na ilişkin tebliğler ise aşağıdaki gibidir;






Borçlanma Araçları Tebliği
Pay Tebliği
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği
Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikası Tebliği
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu
Payları Tebliği

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 Aralık 2012 tarihinde yayımlanmasından sonra
2013 yılında “Borçlanma Araçları Tebliği” ve “Pay Tebliği” yayımlanmıştır. Bu bölüm verilen
bilgiler temelde bu tebliğlere ve Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanmaktadır.

6.2.

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi
kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven,
açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını
düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ile kurulmuştur.

Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.

6.2.1. Kurulun Temel Amaçları
Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin yani
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak hedefleri doğrultusunda, Kurulun
temel amaçları;


Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,
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Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde
yararlanmalarını sağlamak,

Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,

Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Kurul bu hedeflere Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, piyasaların gözetim
ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır.

6.2.2. Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği
uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli olan
iş ve işlemleri yapmak

Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel
ve özel nitelikte kararlar almak

Kanun kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme,
değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını
belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek

Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması amacıyla
diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak.

Sermaye piyasalarında düzenleme ve denetimle yetkili muadili yabancı kurumlar ile
sermaye piyasalarıyla ilgili olarak karşılıklılık ve mesleki sırrın korunması ilkeleri çerçevesinde
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasına ve belge taleplerinin karşılanmasına, yabancı
ülkelerdeki sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye’deki merkez, şube
veya ortaklıkarı ile yazılı bir sözleşme çerçevesinde dışarıdan hizmet aldıkları kurumlarda
denetim yapılmasına ve gerekli idari tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda yürütülecek
faaliyetlere ilişkin masrafların paylaşımına yönelik ikili veya çok taraflı mutabakat zabıtları
imzalamak ve sermaye piyasalarıyla ilgili her türlü iş birliğini yapmak

Sermaye piyasalarının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ve
araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunları denetlemek.

Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar, sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve
diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika
verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez veya şirket kurmak ve bunların
faaliyet usul ve esaslarını belirlemek
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Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf sahiplerine yönelik olarak yatırım
tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek.

Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve çalışma esasları ile bu Kanun kapsamında
Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul ve esaslarını belirlemek

Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların ve öz düzenleyici
kuruluşların bilgi sistemlerinin işletimine ve bu Kanun çerçevesindeki denetimine ilişkin usul
ve esasları belirlemek

Yerli veya yabancı akademisyen veya uygulamacılardan oluşan çalışma gruplarına veya
kişilere, mevcut veya gelecekteki düzenleme tercihlerinde esas teşkil etmek üzere sermaye
piyasalarına ilişkin ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel araştırmalar yaptırmak

Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki teşekküller
ile Türkiye’nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu
kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda bulunmak

Kurulun görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara, mali, iktisadi ve mesleki
teşekküllere üye olmak
Kurul idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev
ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili
olduğu Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. Kurulun merkezi
İstanbul’dadır.

6.2.3. Kurulun Teşkilat Yapısı
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı ve Başkana bağlı olarak Kurul faaliyetlerini
yürüten teşkilattan oluşur.



Kurul Karar Organı
 Kurul Karar Organı, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul
Başkanı, Başkanlık teşkilatının da başıdır.
 Üyeler, yükseköğrenim sonrası mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye
piyasaları, bankacılık veya finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en az
on yıl deneyim sahibi olan veya yukarıda sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim
üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden en az birinin hukuk
fakültesi mezunu olması, en az birinin bu fıkrada belirtilen on yıllık deneyimi özel sektör
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sermaye piyasası kurumlarında kazanmış olması, en az birinin de Kurul’da asgari on yıl
çalışmış olması şarttır.
 Bakanlar Kurulu, üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul Karar Organı, Kurul
Başkanının teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan ve birini başkan vekili olarak seçer.
 Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer
haller ile görevden alınması veya üyeliğinin düşmesi durumlarında ikinci başkan, onun da
bulunmadığı hallerde başkan vekili Başkana vekalet eder.
 Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süreleri biten Başkan ve üyeler bir
defalığına tekrar atanabilir.



Kurulun Hizmet Birimleri
Kurul çalışmaları Kurul başkanına bağlı Başkan Yardımcılıkları altında çalışan hizmet birimleri
tarafından yürütülmektedir. Hizmet birimleri ise daire başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak
çalışan daire başkan yardımcıları, uzmanlar ile müdürlükler bünyesindeki servisler ve
memurlardan oluşmaktadır. Hizmet Birimleri şunlardır;













Denetleme Dairesi
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi
Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi
Araştırma Dairesi
Muhasebe Standartları Dairesi
Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi
Hukuk İşleri Dairesi
İdari ve Mali İşler Dairesi
Kurumsal İletişim Dairesi
Strateji Geliştirme Dairesi'nden oluşmaktadır.

6.3.

Menkul Kıymetler

Menkul kıymetler anonim şirketlerin kaynak sağlamak amacıyla seri halinde ve çok
sayıda çıkardıkları, nominal değerleri ve üzerlerine yazılı olan ibareler aynı olan kıymetli
kâğıtlardır. Menkul kıymet, ihraç eden şirket açısından kaynak sağlama aracı, satın alan veya
elinde bulunduran kişiler açısından yatırım araçlarıdır. Menkul kıymet yatırımcısı elindeki
menkul kıymetin temsil ettiği değer oranında ihraççı kuruluşun varlıkları üzerinde bir hak elde
eder. Bu hak, hisse senedi yatırımcısı açısından ortaklık, tahvil ve diğer borçlanma senetleri
yatırımcısı açısından alacaklılık hakkıdır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tanımlar ve kısaltmalara ilişkin 3.
Maddesinde Menkul Kıymetler şu şekilde açıklanmaktadır;
Menkul Kıymetler: “ Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere”
1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını,
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2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma
araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını”,
- kapsamaktadır.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun (Önceki Kanun) sermaye piyasası araçlarını tanımlayan
3. Maddesine göre sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası
araçları olarak sınıflandırılmaktaydı. Bu Maddenin 1. Fıkrasına göre menkul kıymet “Ortaklık
veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan,
dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları
Kurulca belirlenen kıymetli evrak ” olarak tanımlanmaktaydı.
Aynı maddenin 2. Fıkrasında diğer sermaye piyasası araçları için ise bir tanımlama yapılmamış
sadece “ menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evrak” oldukları
belirtilmiştir. Fıkranın son cümlesinde, “Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat
sertifikaları bundan müstesnadır” ifadesiyle para, çek, poliçe ve bono ile mevduat
sertifikalarının sermaye piyasası aracı olamadığı vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında menkul kıymetlerinin nitelikleri şunlardır:
a) Ortaklık ya da alacaklılık hakkı sağlama,
b) Yatırım aracı olma ,
c) Belirli bir meblağı temsil etme (Yazılı bir değere sahip olma)
d) Dönemsel gelir getirme
e) Çok sayıda ve seriler halinde çıkarılma,
f) Üzerlerinde yazılı ibarelerin aynı olması.
Yukarıda verilen açıklamalar neticesinde menkul kıymetlerin temelde borçlanma araçları ve
paylardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Diğer menkul kıymetler ise bunlara ilişkin depo
sertifikalarından ya da borçlanma araçları ve paylara bezneyen diğer kıymetlerden
oluşmaktadır.

6.3.1. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Finansal Araçlar
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Sermaye Piyasası Araçları;
1) Menkul Kıymetler
2) Türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda
olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı incelendiğinde sermaye piyasasında yer alan başlıca sermaye
piyasası araçları aşağıda yer almaktadır.




Borçlanma Araçları*
Hisse Senetleri*
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Oydan Yoksun Hisse Senetleri

Katılma İntifa Senedi

Varant

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Gayrimenkul Sertifikası

Yabancı Sermay ePiyasası Araçları (Depo Sertifikası)

İpotekli Sermaye Piyasası araçları

Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

Kira Sertifikası

Türev Ürünler [Vadeli (Forward) Sözleşmeler, Gelecek (Futures) Sözleşmeleri, Swap
ve Opsiyonlar ]

Menkul kıymetler temelde borçlanma araçları hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Menkul Kıymetlerin değerlemesi ve bu çerçevede tahvil değerlemesi konusuna geçmeden önce
bu bölümde borçlanma araçlarına ilişkin genel bilgilere yer verilecektir.

6.4.

Borçlanma Araçları

Türkiye’de her türlü borçlanma aracının ihracı, halka arzı ve / veya halka arz
edilmeksizin satışı Sermaye Piyasası Kurulunun izni ve gözetiminde yapılır. Ülkemizde
Sermaye Piyasası Kurulu sadece sermaye piyasası araçlarının değil, bir yıldan kısa vadeli
borçlanma araçlarının bir başka ifade ile para piyasası araçlarının ihracı ve satışının
düzenlenmesi konusunda da yetkilidir. Bu konuda geçerli olan en son Tebliğ, 7/6/2013 tarihli
ve 28760 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlananan Borçlanma Araçları Tebliği’dir. Bu Tebliğin
amacı, borçlanma araçlarının ihracında uyulması gereken esaslar ile ihraç edilecek borçlanma
araçlarının niteliklerini düzenlemektir.
Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek
ihraç ettikleri;

Tahvilleri,

Paya dönüştürülebilir tahvilleri,

Değiştirilebilir tahvilleri,

Bonoları,

Kıymetli maden bonolarını ve
 Bu Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu
Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını,
-kapsamaktadır.
 Tahvil: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve
nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi
365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracıdır.
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 Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT): İhraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle
çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma aracıdır.
 Değiştirilebilir Tahvil (DET): İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem
gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracıdır.
 Bono: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve
nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30
günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracıdır.
 Kıymetli Maden Bonoları: Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli
maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve
nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30
günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracıdır.
Tahvil ve bonolar SPK ya tabi anonim şirketler ve/ veya özelleştirme kapsamına alınanlar dahil
kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetimler, bu idarelerle ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet
gösteren kuruluş, idare ve işletmeler ile hazine tarafından ihraç edilir.

Tahvillere İlişkin Genel Esaslar:

Tahvillere ilişkin genel esaslara borçlanma araçları tebliğinin 14. maddesinde yer verilmiştir.
Söz konusu maddeye göre;
(1) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar, ihraca ilişkin belgelerde
açıkça belirtilmek koşuluyla ihraççılar tarafından belirlenir.
(2) İhraççılar değişken faizli tahvil ihraç edebilir. İhraca esas alınacak faiz oranının belirlenmesi
için gerekli unsurların Kurula başvurulmadan önce tespiti zorunlu olup, söz konusu unsurlarda,
kanuni zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değişiklik
yapılamaz.
(3) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.
(4) Tahvillerin anaparası, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.
(5) Bankalar tarafından ihraç edilecek tahviller, bu tahvillerin vadesi boyunca satışa sunulabilir.
Ayrıca, bankalar tarafından ihraç edilmiş tahviller ikinci el piyasada, bu tahvilleri ihraç etmiş
banka tarafından erken itfa sonucunu doğurmayacak şekilde yeniden satılmak şartıyla geri
alınabilir.

Borçlanma Araçlarının İhracı Konusunda Yetkili Organ
Borçlanma aracı ihracı için Genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. Ancak,
borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu
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durumda ilgili esas sözleşme maddesinde, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç yetkisine
sahip olduğu hususuna açıkça yer verilir. (Tebliğin 5. maddesi)
Borçlanma Araçlarının İhraç Limiti
Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hesaplanmasında, , Kurulun sermaye piyasası
araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin
düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine
ilişkin yıllık finansal tablolar esas alınır. İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan
finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide finansal
tablolar esas alınır.




Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının beş katını geçemez. Ortaklığın
konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı
dikkate alınır.
Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının üç katını geçemez.
Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak
tutarı dikkate alınır.

Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz.
Yerel yönetimler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare
ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi
teşebbüslerinin tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç
limitleri Bakanlar Kurulunca belirlenir.

İzahname Veya İhraç Belgeleri
Borçlanma Araçları Tebliği’nin Ek/1 ve Ek/2 bu konuya ayrılmıştır. Ek /1 de borçlanma
araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgelerinin onaylanması için gereken belgeler yer
alırken Ek/2 de ise yurt dışında satılacak borçlanma araçlarının ihracı için gereken belgeler
düzenlenmiştir.


Borçlanma Araçlarına İlişkin İzahname Veya İhraç Belgelerinin Onaylanması İçin
Gereken Belgeler ;

1. İhraççıyı tanıtıcı bilgiler,
2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı
temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,
3. Borçlanma aracı ihracının onaylandığı genel kurul kararının veya esas sözleşme ile
borçlanma senedi çıkarma yetkisi verilmiş yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
4. Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan
ihraççılarca, Kurula yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek
herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı
ve/veya ilgili mevzuatta borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya onayının
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gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna
ilişkin ihraççı beyanı,
5. Sermayenin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin mali müşavir raporu ile mevcut sermayenin
tesciline ilişkin TTSG,
6. Borçlanma aracının anapara, faiz vb. ödemeleri için garanti verilmesi durumunda garantör
tarafından Kurula ve ihraççıya hitaben yazılacak yazı ile garantiyi veren tüzel kişinin konuya
ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
7. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için aracılık sözleşmesi,
8. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı
alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf
olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına
dair güncel tarihli beyanlar,
9. Borçlanma aracı ihraç gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kullanım yeri,
10. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, borçlanma aracı bedellerinin yatırılması için
nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,
11. İhraççının ve varsa yetkili kuruluşun noter onaylı imza sirkülerleri,
12. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, izahnamede yer alacak finansal tablolar ile
başvuru tarihine en yakın ara dönem finansal tablolar,
13. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış
izahname, halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için ihraç belgesi,
14. Tebliğ hükümleri uyarınca limit artırımından faydalanılmak istenmesi durumunda ihraççıya
ilişkin derecelendirme raporu ile varsa satışı yapılacak borçlanma aracınailişkin
derecelendirme raporu
15. Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için, borçlanma aracı ihraç
limitinin tespitine esas teşkil eden finansal tablolar,
16. Yurt dışında yapılan ihraçlar da dahil olmak üzere, ihraççıların tedavülde olan ile ihraç
tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçlarının nominal tutarına
ilişkin bilgi,
17. Kıymetli maden bonosu ihraçları için, kıymetli maden aracı kurumunun kıymetli madenin
işlem gördüğü borsa üyesi olduğunu gösteren belge,
18. PDT ve DET ihraçları için dönüştürme ve değiştirme oranlarının belirlenmesine ilişkin
rapor,
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19. MKK üyeliği bulunmayan ihraççılar için, üyeliğin tamamlandığına ilişkin belge,
20. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca
istenebilecek diğer belgeler.
İzahnamede sunulan bilgilerin yeterli olması durumunda ihraç edilecek borçlanma araçları SPK
tarafından kayda alınır.
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7.1.

Genel Değerleme Modeli

Her hangi bir ekonomik varlığın değerlemesi söz konusu olduğunda gerçek ya da teorik değerin
hesaplanması anlaşılır. Bu değer menkul kıymetin ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen
net nakit girişlerinin bugünkü değerine eşittir.
İngilizce "intrinsic value" olarak adlandırılan bu değerin tam Türkçe karşılığı bulunmadığından
Türkçe kaynaklarda bundan "gerçek değer", "teorik değer","hesaplanan değer" olarak sözedilir.
Genel Değerleme Modeli çerçevesinde bu değer aşağıdaki denklem yardımıyla ifade edilir:

C1

C2

Cn

n

Ct

V = ---------- + ---------- + . . . . + ------------ =  --------(1+k)1

(1+k)2

(1+k)n

t=1 (1+k)t

Bu denklemde:
V: Varlığın gerçek ( teorik ) değerini
Ct: Varlığın sağlaması beklenen dönem sonu net nakit girişlerini,
k: Yatırımcının beklediği en düşük verim oranını, ya da piyasa faiz oranı göstermektedir.
Genel değerleme modeli firma değerlemesinde, menkul kıymet değerlemesinde hatta bir ölüm
ya da kaza sonucu işlev kaybı söz konusu olduğunda maddi tazminat tutarının belirlenmesi
amacıyla insanların ekonomik değerinin belirlenmesinde kullanılabilir.
Menkul kıymetlerde başlıca üç değer söz konusudur:


Nominal Değer: Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan (itibari) değeri.



Pazar Değeri: Menkul kıymetin pazarda oluşan arz ve talebe göre belirlenen değeri.



Gerçek Değer: Menkul Kıymetin teorik değeri.
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Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

7.2.

Sabit getirili menkul kıymetler finans literatüründe tahvil olarak adlandırılmaktadır.
Tahvil ve hisse senedi değerlemesinden anlaşılan, teorik değerlerinin hesaplanmasıdır. Bu
değer yatırımcıya pazarda oluşan fiyatla karşılaştırma yapma olanağı sağlayarak, satın alması
ya da almaması konusunda bir kriter teşkil eder.

7.2.1. Faiz Kuponlu Tahvillerin Değerlemesi
Faiz kuponlu bir tahvilin teorik değeri, vadesi boyunca sağlaması beklenen faiz gelirleri
ile anapara ödemelerinin bugünkü değerine eşittir.
Tahvil, yatırımcısına dönemsel bir faiz geliri sağlar. Faiz, tahvilin üzerinde yazılı olan
oran üzerinden ödenir. Buna kupon faiz oranı denir. Faiz dönemleri ise bir yıl, altı ay veya daha
kısa olabilir. Anapara ödemeleri vade sonunda bir kalemde veya vade boyunca eşit taksitlerle
yapılır. Eşit taksitle ödenen tahvillerde bir veya iki yıl ödemesiz bir dönem olabilir.

7.2.2. Faiz Kuponlu ve Vade Sonu Anapara Ödemeli Tahvillerin
Değerlemesi
Faiz kuponlu vade sonu anapara ödemeli bir tahvilin teorik değeri, vadesi boyunca sağlaması
beklenen faiz gelirleri ile vade sonunda ödenecek anaparanın bugünkü değerine eşittir.
Vade sonu anapara ödemeli tahvillerin değerlemesi aşağıdaki denklem yardımıyla yapılabilir:
F1

F2

Fn + An

VB = ---------- + ---------- + . . . . . . + ------------(1+k)1

n
VB = 
t=1

(1+k)2

Ft
---------- +
(1+k )t

(1+k)n

An
-----------(1+k )n
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Denklemin Öğeleri;

Ft: Dönemsel faiz ödemeleri
An: Tahvinin anapara ödemesi. (Nominal değere eşittir)
k: Piyasa faiz oranı veya yatırımcının beklediği en düşük verim oranı.

Konuya ilişkin uygulama sorularının çözümü yukarıdaki denklemlerin yardımı ile kolayca
yapılabilir.

Soru 1: Nominal değeri 1000 TL.,kupon faiz oranı % 13 olan vade sonu anapara ödemeli , 5 yıl
vadeli tahvilin teorik değeri piyasa faiz oranı % 12 iken hesaplayınız.

ÇÖZÜM:

130

130

130

130

1.130

VB = ---------- + -------- + --------- + ---------- + ----------- = 1.036,05 TL
(1.12)1

(1.12)2

(1.12)3

(1.12)4

(1.12)5

Bu problemin çözümünde Gelecekteki Değer Faktörleri veya Bugünkü Değer Faktörleri
kullanılabilir. Gelecekteki Değer Faktörleri kullanıldığında çözüm aşağıdaki gibi olur:

Gelecekteki Değer Faktörleri Kullanılarak Çözüm :
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Faiz ve

Bugünkü

Anapara

GDF

Değer

------------

-------------

------------------

130

/

1.1200

=

116,07

130

/

1.2544

=

103,64

130

/

1.4049

=

92,53

130

/

1.5735

=

82,62

1.130

/

1.7623

=

641,19
-----------

VB

=

1.036,05 TL

Bugünkü Değer Faktörleri Kullanılarak Çözüm:
BDF = 1 / GDF
n

Faiz ve Anapara

------ ---------------------

BDF (%12)
-----------------

Bugünkü Değer
-----------------

1

130

x

0.8928

= 116,07

2

130

x

0.7972

= 103.64

3

130

x

0.7118

=

92.53

4

130

x

0.6355

=

82.62

5

1130

x

0.5674

= 641.19
----------

VB

= 1035.05
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Anüitenin Bugünkü Değeri Faktörleri ( ABDF) Yardımıyla Çözüm :

Bugünkü Değer Faktörlerinin kümülatif değerleri Anüitenin Bugünkü Değeri Faktörlerine
eşittir. Bu faktörler Anüitenin Bugünkü Değeri Tablosundan elde edilebildiği gibi Bugünkü
Değer Tablosundaki faktör değerleri toplanarak da elde edilebilir. Bu problemde 130 TL. lık
5 yıl süreli bir anüite olduğundan çözüm Anüitenin Bugünkü Değeri Faktörü (ABDF)
kullanılarak daha kısa olarak aşağıdaki şekilde yapılabilir:

n

BDF (%12)

--------

-------------

1

0.8900

2

0.7972

3

0.7118

4

0.6355

5

0.5674

ABDF = 0.8900+ 0.7972 + 0.7118 + 0.6355+ 0.5674 = 3.6019

VB = ( 130 x ABDF ) + ( 1000 x BDF )
n=5, %12

n=5,%12

VB = ( 130 x 3.6019 ) + ( 1000 x 0. 5674 )
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VB = 468.25 + 567.40 = 1035.05

7.2.3. Tahvil Değeri Ve Vadeye Kadar Kalan Süre Arasındaki İlişki

A. İhraçtan Bir Yıl Sonra Tahvilin Değeri :
Yukarıdaki örnekte ele aldığımız tahvilin değerini ihraçtan bir yıl sonra hesaplayalım:
İhraçtan bir yıl sonra vade bitimine 4 yıl kalmış olacaktır. Bu durumda tahvilin değeri 4 yıl
boyunca her yıl elde edilecek 130 TL. ile 4 yıl sonunda elde edilecek 1000 TL. nın bugünkü
değerine eşittir.

130

130

130

1.130

VB = ------ + -------- + --------- + ---------- = 1.029
(1.12)1

(1.12)2

(1.12)3

(1.12)4

B. İhraçtan 2 Yıl Sonra Tahvilin Değeri :

İhraçtan iki yıl sonra vade bitimine 3 yıl kalmış olacaktır. Bu durumda tahvilin değeri 3 yıl
boyunca her yıl elde edilecek 130 TL. ile 3. yıl sonunda elde edilecek 1000 TL. nın bugünkü
değerine eşittir.

130

130

1.130

VB = ---------- + -------- + --------- = 1.024
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(1.12)1

(1.12)2

(1.12)3

C. İhraçtan 3 Yıl Sonra Tahvilin Değeri :

İhraçtan üç yıl sonra tahvilin değeri 3 yıl boyunca her yıl elde edilecek 130 TL. ile 3. yıl sonunda
elde edilecek 1000 TL. nın bugünkü değerine eşittir.

130

1.130

VB = ---------- + -------- = 1.017
(1.12)1

(1.12)2

D. İhraçtan 4 Yıl Sonra Tahvilin Değeri :

İhraçtan 4 yıl sonra vade bitimine 1 yıl kalmış olacak ve tahvilin değeri bir yıl sonra elde
edilecek 130 liralık faiz ile 1000 liralık anapara toplamının bugünkü değerine eşit olacaktır.

1.130
VB = ---------- = 1.009
(1.12)1

Vade bitiminde ise tahvilin değeri nominal değeri olan 1000 TL. ya ulaşacaktır.
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7.2.4. Piyasa Faiz Oranı İle Tahvil Değeri Arasındaki İlişkiler

Tablo 1: Vadeye Kadar Kalan Süre Ve Faiz Oranı İle Tahvil Değeri Arasındaki İlişkiler
Vadeye kalan

k= % 12

k= % 13

k= % 14

Yıl

VB

VB

VB

5

1036

1000

966

4

1030

1000

971

3

1024

1000

973

2

1017

1000

984

1

1009

1000

991

0

1000

1000

1000

Tablo 1 de kupon faizli , 5 yıl vadeli, anapara ödemeleri vade sonunda yapılan tahvilin
değerinin piyasa faiz oranı % 12, % 13 ve % 14 olduğunda vade boyunca nasıl değiştiği
görülmektedir. Bu değişim gerçek değeri nominal değerin altında olan tahvilde artış, değeri
nominal değerin üzerinde olan tahvilde ise azalış yönünde olmaktadır.
Piyasa faiz oranı % 14 olduğunda aynı tahvilin değeri, vade bitimine 5 yıl kala 965.67,
4 yıl kala 970.85, 3 yıl kala 972.71, 2 yıl kala 983.53 , 1 yıl kala 991.23 olmakta ve vâde
bitiminde 1.000 TL’ye ulaşmaktadır.
Faiz oranı vade boyunca sabit kaldığı halde gerçek değer değişerek vade bitiminde
nominal değere ulaşmaktadır.
Görüldüğü gibi tahvilin değeri piyasa faiz oranı ile ters orantılıdır. %13 kupon faizli, 5
yıl vadeli, anapara ödemeleri vade sonunda yapılan tahvilin değeri piyasa faiz oranı % 12
olduğunda 1.036 TL. yani nominal değerin üzerinde, % 13 olduğunda 1.000 TL. ,ve % 14
olduğunda ise 966 TL olmaktadır.
İskonto oranı % 12 ve % 14 iken vade boyunca tahvilin değeri değişmekte, ancak % 13
e yani kupon faizine eşit olduğunda vade süresince nominal değere eşit kalmaktadır.
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Şekil 1: Piyasa Faiz Oranı İle Tahvil Değeri Arasındaki İlişkiler
VB k=
%12
VB
k=%13
VB
k=%14

1.040

1.020

1.000

980

960
1

2

3

4

5

0

Şekil 1 de tahvilin değerinin vade boyunca nasıl değiştiği görülmektedir. Bu grafiğe ait
değerler Tablo 1 de yer almaktadır.
Tahvilin piyasa faiz oranı % 13 iken ihraç edildiğini, 1 yıl sonra yani vade bitimine 4
yıl kaldığında faiz oranının 1 puan düşmesi ya da 1 puan yükselmesi durumlarda tahvilin
değerinin nasıl değiştiğini Tablo 2 yardımı ile açıklayalım.

Tablo 2: Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin Tahvil Değerine Etkisi
(Kupon faiz oranı %13 , n = 4 yıl)
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Piyasa Faiz Oranı

Tahvil Değeri

Artış/ (Azalış)

% Artış/(Azalış)

12%

1.030

30

3.0

13%

1.000

---

---

14%

971

- 29

- 2.9

Piyasa faiz oranı kupon faiz oranıyla eşit olduğunda tahvilin değeri nominal değere eşit,
yani 1.000 TL olmaktadır. Piyasa faiz oranı 1 puan düştüğünde tahvilin değeri % 3 artarak
1.030 TL ye yükselmekte, piyasa faiz oranı yine aynı miktar yani 1 puan yükseldiğinde ise %
2.9 oranında azalarak 971 TL ye düşmektedir.
Piyasa faiz oranı aynı miktarda artıp azaldığı halde artış ve azalış miktarlarının simetrik
olmadığı

gözlenmektedir.

Bu

durum

bugünkü

değer

fonksiyonunun

niteliğinden

kaynaklanmaktadır.
Tablo:3 Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin % 13 Kupon Faizli 1 ve 10 Yıl Vadeli
Tahvillerin Değerine Etkisi

1 Yıl Vadeli

10 Yıl Vadeli

Faiz Oranı

Tahvil Değeri

Tahvil Değeri

0,11

1.018

1.118

0,12

1.009

1.056

0,13

1.000

1.000

0,14

991

948

0,15

984

900

Piyasa

Tablo 3 de piyasa faiz oranındaki değişmelerin uzun ve kısa vadeli tahvillerin değerleri
üzerindeki etkileri görülmektedir. Piyasa faiz oranı % 13 ün 2 puan altına düşüp 2 puan üzerine
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çıktığında 10 yıl vadeli tahvilde değer 1.118TL ile 900 TL arasında değişmektedir. Değişim
aralığı 218 TL’dir. 1yıl vadeli tahvilde ise değer 1.018 TL ile 983 TL arasında değişmekte olup
değişim aralığı 35 TL dir.
Grafik 2: Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin %13 Kupon Faizli 1 Yıl ve 10 Yıl Vadeli
Tahvillerin Değeri Üzerindeki Etkisi
1150,00
1100,00
1050,00
Faiz oranı

1000,00

10 yıl vadeli tahvil değeri

950,00

1 yıl vadeli tahvil değeri

900,00
850,00
800,00
0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

Uzun vadeli tahvillerde değerin piyasa faiz oranındaki değişmelere karşı daha duyarlı
olduğu anlaşılmaktadır. Kupon faiz oranı daha düşük olan tahvillerde piyasa faiz oranındaki
değişmelerin değer üzerindeki etkileri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Tablo 4 te piyasa faiz oranındaki değişmelerin kupon faizi % 7 olan 10 ve 1 yıl vadeli
tahvillerin değeri üzerindeki etkileri görülmektedir. Piyasa faiz oranı % 7 nin 2 puan altına
düşüp 2 puan üzerine çıktığında 10 yıl vadeli tahvilin değeri 1.019 TL ile 982 TL arasında
değişmektedir. Değişim aralığı 37 TL olup aynı durumdaki %13 kupon faizli tahvilin değişim
aralığı olan 35’ten daha büyüktür.

37 TL ˃ 35 TL
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Kupon faiz oranı % 7 olan 10 yıl vadeli tahvilin değeri ise 1.154 TL ile 872 TL arasında
değişmekte; değişim aralığı ise 283 TL olmaktadır. Bu tutar da %13 kupon faizli 10 yıl vadeli
tahvilin değişim aralığı olan 218 TL’ye göre daha büyük bir rakamdır.
283 TL ˃ 218 TL
Tablo 4: Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin % 7 Kupon Faizli 1 Yıl Ve 10 Yıl Vadeli
Tahvillerin Değerine Etkisi

Faiz Oranı

%5

%7

%9

%7 faizli: 1yıl vadeli

1019

1000

982

%7 faizli: 10 yıl vadeli

1154

1000

872

Şekil 3 de piyasa faiz oranının % 5 ile % 9 arasında değişmesi durumunda % 7 kupon
faizli 1 yıl ve 10 yıl vadeli tahvillerin değerlerinin nasıl değiştiği görülmektedir.
Şekil 3: Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin % 7 Kupon Faizli 1 Yıl Ve 10 Yıl Vadeli
Tahvillerin Değerine Etkisi
1200
1150
% 7 faizli
1 yıl
vadeli

1100
1050
1000

% 7 faizli
10 yıl
vadeli

950
900
850
800
0,05

0,07

0,09
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7.3.

Ulaşılan Sonuçlar

Yukarıda verilen uygulamalar incelendiğinde aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz. Piyasa
Faiz Oranı ve Vadesi Arasındaki İlişkileri Şöyle Özetleyebiliriz:
Vade boyunca tahvilin değeri nominal değere yaklaşır ve vade bitiminde nominal değere eşit olur.

Tahvilin değeri iskonto oranı olarak kullanılan piyasa faiz oranı ve/veya yatırımcının
beklediği en düşük verim oranı ile ters orantılıdır.
Kupon faiz oranı yükseldikçe piyasa faiz oranındaki belli bir yüzde değişme daha düşük
oranda fiyat dalgalanmaları yaratır.
Piyasa faiz oranındaki bir düşüşün tahvilin değerinde meydana getirdiği artış, aynı
miktardaki artışın meydana getirdiği değer kaybından daha yüksektir.
Tahvilin vadesi uzadıkça fiyat dalgalanmaları daha geniş bir aralıkta oluşur. Örneğin
piyasa faiz oranındaki değişmeler beş yıl vadeli bir tahvilin değerinde bir yıl vadeli tahvilin
değerine oranla daha büyük dalgalanmalar yaratır.
Piyasa faiz oranı ile tahvil değeri arasındaki ilişkiler şöyle özetlenebilir:
> Kupon Faiz Oranı ise , VB < Nominal Değer

kb

kb = Kupon Faiz Oranı ise VB = Nominal Değer
kb < Kupon Faiz Oranı ise VB > Nominal Değer
Soru 2: Nominal değeri 1.000 TL , kupon faiz oranı % 15 ve vadesi 3 yıl olan vade sonu ana
para ödemeli tahvilin değerini piyasa faiz oranı % 14 iken hesaplayınız. (Nominal değer:
1.000 TL, Kupon faiz oranı: % 15, n: 3 yıl, k: % 14)

150
VB

150

=

150+1000

+
1

(1.14)

+
2

(1.14)

(1.14)3
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150
VB

=

150
+

1,14

1150
+

1,2996

1,4815

VB = 131.58 + 115.42 + 776.24 = 1023.24
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları

137
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
8.1. Anapara Ödemesi Eşit Taksitlerle Yapılan Tahvillerin
Değerlemesi
Tahvil ihraç eden kuruluş, tahvilin anapara ödemelerini eşit taksitlerle yapabilir. Bu durumda,
ödemesiz süre olup olmamasına göre,anapara vade boyunca eşit taksitler halinde yatırımcılara
geri ödenir. Örneğin , % 16 faizli, 1 milyon TL nominal değerinde, 4 yıl vadeli tahvil ihraç
eden bir işletme dört yıl boyunca her yıl 250.000 TL tutarında anapara taksiti ile kalan
anapara üzerinden % 16 oranında faiz ödeyecektir. Bu özellikleri taşıyan tahvilin tahvilin
ödeme planı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kupon
Yıl

Anapara

Taksit
(Anapara

Faizi

Ödemesi)

Toplam Nakit

Kalan Kalan

Çıkışı

Anapara

1

1 000 000

160 000

250 000

330 000

750 000

2

750 000

120 000

250 000

370 000

500 000

3

500 000

80 000

250 000

330 000

250 000

4

250 000

40 000

250 000

290 000

0

Örnekte, söz konusu tahvil için işletmenin faiz ve anapara taksiti olarak yapacağı ödemeleri
görmekteyiz. İşletme her yıl toplam nominal değerin 1/4 ünü anapara taksiti olarak geri
ödeyecektir. Ancak bu, her tahvil sahibinin vade boyunca her yıl elindeki tahvillerin nominal
değerlerinin 1/4 ünü geri alması demek değildir. Her yıl geri ödenecek tutarların hangi
tahvillere isabet edeceği kur’a ile belirlenir. Bu durumda, bir yıl kimi tahvil sahiplerine hiç
ödeme yapılmazken kimilerine de elindeki tahvillerin tamamı ödenebilir. Fakat, teorik olarak
her tahvilin 1/4 ünün geri ödenmesi olasılığı da vardır.
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Soru 1 : Dört yıl vadeli % 16 kupon faizli, ana parası eşit taksitle ödenecek bir tahvilin % 15
verim sağlamayı bekleyen bir yatırımcı için değeri kaç TL dir?

Bu problemde nakit akışları tahvil satın alan bireysel yatırımcı açısından bir hisse bazında ele
alınmaktadır. Eşit taksitlerle ödenen tahvilde beklenen nakit akımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Nominal

Kupon

Toplam

Kalan Nominal

Yıl

Değer

Faizi

Taksit

Nakit Girişi

Değer

1

1000

160

250

410

750

2

750

120

250

370

500

3

500

80

250

330

250

4

250

40

250

290

0

410

370

330

290

VB = --------- + -------- + --------- + --------- = 1.019,08
(1.15)1

(1.15)2

(1.15)3

(1.15)4

Nakit

GDF

Bugünkü

Girişi

%15

Değer

---------410

/

-------------

---------------

1.1500

356.52
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370

/

1.3225

279.77

330

/

1.5209

216.98

290

/

1.7490

165.81
---------------1.019,08

Tahvilin değeri

= 1019 TL.

Soru 2 : 1.000 TL nominal değerli, % 8 kupon faizli 4 yıl vadeli ve eşit anapara ödemeli tahvilin
değeri, piyasa faiz oranının % 7 olması durumunda ne kadardır?

Anapara

Faiz
(%8)

Anapara
Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

1

1.000

80

250

330

(1,07)

=
1,070

308,41

2

750

60

250

310

2 =
(1,07) 1,145

270,77

3

500

40

250

290

3 =
(1,07) 1,225

236,73

4

250

20

250

270

4 =
(1,07) 1,311

205,98

Dönem
(Yıl)

Gelecekteki
Değer
Faktörü

Bugünkü
Değer

1.022
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8.2. Anapara Ödemesiz Dönem Olması Durumunda Eşit Taksitlerle
Ödenen Tahvilin Değerlemesi

Eşit taksitlerle itfa edilen tahvillerde bir veya iki yıllık bir ödemesiz dönem olabilir.
Böyle bir durumda tahvil değerinin nasıl hesaplanacağını bir örnekle inceleyelim:
Soru 3: % 14 faizli, 4 yıl vadeli, anapara ödemeleri ilk iki yıldan sonra eşit taksitlerle
yapılacak 1000 TL. nominal değerli bir tahvilin piyasa faiz oranı % 15 iken değerini
hesaplayınız.
Nominal

Kupon

Toplam

Kalan Nominal

Yıl

Değer

Faizi

Taksit

Nakit Girişi

Değer

1

1000

140

0

140

1000

2

1000

140

0

140

1000

3

1000

140

500

640

500

4

500

70

500

570

0

140

140

640

570

VB = -------- + --------- + --------- + -------(1.15)1

(1.15)2

(1.15)3

(1.15)4
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Bugünkü

Toplam
Nakit Girişi

GDF % 15

Değer

140

1,1500

121,74

140

1,3225

105,86

640

1,5209

420,81

570

1,7490

325,90
974,31

Tahvilin değeri = 974,31 TL. olmaktadır.
Soru 4: 1.000 TL nominal değerli, % 8 kupon faizli 4 yıl vadeli tahvilin anapara ödemesi
son 2 yıl içinde eşit taksitlerle yapılacaktır. Piyasa faiz oranının % 7 olması durumunda söz
konusu menkul kıymetin teorik değeri ne kadardır?

Anapara

Faiz
(%8)

Anapara
Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

1

1.000

80

0

80

(1,07) = 1,07

2

1.000

80

0

80

(1,07) = 1,145

3

1.000

80

500

580

(1,07) = 1,225

4

500

40

500

540

(1,07) = 1,311

Dönem
(Yıl)

Gelecekteki
Değer Faktörü
1

2

3

4

Bugünkü
Değer
74,77
69,88

473,45

411,96
1.030
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Soru 5: Aşağıda özellikleri verilen tahvilin değerini hesaplayınız.
•

Kupon Faiz Oranı: % 9

•

Vade: 5 yıl

•

Anapara Ödemesi: Vade Sonunda

•

Yatırımcı açısından geleceğe ilişkin beklenen faiz oranları; ilk yıl % 9, ikinci yıl % 8,
üçüncü ve dördüncü yıl % 7 ve beşinci yıl % 6 dır.

Dönem
Anapara
(Yıl)

Faiz
(% 9)

Anapara
Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

Gelecekteki
Değer Faktörü

1,09 = 1,09

Bugünkü
Değer

1

1.000

90

0

90

2

1.000

90

0

90

(1,09)(1,08) = 1,177

76,45

3

1.000

90

0

90

(1,09)(1,08)(1,07) = 1,260

71,45

4

1.000

90

0

90

(1,09)(1,08)(1,07) = 1,348

5

1.000

90

1.000

1090

2

2

(1,09)(1,08)(1,07) (1,06) = 1,429

82,57

66,78

762,96
1.060,21

8.2.1. Faiz Döneminin Bir Yıldan Kısa Olması Durumunda Tahvil
Değerlemesi

Faiz dönemi bir yıldan kısa olabilir. Böyle bir durumda dönemsel faiz ödemelerini iskonto
etmede kullanılacak oran iki şekilde bulunur:
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i. Yıllık kupon faiz oranı faiz dönemi sayısına bölünür;
ii. Bileşik faiz esasına göre, yıllık kupon faiz oranının faiz dönemi sayısına göre kökü alınır.

Her iki yöntemi de örnek bir problem ile inceleyelim:

Soru 6: Nominal değeri 1000 TL., 3 yıl vadeli, % 14 faizli, faiz ödemeleri yılda iki kez, altı
ayda bir yapılan tahvilin teorik değerini piyasa faiz oranı % 15 iken hesaplayalım:

a. İskonto oranının yıllık kupon faiz oranının faiz dönemi sayısına bölünerek bulunması
durumu :

70
VB =

70

70

70

70

1.070

-------- + --------- + ---------- + --------- + -------- + -------(1.075)1

(1.075)2

(1.075)3

(1.075)4

(1.075)5 (1.075)6

VB = (70 x ABDF ) + ( 1000 x BDF)
n=6 ,%7.5

n=6,%7.5

VB = ( 70 x 4.6938 ) + ( 1000 x 0.6480 )

VB = 328.57 + 648 = 976,57
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Bu örnekte yıllık nominal piyasa faiz oranı % 15 olarak alınmış, yılda 6 aylık iki faiz dönemi
bulunduğundan, 6 aylık faiz girişlerini iskonto etmede % 15 /2 = % 7.5 = 0.075 kullanılmıştır.

Ancak aşağıda da görüldüğü gibi bu oranın yıllık bileşiği % 15 ten büyüktür.

ke = ( 1 + 0.075)2 - 1 = 1.155625 - 1= 0.155625 = % 15.57

Bu durumda yıllık bileşiği % 15 olan 6 aylık oranın hesaplanması gerekir.

b. İskonto oranının bileşik faiz esasına göre, yıllık kupon faiz oranının faiz dönemi sayısına
göre kökü alınarak hesaplanması durumu

Yıllık bileşik faiz oranı % 70 olarak kabul edildiği takdirde altı aylık oran şöyle hesaplanacaktır:

ke (%15) = ( 1 + k)2 - 1

ise,

k = % 7.238 olacaktır.

Bu durumda tahvilin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

VB = (70 x ABDF ) + ( 1000 x BDF )
n=6 ,%7.238

n=6,%7.238
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VB = ( 70 x 4,7317 ) + ( 1000 x 0. 0,6575 ) =

VB = 331.22 + 657.50 ) = 988,72 TL

Soru 7: Nominal değeri 1.000 TL, 3 yıl vadeli, % 8 faizli, faiz ödemeleri yılda iki kez, altı ayda
bir yapılan tahvilin teorik değeri piyasa faiz oranı % 6 iken kaç TL’dir?

Dönem
Anapara
(Yıl)

Faiz Anapara Toplam
Nakit
(%4) Ödemesi Girişi

Gelecekteki
Değer Faktörü

Bugünkü
Değer

1

= 1,03

38,83

2

= 1,061

37,70

3

= 1,093

36,61

4

= 1,126

35,54

5

= 1,159

34,50

6

= 1,194

870,98

1

1.000

40

0

40

(1,03)

2

1.000

40

0

40

(1,03)

3

1.000

40

0

40

(1,03)

4

1.000

40

0

40

(1,03)

5

1.000

40

0

40

(1,03)

6

1.000

40

1.000

1.040

(1,03)

1.054,17

Bu örnekte yıllık faiz oranı % 6 olduğu için 6 aylık dönemin iskonto oranı olarak % 3
kullanılmıştır. Ancak 6 aylık iskonto oranının yıllık bileşiği aşağıda görüldüğü gibi % 6’dan
büyüktür.
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ke = (1+ 0,03)2 – 1 = 0,0609 = %6,09

Bu durumda yıllık bileşiği % 6 olan 6 aylık iskonto oranının hesaplanması gerekir.

ke = (1+ k)2 – 1 ise,

0,06 = (1+ k)2 – 1

1,06 = (1+ k)2
k = % 2,956 olacaktır.

Dönem
Anapara
(Yıl)

Faiz
(%4)

Anapara
Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

Gelecekteki
Değer Faktörü

Bugünkü
Değer

1

= 1,0295

38,85

2

= 1,0599

37,74

3

= 1,0911

36,66

4

= 1,1233

35,61

5

= 1,1565

34,59

6

= 1,1906

873,52

1

1.000

40

0

40

(1,0295)

2

1.000

40

0

40

(1,0295)

3

1.000

40

0

40

(1,0295)

4

1.000

40

0

40

(1,0295)

5

1.000

40

0

40

(1,0295)

6

1.000

40

1.000

1.040

(1,0295)

1.056,97
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8.3.

Tahvil Verimi

Tahvil verimi tahvili satın alan yatırımcı açısından sağlanan verim oranıdır ve tahvilin
alış bedelini, vade boyunca elde edilmesi beklenen nakit girişlerine eşitleten iskonto oranı
olarak tanımlanır. Bu tanımda paranın zaman değeri dikkate alınmaktadır. Bu ayrımda öncelikle
paranın zaman değerini dikkate alan verim ölçüm yöntemleri açıklanacak, ayrıca paranın
zaman değerini dikkate almayan ancak uygulamada kullanılan pratik yöntemlere de yer
verilecektir.
Tahvili satın alan yatırımcının önünde iki seçenek vardır:
a.

Vade sonuna kadar beklemek;

b.

Vadeden önce tahvili elden çıkarmak.

Bu seçeneklere göre tahvillerde üç tür verim söz konusudur:
 Vadeye Kadar Verim: Tahvilin vade sonuna kadar elde tutulması sonucunda
sağlanabilecek verim oranıdır. Buna vaat edilen verim de denir..

 Gerçekleşen Verim: Tahvilin vadesi dolmadan satılması durumunda sağlanan verimdir.

 Erken İtfa Tarihine Kadar Verim: Erken itfa edilebilme koşuluyla ihraç edilen
tahvillerde erken itfa dönemine kadar elde edilebilecek verim oranıdır. Bu tür
tahvillerde mutlaka vadeye kadar verimin de hesaplanması gereklidir.

8.3.1. Vadeye Kadar Verim
Tahvilin vade sonuna kadar elde tutulması sonucunda sağlanabilecek verimdir. Vadeye kadar
verim, vade boyunca ödenecek olan faiz ve anapara tutarlarının bugünkü değerini, tahvilin alış
bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.
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F1
Alış Bedeli

F2

Fn + An

= ---------- + ---------- + . . . . . . + ------------(1+r)1

(1+r)2

(1+r)n

r: Vadeye kadar verim

Soru 8: Alış fiyatı 920 TL, kupon faiz oranı % 12, vadesi 3 yıl ve nominal değeri 1.000 TL olan
tahvilin yatırımcısına sağlayacağı vadeye kadar verimi % kaçtır?

120
920

120

120 + 1000

= ---------- + ---------- + --------------(1+r)1

(1+r)2

(1+r)3

Yukarıdaki eşitlikte vadeye kadar verim olan “r” Excel programında iç verim oranı
fonksiyonu kullanılarak kolaylıkla çözülebilir. Ancak sınavda bu tür bir problemin çözümünde
deneme yanılma yöntemi kullanılmalıdır. Deneme yanılma yönteminde başlangıçta alınan bir
iskonto oranı kullanılarak hesaplanan bugünkü değer, eşitlemeye çalıştığımız alış bedelinden
(bu örnekte 920 TL) fazla ise daha yüksek bir iskonto oranı denenirken, eksik ise daha düşük
bir oran kullanılarak, İskonto oranı nakit girişlerinin bugünkü değeri alış bedeline eşit oluncaya
kadar artırılıp azaltılır.

154

Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

120

0

120

(1,15)

1.000

120

0

120

(1,15)

1.000

120

1000

1120

(1,15)

Dönem
(Yıl)

Anapara

1

1.000

2
3

Faiz
(% 12)

Anapara

Gelecekteki
Değer Faktörü

Bugünkü
Değer

1

= 1,1500

104,35

2

= 1,3225

90,74

3

= 1,5209

736,42
931,50

Ödemesi

Toplam
Nakit
Girişi

120

0

120

(1,16)

1.000

120

0

120

(1,16)

1.000

120

1.000

1120

(1,16)

Dönem
(Yıl)

Anapara

1

1.000

2
3

Faiz
(% 12)

Anapara

Gelecekteki
Değer Faktörü

Bugünkü
Değer

1

= 1,1600

103,45

2

= 1,3456

89,18

3

= 1,5609

717,54
910,16

0,15 - r

11,5
=

k

TD

0,15

931,5

-0,01

21,34
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- 0,115
0,15 - r
r

920

0,16

910,16

=
21,34

0,15 - r

=

- 0,00539

r

=

0,15539

r

=

15,539%

8.3.2. Gerçekleşen Verim

Tahvili vadesinden önce satan yatırımcının tahvili satın aldığı bedel ile satış tarihine kadar elde
ettiği faiz gelirleri ve satış bedelinin bugünkü değerlerini eşitleyen iskonto oranıdır.

F1
Alış Bedeli

F2

Fn + Satış Fiyatı

= ---------- + ---------- + . . . . . . . + ------------------(1+r)1

(1+r)2

(1+r)n

r: Gerçekleşen verim oranı

Soru 9: Nominal değeri 1.000. TL, kupon faiz oranı % 10 ve vadesi 5 yıl olan tahvili ihraç
gününde 940 TL’ye satın alan yatırımcı, söz konusu menkul kıymeti 2 yıl portföyünde tuttuktan
sonra 980 TL’ye satmıştır. Yatırımcının bu işlemler sonucunda sağlamış olduğu gerçekleşen
verimi % kaçtır?
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100
940

100 +980

= ---------- + ------------(1+r)1

(1+r)2

Dönem
(Yıl)

Toplam
Nakit
Girişi

1

100

(1,12)

2

1080

(1,12)

Gelecekteki
Değer Faktörü

1

2

Bugünkü
Değer

= 1,1200

89,29

= 1,2544

860,97
950,26

Dönem
(Yıl)

Toplam
Nakit
Girişi

1

100

(1,13)

2

1080

(1,13)

Gelecekteki
Değer Faktörü

1

2

Bugünkü
Değer

= 1,1300

88,50

= 1,2769

845,80
934,29

0,12 - r

10,2551
=

k

TD

-0,01

15,9611
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0,12

950,26
- 0,10255
0,12 - r

=
15,9611

r

940

0,13

934,29

0,12 - r

=

- 0,00643

r

=

0,12643

r

=

12,643%

8.3.3. Erken İtfa Dönemine Kadar Verim

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde tahvil ihracı yoluyla uzun vadeli borçlanma yoluna
giden işletmeler, gelecekte faiz oranlarının düşeceği bekleniyorsa erken itfa edilebilir tahvil
ihraç edebilirler. Böylece kısa dönemde piyasa koşullarına uygun olarak yüksek faiz vaat
ederek borçlanmak zorunda kalan işletme, ileride faiz oranları beklenildiği gibi düştüğü
takdirde bu tahvil bedellerini geri ödeyerek, daha düşük faizle yeni bir tahvil ihraç edebilir.

Erken itfa edilebilir tahvillerde erken itfa döneminin ve erken itfa bedelinin ihraçtan önce
belirlenerek yatırımcılara duyurulmuş olması gerekir.

Erken İtfa Dönemine Kadar Verim: Erken itfa tarihine kadar elde edilen faiz akımı ile erken
itfa bedelini, tahvilin alış fiyatına eşitleyen iskonto oranıdır.
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F1
Alış Bedeli

Fn + Erken İtfa Bedeli

F2

= ---------- + --------- + . . . . + ---------------------------(1+r)1

(1+r)2

(1+r)n

r: Erken İtfa Dönemine Kadar Verim
Soru 10: Nominal değeri 1.000 TL, vadesi 5 yıl, kupon faiz oranı % 12 olan tahvilin ikinci yılın
sonundaki erken itfa bedeli 1.040 TL’dir. Tahvili ihraç gününde 970 TL’ye satın alan
yatırımcının erken itfa dönemine kadar verimi % kaçtır?

120
970

120 + 1.040

= ---------- + -------------(1+r)1

(1+r)2

Dönem
(Yıl)

Toplam
Nakit Girişi

Gelecekteki
Değer Faktörü

1

120

(1,16)

2

1160

(1,16)

Bugünkü
Değer

1

= 1,1600

103,45

2

= 1,3456

862,07
965,52
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Dönem
(Yıl)

Toplam
Nakit Girişi

Gelecekteki
Değer Faktörü

1

120

(1,15)

2

1160

(1,15)

Bugünkü
Değer

1

= 1,1500

104,35

2

= 1,3225

877,13
981,47

0,16 - r

-4,48
=

k

TD

0,16

965,52

0,01

-15,96

-0,04483
0,16 - r
r

970

0,15

981,47

=
-15,9572

0,16 - r

=

0,0028

r

=

0,1572

r

=

15,72%
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9. MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ: FİYATI İSKONTO

ESASINA GÖRE BELİRLENEN SABİT GETİRİLİ MENKUL
KIYMETLER
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Anahtar Kavramlar
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9.1. Hazine Bonolarında Değerleme

Hazinenin kısa vadeli borçlanma aracı olarak kullandığı hazine bonoları ile özel sektör
kuruluşlarınca ihraç edilen finansman bonoları faiz kuponu taşımazlar. Bu bonoları satın alan
yatırımcılar ihraç tarihinde belirlenmiş olan iskonto oranı üzerinden iskontolu fiyatı ödeyip,
vade sonunda nominal değeri tahsil ederler.

İskontolu senetlerin fiyatı iki şekilde hesaplanır:

a. Bileşik faiz esasına göre,
b. Basit faiz esasına göre.

9.1.1. Bileşik Faiz Esasına Göre Fiyat Ve Verim

Bileşik faiz esasına göre satış fiyatı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Nominal Değer
Fiyat =

--------------------------( 1 + k ) c/365

c : İşlem tarihinden vadeye kadar olan gün sayısını göstermektedir.

Soru 1: Soru: 91 gün vadeli % 8 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç
valöründe (faizin işlemeye başladığı gün) satın alan yatırımcı kaç TL ödemelidir?
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VB

100.000
=
(1 + 0,08)

91/365

100.000
=

=

98.100,536 TL

1,01937

Hazine bonosu için yaklaşık 98.100 TL ödeyen yatırımcı 91 gün sonra 100 000 TL. alacaktır.
Aradaki 1.900 TL. lık fark, yatırımcının 91 günde sağlayacağı faiz geliridir. Bu kişi aynı işlemi
yılda dört kez (365 / 91 = 4,010989 kez) arka arkaya yaptığı takdirde yıllık bazda % 8 verim
sağlamış olacaktır.

Soru 2: gün vadeli % 8 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç valöründe
(faizin işlemeye başladığı gün) 98.100, 536 TL den satın alan yatırımcının vade sonuna kadar
söz konusu menkul kıymeti portföyünde bulundurması durumunda, yatırımcının 91 günlük
getiri oranı (verim) % kaçtır?



100.000 - 98.100,536 = 1.900,464



1.900,464 / 98.100,536 = % 1,9373

Soru 3: 91 gün vadeli % 8 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç
valöründe (faizin işlemeye başladığı gün) 98.100, 536 TL den satın alan yatırımcının vade
sonuna kadar söz konusu menkul kıymeti portföyünde bulundurması durumunda, yatırımcının
yıllık bileşik verim oranı % kaçtır?

Yatırımcının Yıllık Bileşik Verim Oranı:
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ke = ( 1 + 0,01973) 365/ 91 - 1 = (1 + 0,01973) 4,010989 - 1 = % 8

9.1.2. Basit Faiz Esasına Göre Satış Fiyatı Ve Verim

Basit faiz esasına göre satış fiyatı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Nominal Değer
FİYAT = ----------------------[1 + k x c ]
365

c: İşlem tarihinden vadeye kadar olan gün sayısını göstermektedir.

Soru 4: 91 gün vadeli % 8 faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç valöründe
satın alan yatırımcı kaç TL ödemelidir?

100.000

100.000

VB = ------------------------ = ---------------- = 98.044,483
[1 + 0.08 x 91 ]

1,01995

365

Görüldüğü gibi bu değer bileşik faiz esasına göre hesaplanan 98.100,536 TL den daha
düşüktür.
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Soru 5: 91 gün vadeli % 8 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç
valöründe 98.044,483 TL den satın alan yatırımcının vade sonuna kadar söz konusu menkul
kıymeti portföyünde bulundurması durumunda, yatırımcının 91 günlük getiri oranı (verim) %
kaçtır?



100 000 000 - 98.044,483 = 1.955,517



1.955,517 / 98.044,483 = % 1,99452

Soru 6: 91 gün vadeli % 8 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç
valöründe 98.044,483 TL den satın alan yatırımcının vade sonuna kadar söz konusu menkul
kıymeti portföyünde bulundurması durumunda, yatırımcının yıllık bileşik verim oranı % kaçtır?

ke = ( 1 + 0,0199452) 365/ 91 - 1
= (1 + 0,0199452) 4,010989 - 1
= % 8,24345

9.2. İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİ

İkincil piyasa işlemlerinde vadesinden önce el değiştiren bononun değeri yine aynı şekilde
bileşik ve basit faiz esasına göre hesaplanır:

9.2.1. Bileşik Faiz Esasına Göre İkincil Piyasa İşlemleri
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Bileşik faiz esasına göre vadesinden önce el değiştiren bononun değeri yine aynı denklem
yardımıyla hesaplanır.

Bileşik faiz esasına göre vadesinden önce el değiştiren bononun değeri yine aynı denklem
yardımıyla hesaplanır.

Nominal Değer
Fiyat =

--------------------------( 1 + k ) c/365

Soru 7: Soru: 182 gün vadeli % 10 bileşik faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç
valöründe satın alan yatırımcı;

a. Kaç TL ödemelidir?
b. Yatırımcı, 60 gün sonra piyasa faiz oranı % 8 e düştüğünde bonoyu kaç liraya satmalıdır?
c. Yatırımcının bu işlemden sağlayacağı 60 günlük verim ne kadardır?
d. Söz konusu menkul kıymetin yatırımcıya sağlayacağı yıllık bileşik verim % kaçtır?
e. Faiz oranının % 10 dan % 8’e düşmesinin yatırımcının yıllık verimi üzerindeki etkisini
hesaplayınız.

Soru 7 Çözümler:

a. Kaç TL ödemelidir?

174

100.000
VB

=
(1 + 0,10)

100.000
=

182/365

=

95.358,708 TL

1,04867

b. Yatırımcı, 60 gün sonra piyasa faiz oranı % 8 e düştüğünde bonoyu kaç liraya satmalıdır?

VB

100.000
=
(1 + 0,08)

122/365

100.000
=

=

97.460,408

1,02606

c. Yatırımcının bu işlemden sağlayacağı 60 günlük verim ne kadardır?



97.460,408 - 95.358,708 = 2.101,6995 TL



2.101,6995 / 95.358,708 = 0,0220399 = % 2,220399

d. Söz konusu menkul kıymetin yatırımcıya sağlayacağı yıllık bileşik verim % kaçtır?

ke = ( 1 + 0,0220399) 365/60 - 1
= (1 + 0,0199452) 6,083 - 1
= 0,1418161
= % 14,18161

e. Faiz oranının % 10 dan % 8’e düşmesinin yatırımcının yıllık verimi üzerindeki etkisini
hesaplayınız.
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Faiz oranının % 8 e düşmesi durumunda yatırımcının yıllık verimi az önce hesapladığımız üzere
% 14,18161 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda yapılması gereken eğer faiz oranı 60 günün
sonunda başlangıçtaki gibi % 10 olması durumunda yatırımcının yıllık bileşik verimini
hesaplamak olacaktır. İki sonuç arasındaki fark bize faiz oranlarındaki değişimim yıllık verim
üzerindeki etkisini ortaya koyacaktır.

Şimdi bu işlemleri adım adım hesaplayalım.

 i- Yatırımcının hazine bonosunu vadesine 182 gün varken alış fiyatı;

100.000
VB

=
(1 + 0,10)

100.000
=

182/365

=

95.358,708 TL

1,04867

 ii- Yatırımcının hazine bonosunu 60 gün sonra ( vadesine 122 gün varken) satış fiyatı;

100.000

100.000

VB =

=
(1 + 0,10)

122/365

=

96.864,499

1,03237

 iii - Yatırımcının 60 günlük verim ne kadardır?

96.864,499 - 95.358,708= 1.505,791 TL
1.505,791 / 95.358,708 = 0,015790804 = % 1,5791
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 iv - Yatırımcının yıllık bileşik verim oranı:

ke = ( 1 + 0,015790804) 365/60 - 1
= (1 + 0,015790804) 6,083 - 1
= 0,10
= % 10

 v - Faiz oranının % 8 e düşmesi durumunda yatırımcının yıllık verimi hesapladığımız üzere
% 14,18161 olarak gerçekleşmiştir. Faiz oranının değişmemesi durumundaysa yıllık verim
oranı % 10’dur. Bu durumda iki sonuç arasındaki farkın nedeni faiz oranının %10 dan % 8’e
düşmüş olmasıdır.

% 14,18161 - % 10 = % 4,18161

9.2.2. Basit Faiz Esasına Göre İkincil Piyasa İşlemleri

Basit faiz esasına göre işlem yapıldığında ikincil piyasa işlemlerinde fiyat yine aşağıdaki
denklem yardımıyla hesaplanacaktır.

Nominal Değer
FİYAT =

----------------------[1 + k x c ]
365
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Soru 8: 182 gün vadeli % 10 faizli 100.000 TL küpürlü hazine bonosunu başlangıç valöründe
satın alan yatırımcı;
a. Kaç TL ödemelidir?
b. Yatırımcı, 60 gün sonra piyasa faiz oranı % 8 e düştüğünde bonoyu kaç liraya satmalıdır?
c. Yatırımcının bu işlemden sağlayacağı 60 günlük verim ne kadardır?
d. Söz konusu menkul kıymetin yatırımcıya sağlayacağı yıllık bileşik verim % kaçtır?
e. Faiz oranının % 10 dan % 8’e düşmesinin yatırımcının yıllık verimi üzerindeki etkisini
hesaplayınız.

Soru 8 Çözümler:

 a. Kaç TL ödemelidir?

100.000

100.000

VB = ------------------------ = ---------------- =
[1 + 0.10 x 182 ]

95.250,522

1,04986

365

 b. Yatırımcı, 60 gün sonra piyasa faiz oranı % 8 e düştüğünde bonoyu kaç liraya satmalıdır?

100.000

100.000

VB = ------------------------ = --------------- = 97.395,667
[1 + 0.08 x 122 ]

1,02674
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365

 c. Yatırımcının bu işlemden sağlayacağı 60 günlük verim ne kadardır?



97.395,667 - 95.250,522= 2.145,145 TL



2.145,145 / 95.250,522= 0,022521 = % 2,2521

 d. Söz konusu menkul kıymetin yatırımcıya sağlayacağı yıllık bileşik verim % kaçtır?
ke = ( 1 + 0,022521) 365/60 - 1
= (1 + 0,022521) 6,083 - 1
= 0,14509
= % 14,509

 e. Faiz oranının % 10 dan % 8’e düşmesinin yatırımcının yıllık verimi üzerindeki etkisini
hesaplayınız.

Faiz oranının % 8 e düşmesi durumunda yatırımcının yıllık verimi az önce hesapladığımız üzere
% 14,509 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda yapılmaması gereken eğer faiz oranı 60 günün
sonunda başlangıçtaki gibi % 10 olması durumunda yatırımcının yıllık bileşik verimini
hesaplamak olacaktır. İki sonuç arasındaki fark bize faiz oranlarındaki değişimim yıllık verim
üzerindeki etkisini ortaya koyacaktır.

Şimdi adım adım bu işlemleri hesaplayalım.

 i - Yatırımcının hazine bonosunu vadesine 182 gün varken alış fiyatı;
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100.000

100.000

VB = ------------------------ = -------------- =
[1 + 0.10 x 182 ]

95.250,522

1,04986

365

 ii - Yatırımcının hazine bonosunu 60 gün sonra (vadesine 122 gün varken) satış fiyatı;

100.000

100.000

VB = ------------------------ = ---------------- = 96.765,642
[1 + 0.10 x 122 ]

1,02674

365

 iii - Yatırımcının 60 günlük verim;



96.765,642 - 95.358,708= 1.515,120



1.515,120 / 95.358,708 = 0,015906681

 iv - Yatırımcının yıllık bileşik verim;

ke = ( 1 + 0,015906681) 365/60 - 1
= (1 + 0,015906681) 6,083 - 1
= % 10,07635734

 v - Faiz oranının % 8 e düşmesi durumunda yatırımcının yıllık verimi hesapladığımız üzere
% 14,509 olarak gerçekleşmiştir. Faiz oranının değişmemesi durumundaysa yıllık verim oranı
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% 10,0764 dür. Bu durumda iki sonuç arasındaki farkın nedeni faiz oranının %10 dan % 8’e
düşmüş olmasıdır.

% 14,509 - % 10,0764 = % 4,4326
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10.1. Hisse Sahibinin Hakları Ve Borçları

Hisse sahibinin en temel hakkı, hissesinin toplam sermayeye oranında sağladığı ortaklık
hakkıdır. Diğer haklar bu ortaklık hakkından türeyen haklardır.
Hisse sahibinin hakları şunlardır;
1. Genel kurula katılma TTK 425
2. Oy hakkı TTK 464
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı TTK 437
4. Özel denetim isteme hakkı TTK 438
5. Kâr ve tasfiye payı hakkı TTK 507
6. Rüçhan hakkı TTK461
Hisse Sahibinin Borçları
Hisse sahibinin hakları, taahhüt ettiği sermaye borcunu ifa etmesi sonucunda doğar (TTK468).
Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir (TTK481). Sermaye koyma borcunu süresi
içinde yerine getirmeyen hisse sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle
yükümlüdür. Ayrıca, yönetim kurulu, borcunu ödemeyen hisse sahibini, iştirak taahhüdünden
ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu hisseyi satıp
yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş hisse senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir.
Hisse sahipleri esas sözleşmeyle, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu
tutulabilirler

10.2. Hisse Senedi Değerlemesi
Hisse ya da pay sermayenin eşit parçalara en bölünmüş en küçük unsurunu oluşturur. Sermayesi
paylara bölünmüş şirketlerde 1 hissenin nominal (itibari değeri) yasayla belirlenmiştir.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6201 sayılı Türk Ticaret Kanununun 476/1 Maddesi
uyarınca bir pay itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak
yükseltilebilir. İtibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar artırılabilir.
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Hisse şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete
karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler (TTK 477/1).
Ancak, 1 krş. tan az olmamak sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla genel kurul, hisseleri itibarî
değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde
birleştirmek yetkisine sahiptir. Payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay
vermesi gerekir (TTK 477/2).
Hisse kıymetli evrak olan hisse senetlerini ifade etmek üzere kullanılmakla birlikte asıl olan
payın kendisidir. Türk Ticaret Kanununa göre senede bağlanması zorunlu değildir.
Hisse, hisse senedi (pay senedi) düzenlenmeden önce de vardır ve senede bağlanması zorunlu
değildir.
Tüm haklar ve borçlar hisseye bağlı olup hissenin senede bağlanması, hisseye bağlı haklar
ve borçlar ile varsa imtiyazların gerek özünde gerekse kullanımında bir değişiklik yaratmaz.
Hisse senede bağlanmadan da kazanılabilir, devredilebilir ve rehnedilebilinir. Hissenin senede
bağlanması, aslında devir kabiliyeti bulunan hissenin, devir şeklini değiştirir ve bağlandığı
senedin çeşidine göre devir hızını artırır.
Esas sözleşmeye hüküm koyarak bazı hisselere imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz, hisseye tanınan
üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. İmtiyaz, kâr payı,
tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda verilebilir. Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki
paylara farklı sayıda oy hakkı tanınmasıdır.Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliğiyle, ibra ve
sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz ( TTK 479 /1).

10.3. Hisse Senetleri

Hisse senetleri, anonim şirketlerin ihraç ettikleri, sermaye payını temsil eden kıymetli evraktır.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi ihraç edebilirler. Ancak bunlar
halka arz yoluyla satılamaz.
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Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için
hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi
niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. (TTK Madde 484).
Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, nama yazılı bir hisse hamiline yazılı hisseye ya da
hamiline yazılı bir hisse nama yazılı şekle dönüştürülebilir. Bunun için esas sözleşmenin
değiştirilmesi gerekir. Kanun hükmü uyarınca dönüştürme öngörüldüğü takdirde yönetim
kurulu esas sözleşme değişikliği yapılmadan gerekli kararı alarak derhâl uygular ve bunun esas
sözleşmeye ansıtılması girişimini hemen başlatır ( TTK 484/2).
Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilmesi için hisse
bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır (TTK Madde 485).
Hisse senedi bastırılması
Hisseler hamiline yazılı ise yönetim kurulu, hisse bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden
itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun
hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin
internet sitesine konulur.
Hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama
yazılı hisse senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Azınlık hisse sahipleri talep ettikleri
takdirde nama yazılı hisse senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse senedi sahiplerine dağıtılır.
Tescilden önce hisse senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur. ( TTK
Madde 486).
Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve Merkezi Kayıt Kurumu
Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim
ve denetimi altındadır.
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Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar
ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kaydedilen haklar senede bağlanmaz.
Sermaye piyasası araçlarının nama veya hamiline yazılı hesaplarda kayıt esasları ile kayıtların
nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca
bir tebliğ ile belirlenir.
Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
Kurul bu madde kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası
araçlarını, türleri ve ihraççıları itibariyle belirleyebilir.
Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417. maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından
pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraççılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlış
tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur.

10.3.1. Hisse Senedine Ilişkin Bazi Kavramlar

 Kayıtlı Sermaye: Anonim ortaklıkların TTK’nın sermaye artırılması ile ilgili hükümlerine tabi
olmadan esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile
çıkarılabilecek hisse senedinin üst sınırını gösteren sermayedir.
Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi SPK’nın iznine tabidir. Bu sınır ancak yeniden
değerleme artış fonları ve maliyet artış fonlarının sermayeye eklenmesi ile aşılabilir.
 Iskat: Anonim Şirketlerde taahhüt edilen pay bedelinin ödenmemesi sonucu pay sahibinin
ortaklıktan çıkarılmasıdır.
 Apel: AŞ.’lerde yönetim kurulunun pay sahiplerini sermaye borçlarını ödemeye çağırmasıdır.
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 Nominal (İtibari) Fiyat: Pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyatıdır.
Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını
yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen
değerdir. TTK'ya göre hisse senedinin itibari değeri en az 1 kuruş olabilir ve bu değer ancak
en az 1’er kuruş olarak yükseltilebilir. İtibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar
artırılabilir.
 İhraç Fiyatı (Emisyon Fiyatı): Hisse senetlerinin, şirket tarafından çıkarılışı aşamasında
satışa sunulduğu fiyattır.

Şirketin kuruluşu sırasında bu değer itibari değere eşittir. Sermaye artırımlarında ihraç
değerinin itibari değerin üzerinde belirlenmesi mümkündür. Sermaye artırımında mevcut hisse
sahipleri rüçhan haklarını kullanırlarken

yeni hisse senetlerini nominal değer üzerinden

satınalma olanağı tanınabilir. Ülkemizde bir çok halka açık şirket bu yöntemi kullanmaktadır.
 Piyasa Fiyatı: Bir pay senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o pay senedinin
piyasa fiyatı olarak tanımlanır. Arz ve talep koşullarına göre oluşmaktadır.

Eğer borsa

mevcutsa; borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyattır.
 Borsa Fiyatı: Borsada işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin, borsadaki arz ve talep
koşullarına göre oluşan fiyatıdır. Borsanın işleyişine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve
açılış, kapanış, en düşük, en yüksek, ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrılır.

 Defter Değeri: Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle
belirlenir.
Özsermaye > Ödenmiş Sermaye ise Defter Değeri > Nominal Değerden yüksek olacaktır.
 Tasfiye Değeri (Likidasyon Değeri): Tasfiye edilmesine karar verilen şirketin tasfiye
bilançosu hazırlanır. Bu bilançoda şirket varlıkları gerçekçi biçimde piyasada satılabilecekleri
değer, başka deyişle rayiç değerleri ile gösterilir.
Varlıkların belirli bir süre içinde zorunlu olarak satılması durumunda gerçek değerlerinden daha
düşük bir bedelle nakde dönüşme olasılığı bulunmaktadır. Pasif tarafta ise borçlar kayıtlı
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değerleri ile gösterilir. Varlıkların

rayiç değerleri toplamından borçların kayıtlı değeri

düşüldüğünde öz sermayenin tasfiye değeri elde edilir. Bu tutar hisse senedi sayısına
bölündüğünde hisse başına düşen tasfiye değeri bulunur.
 Net Aktif Değeri: Belirli bir faaliyet dönemi sonunda düzenlenen bilançodaki net aktif
tutarının hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanan değerdir.
 Alternatif Gelir Değeri: Ortaklar tarafından oluşturulan sermayenin, şirket dışında başka bir
yatırım alanında değerlendirilmiş olması halinde, hisse senetlerine yatırılan sermaye miktarı ile
elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düşen gelir tutarını açıklar.
 Gerçek Değer: Bir pay senedinin gerçek değeri, o pay senedinin ait olduğu işletmenin
varlıkları, karlılık durumu, dağıtılan kar payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği
değer olarak tanımlanır. Gerçek değer, Hisse senedinin yatırımcı için sağlaması beklenen nakit
akışlarına veya kâr akımına dayanarak hesaplanan değeridir.

10.4. Hisse Senedi Değerlemesi
Hisse senedi değerlemesi hisse senedinin gerçek / teorik değerinin hesaplanması işlemidir.
Hisse senedi değerlemesinde iki yaklaşım bulunmaktadır

1. Temel Analiz
2. Teknik Analiz
Teknik Analiz, hisse senedi fiyatlarının piyasada arz ve talep sonucunda oluştuğu varsayımına
dayanır ve fiyatların izlediği trende göre arz ve talepte oluşabilecek değişikliklerin, bunun
sonucu olarak da fiyatların gelecekteki değişme yönünün tahmin edilebileceğini savunur.
Teknik analiz arz ve talebi etkileyen faktörlerle ilgilenmez. Bu yöntemde önemli olan hisse
senedine olan talebin artan ya da azalan bir seyir izlemesidir.

Temel Analiz
Temel analiz ise, piyasada her menkul kıymetin gerçek bir değeri olduğu varsayımına dayanır.
Bu değer, menkul kıymetin vadesi boyunca sağlaması beklenen nakit akımının bugünkü
değerine eşittir.
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Yatırımcılar menkul kıymetlerin gerçek değerini öğrenmek isterler. Çünkü sundukları fonlar
karşılığında mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı amaçlarlar. Bu nedenle, yatırımlarının
gelir yaratma kapasitesini ve bu gelirin kalitesini etkileyecek faktörleri belirleyecek analizleri
yapmayı arzularlar.
Hisse senedinin gerçek değerini belirlemek amacıyla temel analiz üç aşamada yapılır:
 Makro analiz,
 Endüstri analizi
 İşletme analizi.
İktisadi bir varlığın gerçek değerini ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin
bugünkü değeri olarak tanımlayan Genel Değerleme Modeli hisse senedi için de geçerlidir şu
farkla ki, dönemsel nakit akışlarının düzeyi belirsizdir. Bunun yanı sıra hisse senedi için sınırlı bir
ekonomik ömür söz konusu değildir. Ekonomik ömrün sonsuz olduğu varsayılır. Dönemsel nakit
girişlerini iskonto etmede kullanılan oran , hisse senedi yatırımcısının beklediği en düşük verim
oranı da belirsizdir. Dolayısıyla bir hisse senedinin değerlemekle görevli analist üç bilinmeyenle
karşı karşıyadır.
Bu bölümde inceleyeceğimiz hisse senedi değerleme modelleri temel analiz yaklaşımına
dayanmaktadır. Modeller hisse senedi yatırımcısının beklentileri konusunda varsayımlarda
bulunmaktadır.
Bir kısım modellere göre, hisse senedi yatırımcısı açısından nakden kâr payı dağıtımı öncelik
taşımaktadır. Bu modellere göre hisse senedi fiyatları yatırımcıların dağıtılması beklenen kâr
payı akımı konusundaki beklentilerini yansıtır. Büyüyen ve gelişen işletmelerin kârlarındaki
artış aynı oranda kâr paylarının da artması sonucunu doğurur. Dolayısıyla, kârlardaki ve kâr
paylarında beklenen büyüme hisse senedi fiyatlarını arttıracaktır. Myron J. Gordon tarafından
geliştirilen Eldeki Kuş modeli kâr paylarının bugünkü değerini temel almaktadır.
Hisse senedi değerlemesi konusunda başlıca üç yaklaşım vardır:
1.

Kâr paylarının bugünkü değerini dikkate alan yaklaşım;

2.

Kârların bugünkü değerini dikkate alan yaklaşım
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Hisse başına düşen serbest nakit akışını dikkate alan yaklaşım.

3.

10.5. Kar Paylarının Bugünkü Değerini Dikkate Alan Yaklaşım:
Gordon Modeli

Bu modele göre hisse senedinin beklenen nakit akımı şu iki öğeden oluşur:
Dt

: Her yıl dağıtılması beklenen kâr payı akımı ve

Pt

: Yatırımcının elde tutma dönemi sonunda hisse senedini sattığı zaman elde edeceği tutar,

yani piyasa değeri.
Yatırımcının hisseyi sonsuza dek elinde tuttuğunu varsayarsak hisse senedinin değeri, beklenen
kâr payı akımının yatırımcının talep ettiği en düşük verim oranı ile bugünkü değerine indirgenmiş
tutarına eşittir.
∞
𝐷1
𝐷1
𝐷1
𝐷𝑡
𝑃0 =
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
+
=
∑
𝑡
(1 + 𝑘𝑠 )1 (1 + 𝑘𝑠 )2
(1 + 𝑘𝑠 )∞
𝑡=1 (1 + 𝑘𝑠 )

Bu akım sonsuz süreli olduğuna göre bir hissenin değeri:

P0 =

D1
ks

olarak ifade edilebilir.
Yatırımcı hisseyi sadece belli bir süre elinde tutmak istiyorsa hisse senedinin değeri nasıl
hesaplanacaktır? Eğer işletmenin faaliyetini belli bir süre sonunda durdurarak tasfiye olması
beklenmiyorsa değerleme modeli aynıdır. Çünkü herhangi bir dönemde yatırımcının getirisi, o
zamana dek elde ettiği kâr payı ile hisseyi sattığı zaman eline geçecek satış bedelinden oluşur. Bu
satış bedeli ise gelecekteki kâr payı akımının bugünkü değerine eşittir.
Örneğin, hisseyi sadece iki dönem elde tutmak isteyen yatırımcı için hisse senedinin değeri:
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D1
(1+k )1

D2

+

(1+k )2

+ P2

den oluşacaktır. P ise, üçüncü yıldan itibaren sonsuza dek elde edilecek kâr payı akımının bugünkü
değerine eşittir.

1.5.1. Sabit Oranlı Büyüme Durumunda Hisse Senedi Değeri

Kârlarda ve kâr paylarında sabit oranlı bir büyüme olduğunu varsayan büyüme modeli Myron J.
Gordon tarafından geliştirilmiştir. Bu modele göre sürekli olarak kârının belli bir yüzdesini şirket
yatırımlarına tahsis eden bir işletme bu yatırımlardan ortalama olarak toplam yatırım karlılığına
eşit bir verim sağlar.
g=bxr
Bu eşitlikte :
g : Kâr ve kâr paylarındaki sabit büyüme oranını,
b : Dağıtılmayan kâr yüzdesini,
r : Firmanın ortalama kârlılığını, göstermektedir.
1 yıl sonra dağıtılması beklenen kâr payı:
𝐃𝟏 = 𝐃𝟎 (1+g) olacaktır:
2.yıl dağıtılması beklenen kâr payı D1 in g oranında artmış tutarına eşittir. D1 yerine eşiti
D0 (1+g) ifadesi yerleştirildiğinde , 𝐃𝟐 aşağıdaki denklemle ifade edilir:
𝐃𝟐 = [𝐃𝟎 (1+g)] (1+g) = 𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)𝟐
3.yıl dağıtılması beklenen kâr payı 𝐃𝟐 nin g oranında artmış tutarına eşittir. 𝐃𝟐 yerine eşiti
𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)𝟐 ifadesi yerleştirildiğinde , D3 ,
D3
𝐠)𝟑

=

𝐃𝟐

(1+g)

D (1+g)

=

[

𝐃𝟎

(𝟏 + 𝐠)𝟐

]

(1+g)

=

𝐃𝟎

(𝟏 +

D (1+g)
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olacaktır: Bu bilgiler ışığında herhangi bir döneme, söz gelimi n inci dönemde dağıtılması
beklenen kâr payı ,
𝐃𝒏 = 𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)𝒏 ,
olarak ve sonsuzuncu döneme ait beklenen kâr payı da,
D∞ = 𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)∞
olarak

ifade

edilir.
Böylece her dönem g oranında büyüyen sonsuz süreli kâr payı akımının bugünkü değeri aşağıdaki
denklemle ifade edilir:

𝐏𝟎 =

∞ 𝐃 (𝟏 + 𝐠)𝐭
𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)𝟏 𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)𝟐
𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)∞
𝟎
∑
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
+
=
𝟏
𝟐
∞
𝒕
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
𝒕=𝟏 (𝟏 + 𝒌𝒔 )

Bu sonsuz süreli bir akım olduğundan formül şu hale dönüşür:

P0 =

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)𝟏
𝒌𝒔 −𝒈

Soru 1: Cari yıl kar payı tutarı 4 TL olan ABC A.Ş.nin karlarının ve kar paylarının her yıl %12
oranında büyümesi beklenmektedir. Bu yatırımdan minimum % 17 oranında verim sağlamayı
beklenen yatırımcı için hisse senedinin teorik değerini hesaplayınız.

Do= 4
g= 0,12
ks = 0,12

D1 = Do (1 + g)
D1 = 4 (1 + 0,12)
D1 = 4,48
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D1

4,48

P0 = ---------- = ----------------- = 89,6 TL
(ks - g)

(0,17 – 0,12)

Soru 2: Sermayesi 5 milyon TL., cari yıl kâr payı oranı % 40 olan halka açık bir şirketin kârları
ve kâr paylarının her yıl % 15 oranında büyüyeceği varsayımı altında, 1 TL. nominal değerli bir
hisse senedinin gerçek değerini bu yatırımdan en az % 20 verim sağlamak isteyen bir yatırımcı
için hesaplayınız.

D0 = 0.40 (1) = 0.40 TL.
D1 = 1.15 (0.40) = 0.46

P0

0.46
= ---------------- = 9.2
0.20 - 0.15

Aynı hissenin değerini bir yıl sonra ( t = 1 için ) hesaplayalım. Aynı varsayımların geçerli
olması durumunda, hissenin bir yıl sonraki değeri, t =2 döneminden sonsuza kadar dağıtılması
beklenen nakit kâr payı akımının bugünkü değerine eşittir.
D2 = 1.15 (0.46 ) = 0.529
0.529
P2 = ----------------- = 10.58
0.20 - 0.15
Bu hissenin iki yıl sonraki değeri ise:
D3

= 1.15 ( 0.529 ) = 0.60835

0.60835
P2 = ----------------- = 12.167
0.20 - 0.15
olacaktır.
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11.1. Karların Bugünkü Değerini Dikkate Alan Yaklaşım

Bu yaklaşıma göre yatırımcının getirisi net kardır. Bu nedenle sadece dağıtılan karlar değil, net
karın tamamının dikkate alınması gerekir. Bu karın dağıtılmayan kısmının şirket yatırımlarında
kullanılması işletmenin büyümesini sağlamaktadır.
Modigliani ve Miller’a göre bir işletmenin ve dolayısıyla hisse senedi değerinin belirlenmesinde
en önemli faktörler;
 Firmanın yaratması beklenen sonsuz süreli kar akımı
 Bu karın devamlılığını sağlamak için her yıl yapılması gereken yatırım tutarıdır.
Bu modele göre sağlanan karın dağıtılıp dağıtılmaması yatırımcılar açısından önem
taşımaz.
Modigliani ve Miller’a göre hisse senedinin değeri, karın sürekliliğini sağlamak için yapılması
gerekli pay başına yatırım tutarı düşülerek düzeltilmiş pay başına kar akımının bugünkü değerine
eşittir.

P0

Y1- I1
Y2 - I2
Y - I
 Yt - It
= ---------- + -------- + --- --------- =  --------(1+ks)
(1+ks)2
(1+ks )
t =1 (1+ks)t

11.2. Serbest Nakit Akışı / İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemiyle
Hisse Senedi Değerlemesi

Serbest nakit akışı, işletmenin faaliyetleri sonucu sağladığı net nakit akımından, nakit akışı
düzeyinin korunması ve/ veya öngörülen düzeyde artması için yapılması gereken duran varlık
yatırımları tutarı ile kâr payları düşüldükten sonra kalan kısımdır.
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İşletmenin büyüme kapasitesi ve finansal gücü sağladığı serbest nakit akışının miktarı ile
yakından ilişkilidir. Normal kapasite düzeyinde, işletmenin faaliyetlerinden sağladığı nakit
girişlerinin, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli çalışma sermayesi yatırımlarını, üretim
esnasında yıpranan duran varlıkların yenilenmesi amacıyla yapılan yatırımları, kâr üzerinden
ödenen vergileri ve ortaklara dağıtılacak makul düzeyde bir kâr payını karşılaması gerekir. Uzun
dönemde, sağlanan nakit girişlerinin bu faaliyetlerin finansmanı için yeterli olmadığı anlaşılırsa
o işletmenin varlık nedeni de ortadan kalkar. Çünkü işletmenin temel amacı, bugünkü değerini
korumak ve yükseltmektir. Artan rekabet koşulları altında işletmenin varlığını sürdürmesi için
yatırımlarının bugünkü değerini koruması yeterli olmaz; aynı zamanda büyümesi gerekir. Büyümenin finansmanı sadece dış kaynaklarla, yani, sermaye artırımı ve borçlanma yoluyla
sağlanamaz; işletmenin kendi yarattığı kaynaklar da gereklidir. Serbest nakit akışı büyümenin
finansmanında işletmenin kendi gücünü oluşturur.
Hisse senedi değerlemesine esas olacak Beklenen Serbest Nakit Akışı şöyle hesaplanır:
İşletmenin esas faaliyetlerinden sağlanan kâr
+
Amortisman giderleri ve kıdem tazminatı karşılıkları
-Kâr üzerinden ödenen vergiler
-Net çalışma sermayesinde artış
-----------------------------------------------------= Faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri
-Nakit akışları düzeyinin korunması ve öngörülen düzeyde artması için
duran varlık gerekli yatırım tutarı
-Dağıtılacak kâr payları
------------------------------Serbest Nakit Akışı

 Serbest Nakit Akışı Yöntemiyle Hisse Senedi Değerlemesi
Serbest nakit akımı yöntemiyle hisse senedi değerlemesinde öncelikle işletme değerinin
saptanması gerekir. Bunun için, işletmenin faaliyet süresi boyunca yaratması beklenen serbest
nakit akımlarının tahmin edilmesi lazımdır. İşletmenin faaliyet süresinin sonsuz olduğu
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varsayılır. Bu durumda, belirli bir süre için serbest nakit akımları tahmin edilir. Bu süreden
sonsuza kadar elde edilecek nakit girişlerinin ise, kalıntı değeri hesaplanır.
Bugünkü değer, faiz oranı ve zaman süresi ile ters orantılı olduğundan 10 - 15 yıldan sonra
hesaplanan değerler dikkate alınmayacak derecede küçülmektedir. Bunun yanısıra, tahminler
ne kadar ileriye yönelikse gerçekleşme olasılıklar o düzeyde düşük olacaktır. Gelecekte
makroekonomik koşullar, endüstriye özgü koşullar ve firmaya özgü koşullar belirsizlik taşır.
Bu nedenle, bir yıl sonrasına ilişkin nakit akış tahminlerinin gerçekleşmesi, 2 yıl sonra
gerçekleşecek nakit akış tahminlerinin gerçekleşmesine oranla daha yüksek bir olasılık taşır.
Bu gerçeklerin ışığında uzun dönem ileriye yönelik tahminler yapmak için en gelişmiş istatistik
tahmin yöntemleri uygulansa ve en detaylı çalışmalar yapılsa dahi , süre uzadıkça tahminlerin
doğruluk derecesi büyük öcüde azalacaktır. Bu nedenle projeksiyon süresinin uzun tutulması
değerlemenin başarısını artırmayacaktır.
Serbest nakit akımlarının tahmin edilmesinden sonra ikinci önemli aşama, bu rakamları
bugünkü değerlerine indirgemede kullanılacak iskonto oranlarının tahmin edilmesidir. İskonto
oranı olarak ortalama sermaye maliyeti veya öz sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Bunun için
geleceğe yönelik olarak piyasa faiz oranlarının tahmin edilmesi; bu tahminlere işletmenin
riskini yansıtan risk primlerinin eklenmesi ve öz sermaye maliyeti için risk primlerinin tahmin
edilerek eklenmesi gerekmektedir.
Tahmin döneminden sonsuza kadar elde edilmesi beklenen serbest nakit akışlarının bugünkü
değerini temsilen bir artık( kalıntı ) değer hesaplanır ve tahmin dönemi sonundaki serbest nakit
akışlarına eklenir. İşletmenin değeri , tahmin dönemi boyunca elde edilmesi beklenen serbest
nait akışları ile artık değerin bugünkü değerleri toplamına eşittir.
İşletme değerinden borçların değeri düşülerek öz sermayenin değeri; öz sermaye halka açılma
oranı ile çarpılarak halka açılacak kısmın değeri; bu tutar çıkarılacak hisse senedi sayısına
bölünerek bir hissenin teorik değeri hesaplanır.
 Serbest Nakit Akışı Yöntemiyle Hisse Senedi Değerlemesinin Aşamaları
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I. İşletme Değerinin Tahmin Edilmesi
i- SNA’larının tahmini (Belirli bir dönem için)
ii- Kalıntı Değerin (Terminal Value) Tahmin Edilmesi
iii- İskonto Oranının Tahmini
iv- İşletme Değerinin Hesaplanması
II. Hisse Senedinin Teorik Değerinin Tahmini
i- Özsermeye Değerinin Tahmini
ii- Hisse Senedinin Teorik Değeri
‼ Aşağıdaki verileri kullanarak şirketin hisse senedinin teorik değerini hesaplayınız. Şirketin
Serbest Nakit Akımlarının 10. yıldan sonra her yıl % 2 büyümesi beklenmektedir. Şirketin toplam
borcu 17.603.000 TL, Hisse Senedi Sayısı ise 10.000.000 adettir.

Yıllar

SNA (1.000 TL)

FVF

1

4.200

0.12

2

4.600

0.11

3

5.100

0.10

4

5.700

0.10

5

6.000

0.09

6

6.500

0.08

7

6.500

0.08

8

7.000

0.08

9

7.200

0.08

10

7.400

0.08
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I. İşletme Değerinin Tahmin Edilmesi
 i- Serbest Nakit Akımlarının (SNA) Tahmini: Bu yöntemde hisse senedi değerlemesinde
öncelikle işletme değerinin hesaplanması gerekir. İşletme değerinin hesaplanması için de
işletmenin faaliyet süresi boyunca yaratması beklenen serbest nakit akımlarının tahmin edilmesi
gerekmektedir. İşletmenin faaliyet süresinin sonsuz olduğu varsayılır. Bu durumda, belirli bir süre
için serbest nakit akımları tahmin edilir.
ii - Kalıntı Değerin (Terminal Value) Tahmin Edilmesi : Belirli bir süre için (öngörülebilir
gelecekteki) tahmini SNA’ların hesaplanmasından sonra, bu süreden sonsuza kadar elde edilecek
SNA’ların değeri olan kalıntı değerin hesaplanması gerekir. Yukarıdaki örnekteki 10 yıldan
sonsuza kadar geçen süredeki SNA’ların bugünkü değeri kalıntı değerini vermektedir.
iii-İskonto Oranının Tahmini: SNA’larının tahmin edimesinden sonraki aşama, bu rakamları
bugünkü değerlerine indirgemede kullanılacak iskonto oranlarının tahmin edilmesidir. İskonto
oranı olarak ortalama sermaye maliyeti veya öz sermaye maliyeti kullanılmaktadır.
İskonto oranı olarak ortalama sermaye maliyeti veya öz sermaye maliyeti kullanılmaktadır.
Özsermaye maliyetinin hesaplanması için geleceğe yönelik olarak piyasa faiz oranlarının tahmin
edilmesi; bu tahminlere işletmenin riskini yansıtan risk primlerinin eklenmesi ve öz sermaye
maliyeti için risk primlerinin tahmin edilerek eklenmesi gerekmektedir.
iv- İşletme Değerinin Hesaplanması: İşletmenin değeri, öngörülebilir gelecekteki tahmini
SNA’larının bugünkü değeri ile artık (kalıntı) değerin bugünkü değerleri toplamına eşittir.
Bu yöntemde işletmenin gelecek dönemlerde yaratması beklenen serbest nakit akımlarının bugüne
indirgenmiş değerlerinin toplamı firma değerini vermektedir.
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𝐅İ𝐑𝐌𝐀 𝐃𝐄Ğ𝐄𝐑İ =

𝐒𝐍𝐀𝟏
𝐒𝐍𝐀𝟐
𝐒𝐍𝐀𝟏𝟎
𝐀𝐑𝐓𝐈𝐊 𝐃𝐄Ğ𝐄𝐑
+
+ ....+
+
𝟏
𝟐
𝟏𝟎
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
(𝟏 + 𝒌𝒔 )
(𝟏 + 𝒌𝒔 )𝟏𝟎

Yıllar

İskonto Oranı

GDF(İskonto Oranı)

1

0,12

1,12 =

1,12

2

0,11

(1,12)(1,11) =

1,24

3

0,10

(1,12)(1,11)(1,10) =

1,37

4

0,10

5

2

(1,12)(1,11)(1,10)

=

1,50

0,09

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) =

1,64

6

0,08

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) (1,08) =

7

0,08

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) (1,08)

8

0,08

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) (1,08)

9

0,08

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) (1,08)

10

0,08

(1,12)(1,11)(1,10) (1,09) (1,08)

2

2

2

1

2

2

2

3

2

4

1,77

=

1,91

=

2,07

=

2,23

=

2,41
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Gelecekteki 10 Yıllık Döneme İlişkin SNA’larının Bugünkü Değerinin Hesaplanması;

Yıllar

SNA
(1.000 TL)

SNA'ların
İskonto Oranı

Bugünkü
Değeri

1

4.200

1,12

3.750

2

4.600

1,24

3.700

3

5.100

1,37

3.729

4

5.700

1,50

3.789

5

6.000

1,64

3.659

6

6.500

1,77

3.671

7

6.500

1,91

3.399

8

7.000

2,07

3.389

9

7.200

2,23

3.228

10

7.400

2,41

3.072 +
35.386.

10 Yıldan Sonraki Serbest Nakit Akımlarının Bugünkü Değerinin (Kalıntı Değerin) Hesaplanması
ise aşağıdaki gibi olacaktır.
10 yıldaki SNA = 7.400 TL, sonraki yıllarda SNA’ların sabit oranlı büyüme hızı % 2 ve iskonto
oranının % 8 olacağı varsayımı altında, Gordon Modelinde kullandığımız formül yardımı ile, 10
uncu yıldan sonsuza kadar geçen dönemdeki SNA’ların 10’ncu yıldaki değerini hesaplayabilir.

D1
P0 = ---------- ise,
(ks - g)
D11
P10 = ---------(ks - g)
D10 = 7.400.000 TL, g = %2 ve k= %8
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D11
7.548.000
P10 = ---------- = ---------------- = 125.800.000 TL
(ks - g)
0,08- 0,02
D11 = D10 (1 + g) = 7.400 (1 + 0,02) = 7.548.000
10. yıldan sonraki serbest nakit akımlarının 10. yıldaki değeri (P10)) = 125.800.000 TL’dir.

125.800.000
Kalıntı Değerin Bugünkü Değeri = ------------------ = 52.217.000 TL
2,41
 İlk 10 Yıldaki SNA’larının Bugünkü Değeri= 35.386.000 TL
 10 ncu yıldan sonraki SNA’larının Bugünkü Değeri (Kalıntı Değer) = 52.217.000 TL
 İşletme Değeri = Gelecekteki SNA’larının bugüne indirgenmiş değerlerinin toplamıdır.
 İşletme Değeri = 35.386.000 + 52.217.000 = 87.603.000 TL
İşletme değerinin tahmin edilmesinden sonra sırasıyla özsermayenin torik değerinin ve hisse
senedinin teorik değerinin hesaplanması gerekir.
 İşletme

değerinden

cari

dönemin

borcu

düşülerek

özsermayenin

teorik

değeri

hesaplanmaktadır.
 İşletme Değeri = 87.603.000 TL , Toplam Borçlar = 17.603.000 TL
 Özsermaye Değeri= 87.603.000 - 17.603.000 = 70.000.000 TL
 Hisse Senedinin Teorik Değeri: Özsermayenin bu günkü değeri mevcut hisse sayısına
bölünerek bir hissenin gerçek değeri bulunur.
 Özsermayenin Bugünkü Değeri = 70.000.000 TL
 Hisse Senedi Sayısı = 10.000.000 Adet

70.000.000
Hisse Senedinin Değeri = ----------------- = 7 TL
10.000.000
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12.1. Fiyat – Kazanç Oranı Yöntemi

Fiyat – Kazanç (Kâr) oranı cari hisse fiyatının beklenen hisse başına kârın kaç katı olduğunu
gösteren orandır. Fiyat – Kazanç oranı Kâr Çarpanı olarak da adlandırılır.
Oranın payında ağırlıklı ortalama hisse fiyatı, paydasında ise beklenen yıllık hisse başına kâr
yer alır. Ağırlıklı hisse fiyatının elde edilememesi durumunda kapanış fiyatı kullanılabilir.
Fiyat - kâr oranı, hisse senedi cari piyasa değeri hisse başına düşen kâra oranlanarak hesaplanır.
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
F/K = ---------------------------------------Hisse Başına Beklenen Kâr
Fiyat - kâr oranı, yatırımcıların bir hisse için ödedikleri fiyatın hisse başına beklenen kârın kaç
katı olduğunu gösterir. Yatırımcıyı hisse senedi satın almaya yönelten amaç, hissenin
gelecekteki kâr potansiyeline sahip olmaktır. Bu nedenle, büyüyen ve gelişen işletmelerin hisse
senetleri, cari dönemde kâr dağıtımı sınırlı olsa bile yatırımcılar tarafından büyük rağbet görür
ve artan talebin sonucu olarak bu tür hisselerin fiyatları yükselir.
Fiyat - kazanç oranlarının 10 - 15 civarında olması normal karşılanmakta, bu değerlerin giderek
aşması hisse senedinin aşırı değerlendiğine işaret etmektedir.
Gerçekte yatırımcıların şirketlerin beklenen kârı hakkında tahminde bulunmaları güçtür. Bu
amaçla şirketin geçmiş kâr rakamları kullanılarak istatistiksel tahminlerde bulunulabilir. Bu
tahminlerin güçlü olabilmesi için kârı belirleyen değişkenler kullanılarak istatistiksel
modellerinden yararlanılabilir. Gelecekte ekonomik koşullarda beklenen değişmeler, söz gelimi
GSMH büyüme oranı, faiz oranları, para arzı, hedef kitlenin gelir dağılımında değişiklikler,
rekabet koşulları , şirket ürünlerinin fiyat ve gelir esnekliği, ikame malların fiyatlarında
beklenen değişmeler , beklenen kâr üzerinde şirkete özgü değişkenlerden daha etkili olabilir.
Bu nedenle istatistiksel modellerin tahmin gücü gerek modelde kullanılan değişkenlerin doğru
seçimine, gerekse bu değişkenlere ilişkin olarak kullanılan değerlere bağlıdır. Geleceğe ilişkin
tahminler yapılırken değişkenlerin geçmişte gerçekleşen değerlerinden yararlanılmaktadır.
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Gelecekte gerçekleşebilecek aşırı durumlar bu tahminlerde yer almamaktadır. Bu nedenle
istatistiksel modeller kullanılarak hesaplanan beklenen kâr rakamları F/K oranının gerçeğe
uygun olarak belirlenmesini sınırlandırmaktadır. Özellikle küresel kriz nedeniyle ekonomik
tahminlerde bulunmanın güçleştiği dönemlerde istatistik modeller kullanılarak yapılan
tahminlerin güvenlik derecesi tartışmalıdır. Bu nedenle uygulamada, gerçekleşen kâr rakamları
kullanılarak hesaplanan tarihi F/K ların ortalaması hesaplanarak cari dönem hisse başına kârı
ile çarpılmaktadır. Bu yöntem de geçmişte gerçekleşen F/K ların gelecek için de geçerli olacağı
varsayımına dayandığından tartışmalıdır.


HİSSE SENEDİNİN FİYATI = ORTALAMA (F/K) * HİSSE BAŞINA KAR
Ortalama Fiyat – Kâr oranına yöneltilebilecek önemli bir eleştiri de ortalama hesaplanırken
kullanılan yöntemden kaynaklanmaktadır. Aritmetik ortalama aşırı değerlerden etkilendiği için
güvenilir değildir. Bunu engellemek için nadir olarak gerçekleşmiş olan aşırı değerler dikkate
alınmayabilir. Aritmetik ortalama hesabında en sık rastlanan değer, yani dağılımın modu da
dikkate alınmalıdır.
Değerlerin artan veya azalan bir seyir izlemesi durumunda hareketli ortalama da kullanılabilir.
Geometrik ortalama aritmetik ortalamadan daha sağlıklı sonuç vermektedir. Geometrik
ortalama aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır:
Xort = [X1 . X2 . X3 .…..Xn]1/ n
Soru 1: ABC işletmesinin 20010 - 2013 yıllarına ait ortalama hisse senedi fiyatları ile hisse başına
kâr (HBK) rakamları aşağıda verilmektedir. Şirketin 2014 yılına ait HBK tahmini 0.86 TL
olduğuna göre, 2012 yılı sonu itibariyle hisse senedi değerinin kaç TL olması gerekir?
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Yıl

Fiyat

HBK

F/K

2010

4.5

0.50

9.0

2011

2.0

0.25

8.0

2012

6.7

0.80

8.38

2013

10.0

0.90

1.11
------+
36.49

Ortalama F/K = 36.49 / 4 = 9.12
P0 = 9.12 x 0,86 = 7.84 TL olacaktır.
F/K ların aritmetik ortalaması yerine geometrik ortalaması alınarak hesaplandığında hisse senedi
değeri

Ortalama F/K = [ 9 x 8 x 8.38 x 11.11 ]

¼

= ( 6703,33 )

¼

= 9.048

P0 = 9.048 x 0.86 = 7.78 TL olarak hesaplanır.

Halka Açık Olmayan Bir Şirket Hissesinin Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Fiyat Kâr Oranının Kullanılması
Halka açık olmayan bir şirket hissesinin halka arz fiyatının Fiyat - Kâr Oranı yöntemiyle
belirlenmesinde iki yol izlenebilir;
1.

Şirketin faaliyette bulunduğu endüstriye ait ortalama Fiyat – Kâr oranı kullanılır.

2.

Faaliyet kolu, büyüklüğü ve ürettiği mamuller itibariyle büyük ölçüde benzerlik taşıyan bir

firmanın Fiyat – Kâr oranı kullanılır.
Bu yöntemleri bir örnek üzerinde açıklayalım:
XYZ A.Ş.

küçük ev aletleri dalında faaliyet gösteren, aktif toplamı 750.000

satış tutarı

1.3000.000 TL olan bir şirkettir. Yeni hisse senedi ihraç ederek halka açılmayı hedefleyen şirket,
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halka arz fiyatını Fiyat –Kâr oranı yöntemiyle belirlemeyi düşünmektedir. Gelecek döneme ilişkin
beklenen yıllık kâr tahmini 1.000.000 TL’dir. Şirket 1.000.000 yeni hisse ihraç etmeyi
planlamaktadır. Buna göre halka arz fiyatını,
a.

Endüstriye ait ortalama Fiyat – Kâr oranını kullanarak,

b.

Eşdeğer kabul edilebilecek bir şirkete ait F/K oranını kullanarak hesaplayınız.
Endüstri Ortalama F/K Oranının Hesaplanması
1

2

3

4

5

6

7

Şirket

F/K

∑ Aktif

Aktif Payı

(2 x 4)

∑ Satışlar

A

5

270.000

0,054

0,270

500.000

0,058

0,289

B

12

680.000

0,136

1,632

1.360.000

0,157

1,885

C

15

1.000.000

0.200

3,000

1.800.000

0,208

3,118

D

22

3.050.000

0.610

13,420

5.000.000

0,577

12,702

5.000.000

1,000

18.322

8.660.000

1,000

17.993

Satış
Payı

8
(2 x 7)

Endüstriye ait ortalama F/K oranı , F/K oranlarının aktif içindeki payına göre veya satış payına
göre ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanabilir.
Aktif payına göre ortalama F/K = 18.322
Bu çarpan kullanılarak hesaplanan hisse senedi fiyatı da 18.32 dir.

P0 = 18.322 x 1.00 = 18.322 TL.
Satış payına göre ortalama F/K = 17.993
Bu çarpan kullanılarak hesaplanan hisse senedi fiyatı da 17.99 TL’dir.

P0 = 17.993 x 1.00 = 17.99 TL
Endüstriyi temsil etme açısından ağırlıkların aktif payı yerine satış payı olarak alınması daha
uygun olacaktır. Ancak şirketin aktif toplamı ve satış tutarı bu dört şirketin ortalama aktif ve
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satış tutarlarından farklıdır. Bu nedenle şirketin halka arz fiyatını belirlerken gerek aktif gerekse
satış toplamları açısından eşdeğer sayılabilecek B şirketinin rakamlarına yakın olması
nedeniyle B şirketine ait F/K oranlarının kullanılması daha doğru olacaktır.
Buna göre şirket B şirketinin 12 olan Fiyat – Kâr oranını benimseyerek yeni hisselerin halka
arz fiyatını;

P0 = 12 x 1.00 = 12 TL olarak belirleyebilir.
 Fiyat - Kâr Oranı Yönteminin Sakıncaları
Fiyat - kâr oranı yönteminin en önemli sakıncası biri uygulanan muhasebe yöntemlerine bağlı
olarak, aynı işletmenin F/K oranının farklı olarak hesaplanabilmesidir.
 Farklı stok değerleme yöntemlerinin uygulanmasından doğan sakıncalar;
Yöntemin önemli bir sakıncası, kullanılan stok değerleme yöntemlerinin farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi işletmeler gerçek fiyatla değerleme yöntemini kullanmadıkları
takdirde yılsonu stoklarını değerlemede aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmaktadırlar.
FIFO: İlk Giren İlk Çıkar: Ambara ilk giren ürünlerin ilk defa satıldığı veya üretimde
kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır. Buna göre dönem sonunda kalan ürünler son alınanların
alış fiyatını yansıtmaktadır. Bu durumda satılan malın birim maliyeti , dönem sonu stokunun
birim maliyetinden farklıdır. Enflasyonist dönemde satılan malın birim maliyeti, dönem sonu
stokunun birim maliyetinden düşüktür. Böylece dönem kârı olduğundan daha yüksek olarak
hesaplanmaktadır.
LIFO : Son Giren İlk Çıkar: Ambara son giren ürünlerin ilk defa satıldığı veya üretimde
kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır. Buna göre dönem sonunda kalan ürünler ilk alınanların
alış fiyatını yansıtmaktadır. Enflasyonist dönemde satılan malın birim maliyeti, dönem sonu
stokunun birim maliyetinden yüksektir. Bu durum dönem kârının olduğundan daha düşük olarak
hesaplanmasına yol açmaktadır.
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Ağırlıklı Ortalama Maliyet: Gerek satılanların gerekse ambarda kalan dönem sonu stokunun
dönem içindeki alış fiyatlarının ağırlıklı ortalamasını yansıttığı varsayımına dayanmaktadır.
Dönem sonunda envanter yöntemiyle birlikte uygulandığında satılan malların ortalama birim
maliyeti, dönem sonu stokunun ortalama birim maliyetine eşittir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığına göre dönem kârı stok değerleme yönteminden büyük
ölçüde etkilenmektedir. Örneğin enflasyonist dönemde aynı işletmenin dönem kârı FIFO
yönteminde , Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yönteminde olduğundan daha yüksek olacak, Fiyat –
Kâr oranı da daha düşük olacaktır. Bu durumda farklı stok değerleme yöntemini kullanan
işletmelerde Fiyat –Kâr oranlarını karşılaştırmak doğru olmayacağı gibi , Fiyat –Kâr oranları
kullanılarak hesaplanan hisse senedi değerleri doğru sonuç vermeyecektir.
Fiyat - Kâr Oranının hisse senedi değerlemesinde güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için
işletmelerin gerçek maliyetle değerleme yapamadıkları takdirde, Ağırlıklı Ortalama Maliyet
Yöntemini kullanmalarının zorunlu tutulması gerekmektedir.
 Farklı amortisman yöntemlerinin uygulanmasından doğan sakıncalar;
Kullanılan amortisman yöntemi HBK nın farklı hesaplanmasına yol açmaktadır. Örneğin, sürekli
yatırım yapan bir işletme hızlandırılmış amortisman uyguladığı takdirde, HBK düşük, F/K ise
yüksek olacaktır. Aynı işletmenin amortismanları, normal amortisman yöntemine göre
hesaplandığı zaman, HBK daha yüksek, F/K ise daha düşük olacaktır. Bu sakınca F/K nın
hesaplanmasında HBK yerine, hisse başına net nakit akışı kullanılarak giderilebilir.

12.2. Fiyat – Nakit Akışı Oranı Yöntemi

Bu yöntem, Fiyat - Kâr Oranı yönteminde farklı amortisman yöntemlerinin kullanılmasından
doğan sakıncayı giderdiği gibi, kâr yerine nakit akışlarına odaklandığından

hisse senedi

değerlemesinde daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemektedir.
Fiyat – Nakit Akışı Oranı yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle işletmenin dönem sonu

itibariyle yarattığı net nakit girişinin hesaplanması gerekmektedir.
235

Net Nakit Girişi = Net Kar + Amortisman giderleri + Dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı
karşılıkları
Net Nakit girişleri hisse sayısına bölünerek hisse başına nakit akışı hesaplanır.
Net Nakit Girişi
Hisse Başına Nakit Akışı = --------------------Hisse Sayısı
Fiyat – Nakit kışı oranı ise hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı hisse başına net nakit akışına
bölünerek hesaplanır.

F/NA =

Ağırlıklı Ortalama Hisse Fiyatı
----------------------------------------Hisse Başına Nakit Akışı

Buna göre, hisse senedinin gerçek değeri Fiyat – Nakit Akışı Oranı ile, hisse başına düşen nakit
akışının çarpımına eşittir.

P0 = (F/NA) x HBNA

12.3. Piyasa Değeri - Defter Değeri Oranı Yöntemi

Uygulamada kullanılan pratik yöntemlerden bir diğeri, piyasa değeri defter değeri oranıdır. Bu
yöntemde, hisse senetlerinin defter değeri hesaplanır. Bu değer, işletmenin ortalama piyasa değeri
defter değeri oranı ile çarpılarak hisse senedi değeri bulunur.
Hisse senetlerinin defter değeri şöyle hesaplanır:
Öz Sermaye
Hisse Başına Defter Değeri (DD) = ----------------Hisse Sayısı
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Öz Sermaye olarak bilançonun pasif tarafında öz sermaye ( öz kaynaklar ) başlığı altında yer alan
tüm kalemler alınır. Öz sermaye hisse sayısına bölündüğünde bir hisseye düşen öz sermaye, yani
hisse senedinin defter değeri bulunur.
Öz Sermaye bilançoda bazı kalemler hariç defter değerleri ile yer alan varlıklar toplamı ile
borçların kayıtlı değeri arasındaki farka eşittir.
Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı ( PD / DD) ise, hisse senedinin câri piyasa değeri , hisse
başına defter değerine bölünerek hesaplanır :
Ağırlıklı Ortalama Hisse Fiyatı
PD/ DD = -----------------------------------------Hisse Başına Defter Değeri
PD / DD oranı yatırımcıların şirketin bir birim öz sermayesinin kaç katı fiyat ödemeye istekli
olduklarını gösterir. Bu oran yatırımcıların şirketin değeri konusundaki algılarına bağlıdır. Oran
1 olduğunda yatırımcılar bir birim öz sermaye için ona eşdeğer fiyat ödediklerini gösterir. Bu oran
genelde 1 in üzerindedir.
Varlıkların piyasa rayiçleri genellikle defter değerlerinin üzerindedir. Örneğin arsa ve binaların
rayiç değerleri genellikle bilançoda yer alan tarihi maliyetlerinden birikmiş amortismanlar
düşüldükten sonra kalan net defter değerlerinin çok üzerindedir. Enflasyonist dönemde stok türleri
için de aynı şey söylenebilir. Ancak stoklar söz konusu olduğunda bunların gerek ekonomik
olarak gerekse fiziksel olarak değer kaybına uğrayabilecekleri dikkate alınmalıdır. Ekonomik
ömrü kısa olan ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatta ise tersi durum söz konusu olabilir.
PD/ DD oranının 1 den düşük olması da olasıdır. Bunun nedenleri şunlardır:
 Şirketin ve / veya ürettiği ürün ve hizmetlerin piyasada henüz yeterince tanınmamış olması
 Yatırımcıların şirketin maddi olmayan duran varlıklarının değerleri konusunda fikir sahibi
olamamaları
 Entelektüel sermayenin yatırımcılar tarafından değerlenememesi.
Entelektüel sermayenin unsurları ise şunlardır:
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 Şirketin insan sermayesi, yani çalışanların bilgi ve becerisi.
 Yapısal sermayesi, şirket içinde yaratılan ve şirkette kalan üretim bilgisi ve yöntemler.
 Müşteri sermayesi, yani şirket ürün ve hizmetlerinin sürekli olarak alıcısı olan, şirkete bağlı
müşterileri.
Bu sayılan sermaye unsurları şirketin piyasa değerinin varlıklarının defter değerinden yüksek
olması sonucunu doğurur.
Soru 3: Aşağıda ABC işetmesine ilişkin olarak verilen bilgiler yer almaktadır. Şirketin gelecek
dönem elde etmesi beklenen kârıyla birlikte öz sermayesinin 56.000.000 TL olacağı
beklenmektedir. Bu durumda hisse fiyatının kaç TL olması gerektiğini PD /DD oranlarının
aritmetik ve geometrik ortalamalarını kullanarak hesaplayınız
Dönem

Fiyat

Öz Sermaye

Hisse Sayısı

DD

PD / DD

1

2,5

22.000.000

10.000.000

2,20

1,14

2

3,7

30.000.000

20.000.000

1,50

2,47

3

3,1

34.000.000

20.000.000

1,70

1,82

4

2,8

52.000.000

25.000.000

2,08

1,35

PD / DD oranı hisse senedi değerleme yöntemi olarak şöyle kullanılır:
P0 = (PD/DD)ORT x HiSSE SENEDİNİN DEFTER DEĞERİ
PD / DD Oranlarının Aritmetik Ortalaması;
1.14 + 2.47 + 1.82 + 1.35 = 6.77 / 4 = 1.69
Hisse Senedi Defter Değeri : 56 000 000 / 52 000 000 = 1.077
Aritmetik Ortalamaya Göre Hesaplanan Hisse Fiyatı

P0 = 1.69 x 1.077 = 1.82
PD / DD Oranlarının Geometrik Ortalaması;
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[1.14 x 2.47 x 1.82 x 1.35 ]1/4 = 1. 6196
Geometrik Ortalamaya Göre Hesaplanan Hisse Fiyatı
P0 = 1.6196 x 1.077 = 1.7447 = 1.74
Yukarıda da görüldüğü gibi geometrik ortalamaya ve aritmetik ortalamaya göre hesaplanan
hisse senedi fiyatları fiyat kazanç oranında olduğu gibi yine farklı çıkmıştır.
12.3. HİSSE SENEDİ VERİMİ
Hisse senedi verimi iki öğeden oluşur:
i. Karpayı verimi,
ii. Sermaye kazancı verimi.

Kâr payı verimi, elde edilen kârpayı tutarının hisse senedinin pazar değerine oranıdır.

Kâr Payı Verimi =

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)
P0

Sermaye kazancı verimi ise, hisse senedinin elde tutma dönemi sonunda kazandığı değer artışı,
alış bedeline oranlanarak bulunur.

𝐏𝟏 −P0
P0
Buna göre hisse senedinin toplam verim oranı aşağıdaki ifadeye eşittir.

𝐤𝐬 =

𝐃𝟏 + ( 𝐏𝟏 −P0 )
P0

Soru 4: Câri yıl kârı 4 000 000 TL olan işletme, her yıl kârının % 60 ını şirket yatırımlarında
kullanmaktadır. Şirket varlıklarının ortalama kârlılığı % 20 dir. Dönem başında bir hisseyi 2.5 TL
den satın alan yatırımcının dönem sonunda hisse değeri 3.10 TL ye yükseldiğinde sağlamış olduğu
verim % kaçtır?
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Câri yıl kâr payı = 0.40 ( 1 TL) = 0.40 TL.
Dönem içinde yatırımcıya dağıtılan kâr payı;
D1= D0 (1 + g)= 0.40 ( 1+0,12 ) = 0.448
Kâr Payı Verimi

= 0.448 / 2.5 = 0.1792

Sermaye Kazancı ( Değer Artışı) Verimi = ( 3.10 – 2.5 ) / 2.5 = 0.60 / 2.5 = 0.24
Toplam Hisse senedi verimi = 0.1792 + 0.24 = 0.4192 = % 41.92
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

242

Bölüm Soruları

243

13. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sürekli özel olasılık dağılımlarından tekdüze (dikdörtgen) dağılım, normal
dağılım, standart normal dağılım ile standart normal dağılım ve ortalamadan sapmalar konuları
ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar

248

Giriş
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13.1. Duran Varlık Yatırımları

Duran varlıklar işletmede 1 yıldan uzun süre kalması amaçlanan varlıklardır. Bilançoda bu
varlıklar, uzun vadeli alacaklar, finansal duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi
olmayan duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Dönen varlık yatırımlarında amaç bu varlıkları nakde dönüştürmektir. Duran varlıklar ise
işletmede yararlanılmak üzere elde edilirler. Duran varlık yatırımları terimiyle akla ilk gelen
maddi duran varlıklardır. Maddi duran varlık yatırımları çoğunlukla maddi olmayan duran
varlıklara yatırım yapılmasını gerektirir.
Örneğin işletmenin yeni bir mamul üretme kararı, yeni bir teknoloji satın alınmasını, üretim
tesisleri ile makine ve teçhizatın bu yeni teknolojiye uygun olarak elde edilmesini gerektirir.
İşletmenin uzun vadeli alacakları da duran varlıkları içinde yer alır. Ancak duran varlık
yatırımları denilince kastedilen daha ziyade maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklardır.
Maddi Duran Varlıklar
-

Arazi ve arsalar

-

Yer altı ve yer üstü düzenleri

-

Binalar

-

Tesis, makine ve cihazlar

-

Taşıtlar

-

Demirbaşlar

-

Özel maliyetler

-

Diğer maddi duran varlıklar

-

Yapılmakta olan yatırımlar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-

Haklar

-

Şerefiye

-

Kuruluş ve örgütlenme giderleri
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-

Geliştirme giderleri

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
-

Arama giderleri

-

Hazırlık ve geliştirme giderleri

13.2. Sermaye Bütçelemesi (Yatırım Karar Kriterleri)
Başlıca yatırım karar kriterleri şunlardır.
Geri Ödeme Süresi
1.

İskontolu Geri Ödeme Süresi

2.

İç Verim Oranı

3.

Düzeltilmiş İç Verim Oranı

4.

Net Bugünkü Değer

5.

Kârlılık Endeksi

13.2. Geri Ödeme Süresi (Gös)
Geri ödeme süresi bir yatırım projesinden sağlanan net nakit girişlerinin yatırım
harcamalarını kaç yılda karşılayacağını gösterir. Geri ödeme süresi yöntemi yatırım maliyetinin
kaç yılda geri ödeneceğine odaklanır. Kabul kriteri geri ödeme süresi kısa olan projenin kabul
edilmesidir. Tasarruf yetersizliği olan ekonomiler için yatırım harcamalarının kısa sürede
karşılanmasının önemli olmasına karşılık, yatırım projelerinin değerlemesinde salt GÖS nin
kısalığına odaklanmak bazen yanlış projenin seçimine yol açabilir.
GÖS nin Yararı: Yatırımın kendisini mümkün olan en kısa sürede geri ödemesine önem
vermektir.
GÖS nin Sakıncaları
1.

Paranın Zaman Değerini dikkate alınmaması

2.

GÖS den sonra elde edilen nakit girişlerini dikkate alınmaması

3.

Proje büyüklüğünün dikkate alınmaması
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13.2.1. Geri ödeme süresinin hesaplanması

Yıllık net nakit girişleri eşit olduğu zaman, yatırım tutarı ortalama net nakit girişi tutarına
bölünür. Yıllık net nakit girişleri farklı ise, her yıla ait nakit girişi yatırım tutarına eşitlenen
kadar toplanır. Nakit girişlerinin yıl içinde homojen olarak elde edildiği varsayılır.
Soru 1: Akteks Dokuma Sanayi 10 adet dokuma tezgahı satın alarak döşemelik kumaş üretimine
başlamıştır. Yatırım harcamalarına ve yatırımın net nakit girişlerine ilişkin bilgiler şöyledir :
Yatırım Tutarı: 250 000 TL.
Yatırımın Ekonomik Ömrü: 5 yıl
Beklenen Yıllık net Nakit Girişi: 100 000 TL.
Yatırımın Geri Ödeme Süresini Hesaplayınız.
Çözüm:
Yatırım
Yıl

Harcamaları

0

-250.000

1

100.000

2

100.000

3

100.000

4

100.000

5

100.000

250 000
--------------- = 2.5 yıl olacaktır.
100 000

Soru 2: A ve B projelerinin Geri Ödeme Sürelerini hesaplayarak hangisinin kabul edilmesi
gerektiğini belirleyiniz. GÖS Kriterine göre verilen kararı yorumlayınız.
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Yıl

A PROJESİ

B PROJESİ

Yatırım Tutarı

Yatırım Tutarı

0

-100.000

-50.000

1

-50.000 +

-100.000 +

-150.000

-150.000

Net Nakit Girişleri

Net Nakit Girişleri

1

90 000

60.000

2

80 000

70.000

3

100.000

4

200.000

A Projesinin Geri Ödeme Süresi
- 150 000
1 Yıl : 90 000
- 60 000
2 Yıl: 80 000
80 / 60 Yıl = 0.75 yıl
GÖS:

1 .75 yıl
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B Projesinin Geri Ödeme Süresi
- 150 000
1. Yıl: 60 000
__________
- 90 000
2. Yıl:

70 000

______________
-

20 000

3. Yıl: 100 000
20.000 / 100.000 = 0.20 yıl
GÖS: 2.20 yıl
Geri Ödeme Süresi Kriterine göre A ve B Projelerinden GÖS si daha kısa olan A Projesinin
seçilmesi gerekmektedir. Oysa A projesi 2 . yıldan sonra nakit girişi sağlamamaktadır. B
Projesinin ekonomik ömrü ise 4 yıl olup son yıllarda sağladığı nakit girişlerinin tutarı oldukça
yüksektir.
Daha sağlıklı karar almak için her iki projenin İskontolu Geri Ödeme Süresi ni hesaplamak
gerekir.

13.3. İskontolu Geri Ödeme Süresi

İskontolu geri ödeme süresi yönteminde nakit çıkışları ve nakit girişleri işletmenin ortalama
sermaye maliyetiyle iskonto edilir. Geri Ödeme Süresi iskonto edilmiş tutarlar üzerinden
hesaplanır.
Soru 3: Yukarıdaki işletmenin ortalama sermaye maliyetinin % 12 olduğu varsayımı altında X
Projesinin Geri Ödeme Süresini hesaplayalım.
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X Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresi
Yıl

Nakit Akışları

GDF % 12

B.D.

0

-100 000

1

-100

1

-50 000

1,12

-44 642,86

2

90 000

1,2544

71 747,45

3

80 000

1,9738

40 530,96

Yatırım Tutarı

-144 643

1.yıl Nakit Girişi

71 747

Kalan

- 72 896

2.yıl Nakit Girişi

40531
- 32 365

Nakit çıkış ve girişleri sermaye maliyetiyle iskonto edildiğinde projenin nakit girişlerinin
bugünkü değerinin nakit çıkışlarının bugünkü değerini karşılayamadığı anlaşılmaktadır.

Y Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresi
Yıl

Nakit Akışları

GDF % 12

B.D.

0

-50 000

1

-50 000

1

-100 000

1,12

-89 286

2

60

1,2544

47 832

3

70

1,4049

49 825

4

100

1,5735

63 552

5

200

1,7623

113 485
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Yatırım Tutarı

-139,29

1.yıl Nakit Girişi

47,832

Kalan

-91,454

2.yıl Nakit Girişi

49,825

Kalan

-41,629

3.yıl Nakit Girişi

63 552

3. Yılın nakit girişleri yatırım harcamalarının 2. yılda kapatılmayan kısmından fazladır. Nakit
girişlerinin yıl içinde eşit dağıldığı varsayımıyla 3.yıl elde edilen nakit girişleri ile bu açık
41 629/ 63 552 = 0.655 yılda tamamlanır. Buna göre Y Projesinin
İskontolu GÖSsi 2 .655 yıl dır. 0.655 X 365 GÜN = 239 gün ise,
GÖS = 2 yıl 239 gündür.

13.4. Net Bugünkü Değer Kriteri

Bir yatırım projesinin Net Bugünkü Değeri, nakit girişlerinin bugünkü değeri ile nakit
çıkışlarının bugünkü değerleri arasındaki olumlu farktır.
NBD = Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri - Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri
Net Bugünkü Değerin hesaplanabilmesi için öncelikle işletmenin nakit giriş ve çıkışları
ortalama sermaye maliyetiyle bugünkü değerlerine indirgenir. Sonrasında ise NBD
hesaplanmaktadır.
Bu kritere göre yatırım projesinin kabul kriteri Net Bugünkü Değeri 0 dan büyük olan projelerin
kabul edilmesidir.
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NBD ˃ 0 ise Proje kabul edilir.
Birden fazla yatırım projesi içinden seçim yapmak gerektiğinde, projeler Net Bugünkü
Değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır ve aralarından NBD si en yüksek olan seçilir.
Soru 4: A ve B Projelerine ilişkin yatırım harcamaları ve nakit girişleri aşağıdaki gibidir.
Projeler birbirini engelleyen projeler olup içlerinden yalnız birisinin kabul edilmesi
gerekmektedir. A ve B projelerini iskontolu Geri Ödeme Süresi ve Net Bugünkü Değer
Kriterlerine göre değerleyerek kabul veya ret edilmelerini öneriniz.

PROJE A
Yıl
Nakit Çıkışları
0
1

40
80

PROJE B
Yıllar
Nakit Çıkışları
0
1
Yıllar

45
88

Nakit Girişleri

Nakit Girişleri

1
2
3
4
Net hurda Değeri

80
250
60
60
20

1
2
3
4
Net hurda Değeri

--175
260
375
25

Sermaye Maliyeti

0,18

Sermaye Maliyeti

0,18

Çözüm:
A Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresi Ve Net Bugünkü Değeri
Yıl
0
1

Yıl
2
3
4
5

Nakit Çıkışları
40.000
80.000
Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri
Nakit Çıkışları
80.000
250.000
60.000
60.000

GDF %18
1
1,18

B. D
40.000
67.797
107.797

GDF %18
1,3924
1,643
1,9388
2,2878

B. D
57.455
152.161
30.947
26.226
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Net Hurda Değeri

20.000

2,2878

Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri

8.742
275.531

A Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresinin Hesaplanması;
Yatırım Harcamaları

-107 797

1.yıl nakit girişi

57 455

Kalan

- 50 342

2. yıl nakit girişi

152 158

2. Yılın nakit girişleri yatırım harcamalarının 2. yılda kapatılmayan kısmından fazladır. Nakit
girişlerinin yıl içinde eşit dağıldığı varsayımıyla 2.yıl elde edilen nakit girişleri ile bu açık (50
342 / 152 158) = 0.33 yılda tamamlanır.
Buna göre A projesinin iskontolu GÖS si 2.33 yıldır.
0.33 x 365 gün = 120.45 gündür. 120 günden fazla olduğundan 121 gün olarak kabul edilir.
A Projesinin kendisini 1 yıl 121 günde geri ödemektedir.
A Projesinin İskontolu GÖS = 2.33 yıl ya da 2 yıl 121 gündür.

B Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresi Ve Net Bugünkü Değeri

Yıl
0
1

Yıl
2
3
4
5
Net hurda Değeri

Nakit Çıkışları
45.000
88.000
Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri
Nakit Çıkışları
0
175.000
260.000
375.000
25.000
Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri

GDF %18
1

B. D
40.000

1,18

67.797
107.797

GDF %18
1,3924
1,643
1,9388
2,2878
2,2878

B. D
0
106.512
134.104
163.913
10.928
415.457
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B Projesinin İskontolu Geri Ödeme Süresinin Hesaplanması;
Yatırım Harcamaları
1.yıl nakit girişi

-119 576.3
0
---------------

Kalan

-119 576.3

2. yıl nakit girişi

106 510.4
--------------

Kalan

- 13 065.9

3. yıl nakit girişi

134 105.1

3. Yılın nakit girişleri yatırım harcamalarının 2. yılda kapatılmayan kısmından fazladır. Nakit
girişlerinin yıl içinde eşit dağıldığı varsayımıyla 2.yıl elde edilen nakit girişleri ile bu açık (13
065.9/ 134 105.1) = 0.0974 yılda tamamlanır. Buna göre B projesinin iskontolu GÖS = 2.0974
yıldır.
0.0974 x 365 gün = 35.55 gün, 35 günden fazla olduğundan 36 gün olarak kabul edilir.
B Projesinin İskontolu GÖS = 2.0974 yıl ya da 2 Yıl 36 gündür. B Projesi kendisini 2 yıl 36
günde geri ödemektedir.
B Projesinin Net Bugünkü Değeri;
Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri :
Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri :
NET BUGÜNKÜ DEĞER :
A ve B projelerinin Karşılaştırması:

415 459.2
- 119 576.3
--------------295 882.9

B Projesinin Net Bugünkü Değeri 295 882.9 ˃ 167 732

A Projesinin Net Bugünkü Değeri

B Projesinin İskontolu GÖS si = 2 yıl 36 gün ˂ A Projesinin İskontolu GÖS si = 2 yıl 121 gün
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Yapılan karşılaştırma sonucunda B projesinin gerek Net Bugünkü Değer kriteri açısından,
gerekse İskontolu Geri Ödeme Süresi açısından A projesinden daha üstün olduğu
görülmektedir.

Bu durumda B Projesinin tercih edilmesi gerekir.

13.5. İç Verim Oranı Kriteri

İç verim oranı, bir yatırım projesinin ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen nakit
girişlerinin bugünkü değerini, nakit çıkışlarının bugünkü değeri ile eşitleyen iskonto oranı
olarak tanımlanır .
Aşağıdaki eşitliğin her iki tarafındaki terimlerin paydasında bulunan “r” , nakit girişlerinin
bugünkü değerini, nakit çıkışlarının bugünkü değeri ile eşitleyen iskonto oranı, yani İç Verim
Oranıdır.

∑𝒏𝒕=𝟏

𝐂𝐎𝐅𝒕
( 𝟏+𝒓)𝒕

=

∑𝒏𝒕=𝟏

𝐂𝐈𝐅𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕

Bu eşitlikte, sol taraftaki terim nakit çıkışlarının bugünkü değerini, sağ taraftaki terim ise nakit
girişlerinin bugünkü değerini göstermektedir. Bu iki nakit akımının bugünkü değerlerini
eşitleyen r ise iç verim oranı = İVO dur.
İç verim oranı düzeyinde Net Bugünkü Değer sıfıra eşittir.

∑𝒏𝒕=𝟏

𝐂𝐎𝐅𝒕
( 𝟏+𝒓)𝒕

-

∑𝒏𝒕=𝟏

𝐂𝐈𝐅𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕

=0

İç Verim Oranı kriterinin temel varsayımı elde edilen her nakit girişinin yeniden iç verim oranı
düzeyinde verim sağlayan projelerde kullanılmasıdır. Elde edilen dönemsel nakit girişleri İVO
nun altında verim sağlayan yatırımlarda kullanıldığı takdirde projeden sağlanacak verim oranı
İVO ya eşit olmaz; daha düşük olur. Bu sağlanması zor bir koşuldur ve İVO ya yöneltilen
önemli eleştirilerden birini oluşturur.
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İç Verim Oranı Kriterinde Kabul Koşulu ; İVO ˃ 𝐤 𝐨 ise KABUL .
İç Verim Oranı kriterine göre bir yatırım projesinin kabul edilebilmesi için gerekli koşul İç
Verim Oranının sermaye maliyetinden yüksek olmasıdır. Karşılaştırmada kullanılacak sermaye
maliyeti işletmenin ortalama sermaye maliyetidir. Bunun anlamı işletmenin kullandığı fonların
maliyetinin üzerinde verim sağlayan projelere yatırım yapması gereğidir. Ancak yatırım
projenin finansmanında kullanılan fonların ortalama maliyetini de dikkate almak gerekir. Yeni
yatırımın ortalama sermaye maliyetinin, işletmenin genellikle benimsediği finansal yapısını
yansıtan ortalama sermaye maliyetinden yüksek olması durumunda, işletmenin bugünkü değeri
kayba uğrayabilir.



İç Verim Oranının Hesaplanması
İç verim oranının hesaplanması proje nakit çıkışlarının tek dönemde veya birden fazla dönemde
gerçekleşmesi durumunda farklılık gösterir.
Nakit çıkışlarının tek dönemde gerçekleşmesi durumunda, nakit girişlerinin bugünkü değerini
bu tutara eşitleyen iskonto oranı bulunur.
Soru 5: Aşağıdaki yatırım projesinin iç verim oranını hesaplayınız ve şirketin ortalama sermaye
Maliyeti % 22 olduğuna göre yatırım projesinin kabul ya da reddini öneriniz.

Yıl
0
1
2
3
4
Net Hurda Değeri

Nakit Akışı

BD

-100
50
50
60
60
10

-100
35,461
25,15
21,404
15,18
2,53
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Yıl

Nakit
Akışı
-100
50
50
60
60
10

0
1
2
3
4
Net Hurda Değeri

GDF%
40
1
1,4
1,96
2,744
3,842
3,842

Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri

k

B.D

% 40

101 312

İVO

100 000

%41

99 725

% x
1 312
-------- = ---------1
1 587
2
x = % 1312/1587 = % =.826;
İVO = % 40.83 ˃ k o = % 22

B.D
-100
35,71
25,51
21,87
15,62
2,60

GDF %
41
1
1,41
1,988
2,803
3,953
3,953

B.D.
-100
35,46
25,15
21,41
15,18
2,53

101,31

99,73

İVO = % 40 + %0.826 = % 40.826 = % 40.83
proje kabul edilir.

Nakit çıkışlarının birden fazla dönemde gerçekleşmesi durumunda ise nakit çıkışları sermaye
maliyeti ile bugünkü değerine indirgenerek sabitlenir, daha sonra nakit girişlerinin bugünkü
değerini bu tutara eşitleyen iskonto oranı bulunur.
Soru 6: Aşağıdaki yatırım projesinin iç verim oranını hesaplayınız ve şirketin ortalama sermaye
Maliyeti % 18 olduğuna göre yatırım projesinin kabul ya da reddini öneriniz.
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Yıl

Nakit Akışları

0

-50 000

1

-100 000

2

--------

3

50 000

4

60 000

5

70 000

6

80 000

Net Hurda Değeri: 10 000
Çözüm;
Yıl

Nakit Çıkışları GDF % 18

B.D. %18

0

50 000

1.18

42 373

1

100 000

1.39

71 818
114 191

Yıl

Nakit Girişleri

GDF (%20)

B.D. %20

GDF %21

B.D.% 21

2

50 000

1.7280

28 935

1.7716

28 224

3

60 000

2.0736

28 935

2.1436

27 990

4

70 000

2.4883

28 131

2.5937

26 988

5

80 000

2.9860

26 792

3.1384

25 490

6

10 000

2.9860

3 349

3.1384

3 186

----------116 143

----------111 879
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k

B.D

% 20

116 143

İVO

114 191

% 21

111 879

% x
-------- =
1

1 952
---------4264

x = % 1952/ 4264 = % 0.457

İVO =% 20 + % 0.457 = % 20.457 = % 20.46

İVO = % 20.46 ˃ k o = % 18,

Proje kabul edilir.

 İç verim oranı kriterinin sakıncalı yönleri
İç verim oranı kriteri bir oran olması nedeniyle tercih edilmekle birlikte sağlıklı bir biçimde
sonuç vermesini engelleyecek bazı yönleri bulunmaktadır.
Bunları şöyle özetleyebiliriz:
1.

İVO ancak elde edilen her nakit girişi İç verim Oranı Düzeyinde Projelere yatırıldığı

takdirde geçerlidir.
2. Ekonomik ömür içerisinde her hangi bir ek yatırım gerekmesi ve proje net nakit akışlarının
negatif olarak gerçekleşmesi durumunda birden fazla iç verim oranı olabilir.

13.6. Karlılık Endeksi

Karlılık Endeksin yöntemi bu bölümde anlatılan yatırım projelerinin değerlendirilmesinde
kullanılan yöntemlerden sonuncusudur. Kârlılık Endeksi yöntemi Fayda Maliyet Oranı olarak
da adlandırılmaktadır.
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Kârlılık Endeksi, gelecekte gerçekleşecek nakit akımlarının bugünkü değerinin, projenin
maliyetinin bugünkü değerine oranlanmasıyla elde edilmektedir. Karlılık endeksi aşağıdaki
şekilde hesaplanmaktadır.

Karlılık Endeksi =

Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri
Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri

Bu yönteme göre kârlılık endeksi ya da fayda maliyet oranı 1’den küçük bulunan projeler
reddedilir, 1’den büyük projeler kabul ise edilir. Alternatif projelerin olması durumunda ise
kârlılık endeksi yüksek olan proje seçilir.
Soru 7: Aşağıdaki yatırım projesinin Karlılık Endeksini hesaplayınız. Projenin Sermaye
Maliyeti (İskonto Oranı) = %10’dur.
Yıllar

Nakit Çıkışları

2013

100.000

Yıllar

Nakit Girişleri

2014

30.000

2015

40.000

2016

50.000

2017

50.000

Hurda Değeri

20.000

Çözüm:
Yıllar

Nakit Çıkışları

NÇ BD

2013

100.000

100.000

Yıllar

Nakit Girişleri

GDF

NG BD

2014

30.000

1,1

27.273

2015

40.000

1,21

33.058
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2016

50.000

1,331

37.566

2017

50.000

1,4641

34.151

Hurda
Değeri

20.000

1,4641

13.660
145.707

Karlılık Endeksi = NGBD / NÇBD = 145.707 / 100.000 = 1,457

Karlılık endeksi 1’in üzerinde olduğu için yatırım projesi yapılabilir bir projedir.
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14.1. SERMAYE MALİYETİ KAVRAMI
Sermaye maliyeti en geniş anlamıyla işletmenin elde ettiği fonlar karşılığında kendisine fon
sunanlara ödemesi gereken fiyat olarak tanımlanır. Sermaye maliyetini farklı bakış açılarına
göre aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.
 İşletme Açısından Sermaye Maliyeti: Varlıkların finansmanında kullanılan her türlü kaynağın
ağırlıklı ortalamasıdır.
 Sermaye Sunan Açısından Sermaye Maliyeti: Yatırımdan sağlanması beklenen minimum getiri
oranıdır.
 Sermayeyi Kullanan Açısından Sermaye Maliyeti: Kullanılan sermayenin işletmeye mal olma
bedelidir.
Sermaye maliyetinin işletme kararlarında önemli bir işlevi vardır. Bu işlev iki açıdan ele
alınabilir:

1.

Yatırım Kararlarında

2.

Finansman Kararlarında

Yatırım Kararlarında Sermaye Maliyetinin İşlevi
Sermaye Maliyeti yatırım kararlarına proje nakit akışlarını bugünkü değerlerine indirgeyen
iskonto oranıdır. Bu anlamda sermaye maliyeti bir projenin kabul edilebilmesi için sağlaması
gereken en düşük verim oranı olarak kullanılmaktadır.
Yatırım kararlarında nakit akışları sermaye maliyetiyle iskonto edildiğinde projenin net
bugünkü değeri hesaplanmakta ve net bugünkü değeri pozitif olan ya da verimi sermaye
maliyetinden yüksek projeler kabul edilmektedir.
İşletmenin amacı bugünkü değerini, ya da öz sermayenin bugünkü değerini yükseltmek
olduğuna göre, bugünkü değerini korumak için faaliyetleri sonucunda kullandığı sermayenin
maliyetinden yüksek verim sağlaması gerekir.
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 Finansman Kararlarında Sermaye Maliyetinin İşlevi
İşletme yönetimi kullandığı fonların bileşenini sermaye maliyetini en düşük düzeye indirecek
biçimde sağlamayı amaçlar. Böylece çeşitli finansman seçenekleri işletmenin ortalama sermaye
maliyeti üzerindeki etkileri açısından değerlendirilerek ortalama sermaye maliyeti mümkün
olan en düşük düzeyde tutulmaya çalışılır. Bugünkü değer iskonto oranıyla ters orantılı
olduğuna göre sermaye maliyetini düşürmek işletmenin değerini artırıcı bir etki yaratacaktır.
İşletmenin kullandığı fonlar öz sermaye ve borçlar olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılır.
Öz sermaye yeni hisse senedi ihracı yoluyla, ya da kârların bir bölümünün dağıtılmayarak
şirkette tutulmasıyla elde edilir. Borçlar ise kısa ve uzun vadeli borçlardan oluşur. Kısa vadeli
borçlar vâdesi bir yıla kadar olan borçlardır.
Bankalardan ve diğer kredi kurumlarından nakden alınan kısa ve uzun vadeli borçlar finansal
borçlar olarak adlandırılır. Kısa ve uzun vâdeli borçlanma aracı ihraç ederek halka arz etmek
ve/veya halka arz etmeksizin özel yatırımcılara satmak suretiyle elde edilen fonlar da finansal
borçlardır.
İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetleri üretmede kullanılan girdilerin
satıcılardan kredili olarak satın alınması sonucunda ticari borçlar oluşur. Kısa vadeli
borçlanmanın diğer bir türü de tahakkuk eden giderler ve diğer hizmet alımları bedelinin vadeli
olarak ödenmesidir.
İşletmeler finansmanını özsermaye ve borçlanma yoluna giderek temin edebilirler. İşletmelerin
borçlanma aracı olarak ihraç ettikleri tahviller ile özsermayeyi temsil eden hisse senetleri
arasında yatırımcısına sağlamış olduğu haklar ve yükümlülükler açısından farklar
bulunmaktadır.
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 Hukuki Açıdan Tahviller ve Hisse Senetleri Kıyaslaması
1.Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedidir.
2. Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Hisse senedi sahibi, hisse
senedini çıkaran kuruluşun ortağıdır.
3. Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir. Hisse senedi sahibi,
şirkete belli bir oranda sahiptir. Kullandırdığı sermaye özsermayedir.
4. Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir.
Şirketin yönetimine katılamaz. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal varlığı
üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Hisse senedi satın alarak şirketin ortağı olan hak sahipleri,
kendilerine tanınan tüm ortaklık haklarından yararlanabilirler.Şirketin brüt kârından, önce
tahvil sahiplerine faiz ödenir. Bundan sonra, bilanço kâr gösterirse, hisse senetlerine temettü
ödenebilir.
5. Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki
ilişki sona erer. Hisse senedinde vade olmadığı gibi, hisse senedi sahibi ile şirket arasındaki
ilişki ebedidir, sadece hisse senedinin sahibi değişebilir.
6. Tahvilin getirisi belli ve sabittir. (Değişken faizli tahvillerde faiz oranları ancak iktisadi
şartlar değiştiğinde mevzuat değişikliği ile değişebilir.) Hisse senedinin getirisi, hisse senedi
değerinde meydana gelen artış ve şirketin dağıtacağı kar payıdır. Ancak senet sahibinin hangi
yıl ne kadar gelir elde edeceği, hatta gelir elde edip edemeyeceği belli değildir.
7. Tahviller, mevzuatta itibari değerinin altında bir değerle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.
Hisse senetleri, itibari değerin altında bir fiyatla satılamazlar.
8. Tahviller, şirketler dışında devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kamu uruluşları
tarafından da çıkarılabilir. Birer katılma payını ifade eden hisse senetleri anonim şirketler
tarafından ihraç edilebilirler. (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi
çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadır.)
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9. Tahviller, bir itfa planı dahilinde itfa edilir. Hisse senetlerinde prensip itibariyle itfa söz
konusu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak, hisse senetlerinin bir bölümü itfa edilebilir ki, bunun
anlamı sermayenin azaltılmasıdır. Hisse senetlerinin tamamen itfası ise, şirketin tasfiyesi
demektir.
 Ekonomik Açıdan Tahviller ve Hisse Senetleri Kıyaslaması
1. Tahvil ile hisse senedi arasındaki en önemli ekonomik fark risk konusudur.


Tahvil sahibi tahvil ihraç eden şirketin kâr-zarar riskine katılmaz. Hisse senedi sahipleri
ise tamamen risk altındadır. Hisse senedi yatırımı tahvillere nazaran daha riskli bir
yatırım konusudur.



Tahvil sahibi için risk, ancak şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödeyemeyecek duruma
gelmesi halinde söz konusudur. Bu durumda da, hisse senedine karşı avantajlıdır.



Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde de, tasfiyeden öncelikle borçlar ödeneceği için,
tahvil sahipleri hisse senedi sahibinden önce alacaklarını alır.



Hisse senedi sahipleri ise, ancak şirketin mal varlığından bütün borçlar ödendikten ve
tasfiye masrafları çıktıktan sonra, kalanı, hisseleri oranında paylaşırlar.

2. Tahvil ve hisse senetlerinin önemli bir ekonomik farkı da, tahvillerin sabit gelirli, hisse
senetlerinin de değişken gelirli olmasıdır.
Tahvil ve hisse senedi ayrımına ilişkin bilgileri verdikten sonra borçlanma ve öz sermaye
maliyetine geçmeden önce sermaye maliyetinin hesaplanması niçin önemlidir sorusunu
cevabını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi Neden Önemlidir?
1. Firma değerinin belirlenmesi ve artırılması açısından,
2. Sermaye bütçelemesi kararları açısından,
3. Çalışma sermayesi ya da borçların yenilenmesi gibi bir çok konuda karar verme
açısından sermaye maliyetinin bilinmesi gereklidir.
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İşletmeye yatırılan sermaye üretimin bir faktörüdür. Ve dolayısı ile üretimde kullanılan tüm
faktörler gibi sermayenin de maliyetinin bilinmesi gerekir.

Sermaye maliyetinin yanlış

hesaplanması, işletmede yanlış kararların verilmesine neden olabilecektir. Bunun sonucunda da
firma değeri zarar görecektir.

14.1. Borçlanma Maliyeti
Borçlanma maliyeti, borçlanma sonucu sağlanan net tutarın bugünkü değerini vade
boyunca gerçekleşen faiz ve anapara ödemelerinin bugünkü değeriyle eşitleyen iskonto
oranıdır.
Finansal borçlanma durumunda nakit akışları aşağıdaki gibidir:
Dönem
Nakit Akışları

t0
+

t1
_

t2
_

.
.

.

.
.

tn

.
_

İşletmenin sermaye piyasasından uzun vadeli borçlanma amacıyla ihraç etmiş olduğu tahvil
borçlanmalarında tahvilin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Borçlanma Maliyeti: Borçlanma ile sağlanan net nakit girişleri ile borçlanma karşılığında
ödenecek olan faiz ve anapara ödemelerinin bugünkü değerini birbirine eşitleyen iskonto
oranıdır. Borçlanma maliyeti tanımından hareketle şirketlerin sermaye piyasasından
borçlanmasını sağlayan tahvillerin işletmeye olan maliyetini aşağıdaki formül yardımı ile
hesaplayabiliriz.

Bu eşitlikte;
NG: Tahvil ihraç edilmesi yoluyla sağlanan net nakit girişini,
Ft: Faiz ödemelerini,
ND: Tahvilin nominal değerini,
n: Tahvilin vadesini,
T: vergi oranını,
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kb :vergi sonrası tahvil maliyetini göstermektedir.
Tahvil: Nominal değeri üzerinden belirli bir oranda faiz getiren ve sermaye piyasasında işlem
gören borçlanma senetleridir. Tahviller üzerinde yazılı değerden farklı fiyatlarla satışa
çıkarılabilirler. Tahvilin anapara ödemeleri vade sonunda, eşit taksitlerle ya da son birkaç yıl
içinde eşit taksitlerle yapılabilir. Seçilen anapara ödeme yöntemi ve nominal değerinden farklı
fiyatla satılması tahvilin maliyetini etkiler.
Soru 1: ABC A.Ş. 100.000.000 TL tutarında % 12 faizli, 5 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir.
Başabaş fiyatından (nominal değer) satılan tahvilin ihraç giderleri nominal değerinin % 3’üne
eşittir. Anapara ödemesi vade sonunda yapılacak olan tahvilin işletmeye olan maliyeti % kaçtır?
Çözüm:
Tahvilin Satış Bedeli

:

100.000

İhraç Giderleri (-)

:

3.000

Tahvil Satışından Elde Edilen Net Tutar

:

97.000

Yıllar

Anapara

Faiz (%10)

Faiz (1-t)

Anapara
Ödemesi

1

100.000.000

10.000.000

8.000.000

0

8.000.000

2

100.000.000

10.000.000

8.000.000

0

8.000.000

3

100.000.000

10.000.000

8.000.000

0

8.000.000

4

100.000.000

10.000.000

8.000.000

0

8.000.000

5

100.000.000

10.000.000

8.000.000

100.000.000

108.000.000

Yıllar

Toplam
Nakit Çıkışı

İskonto
Oranı (%9)

Nakit Ç.
Bugünkü D.

İskonto
Oranı (%8)

Nakit Ç.
Bugünkü D.

1

8.000.000

1,090

7.339.450

1,080

7.407.407

2

8.000.000

1,188

6.733.440

1,166

6.858.711

3

8.000.000

1,295

6.177.468

1,260

6.350.658

4

8.000.000

1,412

5.667.402

1,360

5.880.239

5

108.000.000

1,539

70.192.590

1,469

73.502.985

96.110.349

Toplam
Nakit Çıkışı

100.000.000
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k

Bugünkü D.

0,08

100.000.000

kb

97.000.000

0,09

96.110.349

0,08-kb

3.000.000

=

0,08-0,09

3.889.651

x
0,01
x

3.000.000

=

=

3.889.651
0,77%

kb = %8 + %0,77 = %8,77
Borçlanma maliyeti % 8,77’dir.
Soru 2: KLM A.Ş. 200.000.000 TL nominal değerli 4 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller
% 5 iskontolu satılmış, toplam ihraç giderleri ise nominal değerinin % 4’üne ulaşmıştır.
Tahvilin anaparası eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Kupon faiz oranı % 12 dir. Tahvilin
işletmeye olan maliyetini hesaplayınız.
Çözüm:
Tahvilin Nominal Değeri

:

200.000.000

İskonto Tutarı (Nominal tutarın %5'i)

:

10.000.000

Tahvilin Satış Bedeli (%5 iskontolu)

:

190.000.000

İhraç Giderleri (-)

:

8.000.000

Tahvil Satışından Elde Edilen Net Tutar

:

182.000.000
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Anapara

Toplam

Ödemesi

Nakit Çıkışı

19.200.000

40.000.000

59.200.000

19.200.000

15.360.000

40.000.000

55.360.000

120.000.000

14.400.000

11.520.000

40.000.000

51.520.000

4

80.000.000

9.600.000

7.680.000

40.000.000

47.680.000

5

40.000.000

4.800.000

3.840.000

40.000.000

43.840.000

Yıllar

Anapara

Faiz (%12)

Faiz (1-t)

1

200.000.000

24.000.000

2

160.000.000

3

Toplam

İskonto

Nakit Ç.

İskonto

Nakit Ç.

Nakit Çıkışı

Oranı (%13)

Bugünkü D.

Oranı (%14)

Bugünkü D.

1

59.200.000

1,130

52.389.381

1,140

51.929.825

2

55.360.000

1,277

43.355.000

1,300

42.597.722

3

51.520.000

1,443

35.705.944

1,482

34.774.533

4

47.680.000

1,630

29.243.037

1,689

28.230.388

5

43.840.000

1,842

23.794.596

1,925

22.769.122

Yıllar

184.487.958
k

Bugünkü D.

0,13

184.487.958

kb

182.000.000

0,14

180.301.589

0,13-kb

=

0,14-0,13

2.487.958
-4.186.368

x

2.487.958
=

0,01
x

180.301.589

=

0,59 % ,

-4.186.368
kb = % 13 + % 0,59 = % 13,59
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 Borçlanma maliyeti özsermaye maliyetine göre teorik olarak daha düşüktür. Bu gerçeğin
altında yatan nedenler ise şunlardır;
1. Hisse senedi yatırımcısının riski, işletmeye borç verenlere göre daha yüksektir.
2. Borçla finansman işletmeye vergi avantajı sağlamaktadır.
3. Faiz ödemesi kar payı ödemesine göre önceliklidir.
Borçlanma maliyeti özkaynak maliyetine göre teorik olarak düşük olsa da, işletmelere yeterli
bir özkaynak seviyesine sahip olmadan sürekli borçlanma ile faaliyetlerini sürdüremezler.


İşletmeler öz sermayeyi artırmak yerine maliyeti daha ucuz olan borçlanma yoluna
gittikçe;



Belirli bir noktaya kadar Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti düşmektedir. Bunun
sonucunda Toplam Borçlar / Toplam Kaynaklar Oranı arttıkça, borçların artmasıyla
birlikte işletmede borçlanma nedeni ile ortaya çıkan risk olan finansal risk artmaktadır.
Riski artan işletmeye borç vermek için kredi verecek olanların talep edeceği risk primi
de artacak ve bunun sonucunda yeni borçların maliyeti daha yüksek olacaktır.



Borçlanma Maliyeti arttıkça işletmenin finansman giderleri artmakta ve bunun
sonucunda da işletmenin karı düşmektedir. Karı düşen işletmelerin hisse başına karı
düşmekte ve bunun sonucunda da hisse senedi sahiplerinin işletmeye yatırım
yapabilmeleri icin talep edecekleri risk primi artmaktadır.



Vergi avantajı bir tarafa bırakılırsa, makul bir borçlanma oranı sınırları içinde bir işe
yatırılan sermaye maliyeti temelde Faaliyet Riski tarafından belirlenmektedir.



Borçlanma arttıkça Faaliyet Riskine ilave olarak finansal risk de ortaya çıkmakta ve
bunun sonucunda işletmenin toplam riski artmaktadır. İşletmenin riski arttıkça
hissedarların risk primi de artmakta ve yatırımcıların beklediği minimum verim oranı
artmaktadır.



Tüm bu sürecin sonucunda işletmede borçların ağırlığı arttıkça sadece borçlanma
maliyeti değil aynı zamanda öz sermaye maliyeti de artmaktadır.

 Borçla finansmanın firmaya iki türlü maliyeti vardır.


Borçlanmanın birinci çeşit maliyeti firmaya kredi verenlerin vermiş olduğu fonlar
karşılığında talep ettiği faiz oranıdır.
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İkinci çeşit maliyeti ise finansal kaynaklar içinde yabancı kaynakların ağırlığı arttıkça
borçlanmanın özkaynaklardan beklenen getiri oranını da (ya da özkaynak maliyetini)
arttırmasıdır.

 Borçlanma maliyeti genel olarak üç değişken tarafından belirlenmektedir. Bunlar;


Genellikle eşdeğer vadedeki hazine bonosu ya da devlet tahvili faizi olarak kabul edilen
risksiz getiri oranı,



Borcun anapara ve faiz tutarlarının geri ödenememe riski,



Borçlanmanın firmaya sağlamış olduğu vergi avantajıdır.

14.2. Özsermaye Maliyeti
Öz sermaye maliyeti öz sermayenin kullanılmasını haklı göstermek için sağlanması
gereken en düşük verim oranı olarak tanımlanır. Bir işletmede öz sermaye dış ve iç kaynaktan
olmak üzere iki şekilde sağlanır:
1.

Dış kaynaktan öz sermaye, yeni hisse senedi ihraç ederek sağlanır.

2.

İç kaynaktan öz sermaye dağıtılmayan kârlardan sağlanır. İşletme elde ettiği kârın bir

bölümü veya tamamını hisse sahiplerine dağıtmayarak yatırımların finansmanında kullanabilir.

14.3. Yeni Hisse Senedi İhraç Ederek Sağlanan Sermayenin Maliyeti

Hisse senedi ihracı işletmeden sözleşmeye göre belirlenmiş bir nakit çıkışı gerektirmez.
Yatırımcıları hisse senedi almaya yönelten neden şirketin kârından nakden dağıtılan bir pay
almak olduğu kadar, hissenin piyasa değerindeki artıştır. Kâr dağıtımı ancak şirketin kâr etmesi
durumunda söz konusudur. Öz sermaye maliyetinin hesaplanmasında başlıca şu yaklaşımlar
vardır:
1.

Hisse başına beklenen kâr payını esas alan model: Gordon Modeli

2.

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli

3.

Tahvil Faizi + Risk Primi Yaklaşımı.
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14.3.1. Gordon Modeline Göre Yeni Hisse Senedi İhraç Ederek
Sağlanan Sermayenin Maliyeti

Hisse başına beklenen kâr payının esas alan modele göre , yeni hisse senedi ihraç ederek
sağlanan fonların maliyeti , beklenen kâr payı verimi ile kâr paylarında beklenen büyüme
oranının toplamına eşittir.

𝐤𝐬 =

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)
𝐏𝟎 − 𝐟

g yerine eşiti

𝐤𝐬 =

+

g

𝐏𝟏 − 𝐏𝟎

konulduğunda model şu hale dönüşür:

𝐏𝟎

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)
𝐏𝟎 − 𝐟

+

𝐏𝟏 − 𝐏𝟎
𝐏𝟎

Bu eşitlikte :

ks: Hisse senedi yatırımcısın beklediği en düşük verim oranı, yani hisse senedi ihracıyla sağlanan
fonların maliyetidir.
Beklenen kâr payı verim oranını:

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)
𝐏𝟎 − 𝐟

f: Hisse başına düşen ihraç giderini,

g =

𝐏𝟏 − 𝐏𝟎
𝐏𝟎

: Kârlarda ve kâr paylarında beklenen sabit büyüme oranını göstermektedir.

Soru 3: ABC A.Ş. nin câri yıl kârı 50 000 TL, gelecek yıl beklenen kârı 6 000 TL dır. Şirket

2

000 000 TL tutarında stratejik bir yatırıma giderek sektöründe lider olmayı planlamaktadır. Yeni
yatırımın % 50 si teşvik kredisiyle % 50 si ise sermaye artırımıyla finanse edilecektir. Şirket genel kurul
bu ihraçta rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak, yeni hisseleri halka arz etmeyi planlamaktadır. Hisse
başına ihraç giderleri 0.50 TL dır. Halen hisselerin borsa değeri 4.5 TL dır. Şirketin cari yıl kâr payı
oranı % 30 ve bir hissenin nominal değeri 1 TL olduğuna göre, bu şirketin yeni hisse senedi ihraç ederek
sağlayacağı sermayenin maliyetini hesaplayınız.
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Çözüm:

ks =

D0 (1+g)
P0 − f

+

g

D0 = 1 x 0.30 = 0.30 TL.
g = (60 000 - 50 000) / 50 000 = 0.20

D1 = D0 (1+g) = 0.30 x 1.20 = 0.36 TL

ks =

0.36
4.5−0.50

+ 0.20 = 0.09 + 0.20 = 0.29

Yeni hisse senedi ihraç edilerek sağlanan sermayenin maliyeti % 29 dur.

14.3.2. Gordon Modeline Göre Dağıtılmayan Kârların Maliyeti

Şirket dağıtılabilir kârının tamamını dağıtabilir. Bu takdirde yatırımları finanse etmek için
gerekli kaynakları dış kaynaklardan, yani yeni hisse senedi ihracı yoluyla temin edecek ve ihraç
giderlerine katlanacaktır. Oysa kârların bir bölümü dağıtılmayarak yatırımlarda kullanıldığı
takdirde şirketten herhangi bir nakit çıkışı olması gerekmeyecektir. Dağıtılmayan kârların
direkt maliyeti 0 dır. Ancak bu fonların kullanılması durumunda fırsat maliyetinin göz önüne
alınması gerekir. Fırsat maliyetinden alternatif maliyet, seçenek maliyeti olarak da söz edilir.
Kârın bir bölümünün dağıtılmamasının alternatifi, hissedarlara kâr dağıtımı yapmaktır.
Hissedarlar kendilerine ödenen nakit kâr paylarını başka yatırımlarda değerlendirebilirler. Söz
gelimi verimi en az şirketin yeni ihraç ettiği hisselere eşit olan başka hisse senetlerine yatırım
yapabilirler. O halde dağıtılmayan kârların maliyeti şirketin yeni hisse senedi sahiplerine
sağladığı verime eşittir. Şöyle ki kârların şirkette tutulması ihraç gideri gerektirmediği için,
dağıtılmayan kârların maliyeti daha da düşük olacaktır. Bu durumda dağıtılmayan kârların
maliyeti aşağıdaki formül ile ifade edilir:

𝐤𝐬 =

𝐃𝟎 (𝟏+𝐠)
𝐏𝟎

+ g
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Soru 4: Yeni yatırım harcamalarının 400 000 TL lık bölümünün dağıtılmayan kârlardan
sağlandığını varsayalım. Bu takdirde dağıtılmayan kârlardan sağlanan sermayenin maliyeti
şöyle hesaplanacaktır:

ks =

0.36
4.5

+ 0.20 = 0.08 + 0.20 = 0.28 = % 28

Buna göre söz konusu yatırım projesi % 28 den daha düşük bir verim sağladığı takdirde ,bu
durum mevcut hisse sahiplerinin aleyhine olacaktır. Çünkü bu tutar onlara dağıtılmış olsaydı
ellerine geçen tutarı verimi en az % 28 olan projelerde değerlendirebilirlerdi. O halde şirket
kârın bir bölümünün dağıtılmaması kararını haklı göstermek için bu tutarları, hissedarların en
az dışarıda sağlayabilecekleri verime eşit yatırımlarda kullanmalıdır.
Soru 5: Teletaş A.Ş her yıl elde ettiği kârın % 50 sini şirketin yatırımlarında kullanmaktadır.
Şirket varlıklarının ortalama kârlılığı % 22 dir. Cari yıl kâr payı oranı % 50 olan şirketin hisse
senedi fiyatı 3.70 TL dir. Şirketin cari yıl kârı 400 000 TL hisse senedi nominal değeri ise 1 TL
dir. Teletaş A.Ş. nin kârların % 50 sini dağıtmaması için hisse sahiplerine sağlaması gereken
verim oranını hesaplayınız:

D0= 1 x 0.50 = 0.50 TL.
g = b x r = 0.50 x 0.22 = 0.11
D1 = D0 ( 1 + g ) = 0.50 x 1.11 = 0.555 TL

ks =

0.555
3.70

+ 0.11 = 0.26 = % 26

Kârların dağıtılmamasını haklı göstermek için dağıtılmayan kârlar kullanılarak yapılan
yatırımın veriminin en az % 26 olması gerekmektedir.

14.4. Ortalama Sermaye Maliyeti

Ortalama sermaye maliyeti, işletmenin piyasa değerini toplam varlıklar üzerinden sağlaması beklenen
ortalama yıllık nakit akımının bugünkü değeriyle eşitleyen iskonto oranıdır ( 1)
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V=

∑∞
𝐭=𝟏

𝐗
(𝟏+𝐤 𝐨 )𝐭

Yukarıdaki eşitlikte :

𝐤 𝟎 = Ortalama sermaye maliyetini
X = Yıllık nakit akımını
V = İşletmenin piyasa değerini, göstermektedir.
İşletmenin ömrü sonsuz kabul edildiğinden eşitlik aşağıdaki şekle dönüşür.

V=

∑∞
𝐭=𝟏

𝐗

=
(𝟏+𝐤 𝐨 )𝐭

𝐗
𝐤𝐨

Bu eşitlikten yararlanarak ortalama sermaye maliyeti şöyle ifade edilir:

𝐗
𝐕

=

𝐗
𝐁+𝐒

Yukarıdaki eşitlikte :
B : Borçların piyasa değerini,
S : Öz sermayenin piyasa değerini göstermektedir.
Ortalama sermaye maliyeti aynı zamanda finansmanda kullanılan sermaye bileşenlerinin maliyetlerinin
ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır.

Ortalama Sermaye Maliyeti = (Öz Sermaye / Toplam kaynaklar ) Öz sermaye maliyeti +
(Toplam Borçlar / Toplam kaynaklar) Borçlanma Maliyeti

ko = wb kb + ws ks
Bu denklemde yer alan ko; ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini, wb; yabancı kaynakların
toplam yatırılan sermaye maliyeti içindeki payını, kb; vergi sonrası borçlanma maliyetini, ws ve
wp; özkaynakları oluşturan adi hisse senedi ve imtiyazlı hisse senedi yoluyla sağlanan fonların
toplam yatırılan sermaye içindeki payını, ks ve kp ise sırasıyla adi hisse senedinin ve imtiyazlı
hisse senedinin maliyetini göstermektedir.
Ağırlıkların toplamı 1 e eşittir. Bir wb + ws = 1 olacaktır.
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Yukarıdaki eşitlikte ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasında borç ve öz sermayenin
ağırlıklarının piyasa değerleri üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu işletmenin
hisselerinin tamamının halka açık

olduğu, borçların ise tahvil ihracı yoluyla sağlandığı

varsayımına dayanmaktadır. Oysa işletmelerin halka açıklık oranlarının % 100 ün çok altında
olduğu bir gerçektir. Söz gelimi 100 milyon TL lik sermayesinin % 30 u halka açık olan bir
işletmenin

hissesinin piyasa değerinin 10 TL olduğunu varsayalım. Bu işletmenin öz

sermayesinin piyasa değerinin 100 milyon TL x 10 TL = 1 milyar TL olduğunu iddia etmek
gerçekçi değildir. Çünkü hisselerin tamamı borsada işlem görmekte olsa bile borsaya kote
edilmemiş olan 70 milyon TL lik hisse için bir piyasa değeri söz konusu değildir. Bu hisselerin
tamamının halka arz edilmesi durumunda ise, hisselerin piyasa değeri 10 TL nin altına
düşecektir.
Ayrıca borçlanma sadece uzun ve kısa vadeli tahvil ihracı yoluyla gerçekleşmemektedir.
İşletmeler borçlanırken kısa ve uzun vadeli banka kredilerinden ve satıcı kredilerinden
yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra bir kısım borçlar tahakkuk etmiş giderlerden ve ertelenmiş
ya da takside bağlanmış vergilerden oluşmaktadır. Örneğin ülkemizde işletmeler finansman
kaynağı olarak büyük ölçüde banka kredilerinden yararlanmaktadırlar. Tahvil ihraçları ise
tahsisli satış olarak belirli alıcılara blok olarak yapılmakta, halka arz yöntemine
başvurulmamaktadır. Bu gerçekler ışığında ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasında
ağırlıkların öz sermayenin ve borçların piyasa değerlerine göre hesaplanması gerçeği
yansıtmayacaktır. Literatürde yaygın, kanı mevcut finansman bileşimin yansıtan ağırlıklar
yerine hedeflenen bir finansal yapıyı yansıtan ağırlıkların kullanılmasıdır.
Soru 6: Teletaş A.Ş. nin hedeflediği finansal yapı doğrultusunda kullandığı kaynaklar ve
maliyetleri aşağıda gösterilmektedir :
PASİF = TOPLAM KAYNAKLAR ( bin TL.)
Kısa Vadeli Borçlar

55 000

Uzun Vadeli Borçlar

15 000

Öz Sermaye

30 000

Toplam Kaynaklar

100 000

Mevcut kısa vadeli borçların maliyeti : % 18
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Mevcut Uzun vadeli borçların maliyeti : % 22
Öz sermaye maliyeti

: % 26

Kurumlar Vergisi Oranı :
a. Bu şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayınız.
b. Şirket 2013 yılı içinde 40 000 000 TL. tutarında bir yatırım yaparak üretim tesislerini
genişletmeyi planlamaktadır. Bu yeni yatırımın finansmanı için 20 000 000 tutarında tahvil
ihracı için SPK ya başvurulmuş, ihraç edilecek tahviller kurul kaydına alınmıştır. Kalan 20 000
000 TL. lık tutar yeni hisse senedi ihracı yoluyla karşılanacaktır. Tahvillerin maliyeti % 22 ,
yeni hisse senedi ihraç edilerek sağlanan sermayenin maliyeti % 26 dır. Şirketin yeni
yatırımdan sağlaması beklenen en düşük verim oranını hesaplayınız.
Çözüm:
a.

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanması

KVB / Toplam Kaynaklar

= 55 000 / 100 000 = 0.55

UVB / Toplam Kaynaklar

= 15 000 / 100 000 = 0.15

Öz Sermaye / Toplam Kaynaklar = 30 000 / 100 000 = 0.30
k o = 0.55 (0.18 ) + 0.15 (0.22 ) + 0.30 (0.26 ) = 0.21 = % 21
Yukarıdaki hesaplamada borçların vergi sonu maliyetinin dikkate alınması gerekirdi. Vergi
oranı % 20 olduğuna göre borçlanma maliyeti kb = (1- T) k b olarak hesaplanmalıdır.
Bu durumda vergi sonrası ortalama sermaye maliyeti
k o = 0.55 ( 0. 18 ) (1-0.20) + 0.15 ( 0.22 ) (1-0.20) + 0.30 ( 0.26 ) = 0.21 = % 21
k o = 0.0792 + 0.0264 + 0.078 = 0.1836 = % 18.36
a.

Yeni Yatırımdan sonra ortalama sermaye maliyetinin hesaplanması konusunda üç

seçenek vardır:
Birinci seçenek: Ağırlıkların eklenen kaynaklar dikkate alınarak yeniden belirlenmesi
İkinci seçenek: Ağırlıkların hedeflenenen bir finansal yapı dikkate alınarak belirlenmesi
Üçüncü seçenek: Sadece ek yatırım için ortalama sermaye maliyeti hesaplanması.
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Birinci Seçenek:
PASİF = TOPLAM KAYNAKLAR (bin TL.)
Kısa Vadeli Borçlar

55 000

+

Uzun Vadeli Borçlar

15 000

+ 20 000 = 35 000

Öz Sermaye

30 000

+ 20 000 = 50 000

Toplam Kaynaklar

0

= 55 000

-------------

-------------

100 000

140 000

KVB / Toplam Kaynaklar = 55 000 / 140 000 = 0.393
UVB / Toplam Kaynaklar = 35 000 / 140 000 = 0.250
Öz Sermaye / Toplam Kaynaklar = 50 000 / 140 000 = 0.357
ko = 0.393 ( 0. 18 ) (1 - 0.20) + 0.25 ( 0.22 ) (1 - 0.20) + 0.357 ( 0.26 )
ko = 0.0566 + 0.0440 + 0.0928 = 0.1934 = % 19.34
Yeni yatırımın % 50 sinin yeni hisse senedi ihracı yoluyla finanse edilmesi , öz sermaye
maliyetinin borçlanma maliyetinden yüksek olması nedeniyle ortalama sermaye maliyeti %
19.34 e yükselmiştir.
İkinci Seçenek : Ek yatırım maliyetinin hesaplanması
Ağırlıklar

Maliyet

Tahvil İhracı: 20 000

20 000/ 40 000 = 0.50

0.22

H.S. İhracı : 20 000
40 000

20 000/ 40 000 = 0.50

0.26

ko = 0.50 ( 0. 22 )(1 - 0.20) + 0.50 ( 0.26) = 0.088 + 0.13= % 0.218 = % 21.8
İkinci seçeneğe göre sadece bu yatırımın finansmanında kullanılan fonlar dikkate alınmaktadır.
Bu durumda yeni yatırımdan sağlanması beklenen en düşük verim oranı % 21.8 e
yükselmektedir.
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14.5. Sermaye Maliyeti İle İlgili Çeşitli Tanımlar
Sermaye maliyeti ile ilgili aşağıdaki kavramların açıklanmasına gerek bulunmaktadır:

14.5.1. Tarihi Sermaye Maliyeti
Tarihi sermaye maliyeti, işletmenin uzun dönemde benimsediği finansal yapıdaki fonların
ağırlıklarını yansıtan

ortalama sermaye maliyetidir. Söz gelimi işletme, % 30 kısa vâdeli

borçlanma , % 20 uzun vadeli borçlanma ve % 50 öz sermayeden oluşan bir finansal yapıyı
benimsemiş olabilir. Ancak her hangi bir dönemde finansmanda kullanılan fonların bileşimi bu
oranlarda olmayabilir. Aktif toplamı 200 milyon TL. olan işletme 100 milyon TL. tutarında
bir genişleme yatırımına gittiğini ve yeni yatırımı % 60 oranında yeni hisse senedi ihracı ve %
40 oranında tahvil ihracı ile finanse etme kararına vardığını düşünelim. Gerek hisse senedi
ihracı gerekse tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kurulunun onayı gerekmektedir. Bu onayın
alınması için şirketin yeni yatırıma ve onay istenen tahvillerin özelliklerine , satış şekli ve geri
ödeme planı konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun gerekli gördüğü belgeleri sunması
gerekir. Kurul verilen bilgileri yeterli bulmadığı takdirde süre vererek yeni belgeler isteyebilir.
SPK onayının alınmasından sonra hisse senetlerinin ve tahvillerin ihracı ve satışı zaman
alacaktır. Bu süre içinde projenin bekletilmesi , maliyetleri yükseltebilir. İşletmenin projeyi
yatırım planı doğrultusunda gerçekleştirmek amacıyla köprü finansman mahiyetinde bir
bankadan % 12 maliyetli 30 milyon TL. kısa vadeli kredi almak zorunda kaldığını varsayalım.
Bu durumda şirketin mevcut finansal yapısının nasıl etkilendiğini görelim.
Benimsenen Finansal Yapı
KVB / Toplam Kaynaklar

= 0.30 x 200 000 000 = 60 000 000 =

UVB / Toplam Kaynaklar

= 0.20 x 200 000 000 = 40 000 000

Öz Sermaye / Toplam Kaynaklar

= 0.50 x 200 000 000 = 100 000 000

KVB maliyeti % 9 , UVB Maliyeti % 11 Öz sermaye maliyeti: % 15
Tarihi sermaye maliyeti : 0.30 ( 0.09 ) (1 - 0.20) + 0.20( 0.11) (1 - 0.20) + 0.50( 0.15 ) = 0.0216
+ 0.0176 + 0.075 = 0.1142 = % 11.42
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Yeni yatırımın kısa vadeli borçlanma ile başlatılması sonucunda finansal yapı :
KVB

60 000 000 + 30 000 000 = 90 000 000 / 230 000 000 = 0.3913

UVB

40 000 000 +

Öz Sermaye

100 000 000 +

0
0

= 40 000 000 / 230 000 000 = 0.1739
= 100 000 000 / 230 000 000 = 0.4348

230 000 000
Yeni projenin gecikmemesi için kısa vadeli kredi alındığında finansal yapı % 39.13 oranında
kısa vadeli borç, % 17.39 oranında uzun vadeli borç , % 43.48 oranında öz sermayeden
oluşmaktadır.
Yeni yatırımın kısa vadeli borçlanma ile başlatılması sonucunda ortalama sermaye maliyeti
Ağırlıklar

k

( 1 - 0.20 )

Ağırlıklı Maliyet

0.1304

0.09

0.8

0.00939

0.1304

0.12

0.8

0.01252

0.1739

0.11

0.8

0.01530

0.4348

0.15

0.06522
0.10243

Yeni yatırımın kısa vadeli borçlanma ile başlatılması sonucunda ortalama sermaye maliyeti %
10.24 e düşmüştür. Bunun nedeni kısa vadeli borçların 30 milyon TL. artmasıyla finansal yapı
içinde vergi sonu maliyeti dikkate alınan fonların ağırlığı artmış, bu nedenle ortalam sermaye
maliyeti % 10.24 e düşmüştür.
Sermaye maliyetinin düşmesi olumlu bir sonuç olmakla birlikte özellikle kısa vadeli borçların
finansal riski artırdığı unutulmamalıdır. Ancak ele aldığımız somut örnekte kısa vadeli borçlar
uzun vadeli fonlar sağlanana kadar köprü finansman olarak artırıldığından finansal riskteki artış
göz ardı edilebilir.
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Tahvil ve hisse senedi ihracı sonrasında 30 milyon TL. lık kısa vadeli kredinin geri ödenmesi
durumunda finansal yapı ve sermaye maliyeti:
Kaynaklar

Ağırlıklar

k

(1 - 0.20 )

Ağırlıklı
Maliyet

60.000.000

0,2000

0,09

0,8

0,0144

40.000.000

0,1333

0,11

0,8

0,0117

40.000.000

0,1333

0,12

0,8

0,0128

160.000.000

0,5333

0,15

300.000.000

1,0000

0,0800
0,1189

Tahvil ve hisse senedi ihracı sonrasında 30 milyon TL. lık kısa vadeli kredinin geri ödenmesi
durumunda finansal yapı ve sermaye maliyeti % 11.89 a yükselmiştir.
Ele alınan örnekte uzun dönemde benimsenen finansal yapı % 30 kısa vadeli borç, % 20 uzun
vadeli borç ve % 50 öz sermayeden oluşmaktadır. Dönemsel gereksinimler nedeniyle bu
yapıdan sapmalar olabilir. Ancak işletme yönetiminin uzun dönemde finansman bileşimini bu
benimsemen yapıya yaklaştırma yolunda saptayacağı varsayılmaktadır. Bu nedenle yeni
yatırımın finanse edilmesi nedeniyle bu yapıdan sapmaların tarihi sermaye maliyetinin
hesaplanmasında dikkate alınmaması gerekir.

14.5.2. Marjinal Sermaye Maliyeti

Marjinal Sermaye Maliyeti sağlanan son birim sermayenin maliyeti olarak tanımlanır. Marjinal
sermaye maliyeti de ortalama bir maliyettir. Yukarıda ele alınan örnekte toplam kaynakların
200 milyon TL. olması durumunda ortalama sermaye maliyeti % 11.43 tür. Kısa vadeli
borçlanma ile

bu tutar aşıldığında sağlanan son birim sermayenin maliyeti % 10.24 e

düşmüştür. 200 milyon TL. ye kadar marjinal sermaye maliyeti ortalama sermaye maliyetine
eşittir. 200 milyon Tl. den sonra 30 milyon TL. lık kısa vadeli banka kredisi alındığında
finansman giderlerinin vergiden düşülmesi nedeniyle , sağlanan son birim sermayenin maliyeti
% 10.24 e düşmüştür. Daha sonra tahvil ve yeni hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan 100 milyon
TL. ile son alınan30 milyon TL. tutarındaki kısa vadeli banka kredisi geri ödenmiş ve finansal
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yapı yeniden değişmiştir . Yeni sağlanan kaynakların maliyeti ve yeni finansal yapı dikkate
alındığında sağlanan son birim sermayenin maliyeti % 11. 89 a yükselmiştir.

14.5.3. Sermayenin Fırsat Maliyeti

Sermayenin fırsat maliyeti fonların bir kullanıma tahsis edilmesiyle vazgeçilen ikinci en kârlı
kullanım alanının verim oranı olarak tanımlanır. Fırsat maliyeti fonların kullanımı ile ilgilidir.
Sermayenin direkt ya da doğrudan maliyeti , kaynakların sağlanması sırasında ortaya çıkar.
Söz gelimi 50 milyon TL lik bir yatırım projesini maliyeti % 12 olan tahvil ihraç ederek finanse
eden işletmenin sağladığı fonun vergi sonrası maliyeti kabaca 0.12( 1 - 20 ) = 00.096 = % 9.6
dır.
Yatırım

Sermaye

Proje Verim

Maliyeti

Oranı

Tahvil

% 9.6

12%

Tahvil

% 9.6

11%

Yatırım Tutarı

Finansman Kaynağı

A

50 000 000

B

50 000 000

Projesi

Yukarıdaki tabloda B projesi ikinci en kârlı projedir. O halde bu yatırımın fırsat maliyeti B
projesinin verim oranı olan % 11 dir. İşletmenin A projesine yatırım yapması , B projesine
yatırım yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Fonların A projesine tahsis edilmesiyle B
projesinden sağlanabilecek verim oranından mahrum kalınmaktadır. Bu durumda A projesinin
fırsat maliyeti % 11 dir. Dikkat edilirse fırsat maliyeti birbirine tam ikame olan projelerde söz
konusudur. Fon kısıtlaması olmadığında , her iki projeye de yatırım yapılması teknik olarak
mümkün ise fırsat maliyeti söz konusu değildir. Bu konuya yatırım kararlarını konu edinen 6.
Bölümde değinilecektir.
Genel olarak sağlanan her fonun doğrudan hesaplanabilen maliyeti vardır. Ancak bazı fonların
elde edilmesi işletmeye her hangi bir maliyet yüklemez. Bu tür fonların sadece fırsat maliyeti
vardır. Örneğin dağıtılmayan kârların doğrudan bir maliyeti yoktur. İşletme bu fonları elde
etmek için her hangi bir bedel ödememektedir. Amortismanlar için de durum böyledir.
Amortisman ayrılması işletmeye her hangi bir fon girişi sağlamaz. Ancak amortisman giderleri
nedeniyle her Hangi bir nakit çıkışı da söz konusu değildir. Bu giderlerinin vergiden düşülmesi
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sonucunda vergi oranı x amortisman gideri = T ( A) kadar bir nakit çıkışı engellenmiş olur.
İşletme serbest kalan bu nakdi yatırımlarında kullanabilir. Özellikle hızlandırılmış amortisman
yöntemi kullanıldığında ilk yılda söz konusu duran varlığın maliyet değerinin % 40 ına eşit
tutarda amortisman gideri tahakkuk ettirilmektedir. Bu önemli bir tutardır. Bu nedenle
işletmenin yarattığı nakit akışının hesaplanmasında dönem içinde ayrılan amortismanlar net kâr
tutarına eklenmektedir.
Dönem sonu net nakit akışı = Net Kâr + amortisman giderleri + diğer nakit çıkışı gerektirmeyen
giderler.
Teorik olarak bunların maliyeti 0 kabul edilebilir. Söz gelimi yeni yatırım için gereken 50
milyon TL. nin dağıtılmayan kârlardan sağlandığını düşünelim. Bu takdirde bu fonlar teknik
olarak verimi pozitif, yani 0 ın üzerinde olan projelerde kullanılabilir. Bu durum işletmenin
verimi sermaye maliyetinden düşük projelere yatırım yapmasına neden olabilir.
Bu nedenle her hangi bir bedel ödenmeden elde edilen fonların fırsat maliyetinin hesaplanması
ve ortalama sermaye maliyetine dahil edilmesi gerekir.
Dağıtılmayan kârların fırsat maliyeti hisse senedi sahiplerinin bu kârlar kendilerine dağıtılmış
olsaydı, başka yatırımlarda sağlayabilecekleri verim oranıdır. Bu verim oranının şirket
hisselerini alan yatırımcıların beklediği en düşük verim oranına eşit olduğu kabul edilmektedir.
Finans literatüründe amortismanlar nedeniyle işletmeden çıkışı önlenmiş olan fonların
maliyetinin ise ortalama sermaye maliyetine eşit olması görüşü hakimdir.
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