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

ÖNSÖZ

Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme finansının temel konularını tanıtmak ve
finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını
sağlamaktır. Bu amaçla, ilgili derste risk-getiri, paranın zaman değeri, finansal tablo analizleri,
işletme sermayesi yönetimi gibi konular üzerinde yoğunlaşılacaktır. Dersin öğrenme çıktıları
değerlendirildiğinde, işletme finansı konularında edinilen teorik bilgileri kullanma, problem
çözme, analitik düşünme, etkili ve rasyonel karar alma konularında beceri kazandırması
yönüyle katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
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1. FİNANS KAVRAMI VE FİNANSAL SİSTEM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Finans Kavramı
1.2. Para ve Sermaye Piyasaları
1.3. Birincil ve İkincil Piyasalar

2

Giriş
Finans kavramını işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda ele
geçirilmesi ve ele geçirilen fonların en etkin kullanımını sağlamak şeklinde özetlememiz
mümkündür. Finansal yönetim ise işletmelerin finansal kaynaklarının planlanması,
örgütlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesidir. Bu ders içerisinde öğrencilere finansın temel
prensipleri ve işletme finansına ilişkin başlangıç düzeyindeki konular tanıtılacak; öğrencilerin
başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine, bir finans yöneticisinin bakış
açısıyla yaklaşabilmeleri sağlanacaktır. Dersimiz içerisinde, ayrıca, para-sermaye piyasaları,
birincil-ikincil piyasa ayrımları aktarılacaktır.
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1.1. Finans Kavramı
Finans, işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda ele geçirilmesi ve
ele geçirilen fonların en etkin kullanımını sağlamaktır. 1950’li yıllara kadar, finansın fon bulma
fonksiyonu ön plandayken, bu tarihten sonra, fonların kullanımı daha fazla önem kazanmıştır.
Finansal yönetim ise işletmelerin finansal kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi,
yönetilmesi ve denetlenmesidir. Bu kapsamda finansal yönetim fonksiyonlarını şu şekilde
belirtmek mümkündür:
1) Finansal analiz
2) Finansal planlama ve denetim
3) Fonların sağlanması
4) Fonların yatırımı
5) Özel finansal sorunların çözümü
Finans yöneticisi, bir işletmenin yatırım ve finans kararlarından sorumlu olan kişidir.
Finans yöneticisi, iki temel sorunla karşı karşıyadır:
1) İşletme, hangi tür varlıklara, ne miktarda yatırım yapacaktır? (Proje değerlemesi/
sermaye bütçelemesi veya yatırım kararı)
2) Yatırım için gerekli fonlar nasıl elde edilecektir? (Finanslama kararı)
Finansal sistem, fon fazlası ve fon ihtiyacı olan tarafları, finansal aracılar ve finansal
pazarlar yardımıyla bir araya getiren, fon akımını etkin ve sürekli bir şekilde sağlayan sistemdir.
Finansal sistem, bir ülkedeki tasarruf fazlasının (fon fazlasının) yatırımlara dönüşmesini
sağlamakta önemlidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, finansal sistem para ve sermaye
piyasalarından daha geniş ve bu piyasaları da kapsamına alan bir kavramdır. Aşağıda yer alan
şekil finansal sistemin unsurlarını göstermektedir:
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Şekil 1: Finansal Sistemin Unsurları

Finansal sistem beş ana unsurdan oluşmaktadır:
a) Tasarruf sahipleri (fon fazlası yaratanlar/ fon arz edenler),
b) Yatırımcılar (fon ihtiyacı olanlar/ fon talep edenler),
c) Finansal pazarlar*,
d) Finansal aracılar**,
e) Hukuki ve idari düzen olarak sıralanabilir.

1.2. Para ve Sermaye Piyasaları
Finansal piyasaları aktarılan fonun vadesine göre para ve sermaye piyasaları olarak ikiye
ayırmak mümkündür.
Para Piyasası (Money Market): Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya
"para piyasası" denilmektedir. Para piyasasının tipik özelliği kısa vadeli fonlardan oluşmasıdır.
Para piyasalarında vade genellikle bir yılı aşmaz. Para piyasasından sağlanan fonlar kredi olarak
işletmelerin dönen varlıklarının finansmanında kullanılır. Para piyasasının araçlarını ticari
senetler; kaynaklarını çeşitli mevduat oluşturmaktadır. Para piyasaları bir borç piyasasıdır. Para
* Finansal Aracılar: Fon fazlası ve fon ihtiyacı olan tarafların fon transferinde aracılık görevi yapan kuruluşlardır.

Bu kuruluşlara örnekler verecek olursak; ticaret bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları, leasing şirketleri,
faktoring şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, sigorta şirketleri, tüketici finansman şirketleri, menkul kıymet
yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları sayılabilir.
** Finansal Pazarlar: Fon arz eden ve talep edenlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştirildiği pazarlardır.
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piyasasından özsermaye temin edilemez. Para piyasalarında finansal varlık ihraç eden kurum
ve kuruluşlar risk düzeyi oldukça düşüktür. Bu kurum ve kuruluşlar fon ihtiyacı olan devlet ve
büyük işletmelerdir. Para piyasalarında yatırımcılar kısa vadeli fazla fonlarını
değerlendirebilmektedir. Fon ihtiyacı olanlar ise geçici fon ihtiyacını karşılamakta ve düşük
maliyetli finansman kaynağı bulabilmektedirler. Para piyasasının kendi içinde örgütlenmiş ve
örgütlenmemiş para piyasası olarak da bir ayrımı yapılabilir. Örgütlenmiş para piyasası bir
bankalar sistemidir. Çünkü işletmelerin nakit ihtiyacı çoğunlukla ticari bankalar tarafından
karşılanmaktadır. Örgütlenmemiş para piyasası banka sisteminin dışında kalan piyasadır.
Bankalar dışındaki kişi ve kuruluşlar da bazen işletmelere kısa vadeli fon sağlarlar.
Sermaye Piyasası (Capital Market): En genel tanımıyla sermaye piyasası orta ve uzun
vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Sermaye piyasası mali piyasa kavramından
daha dar ve teknik bir nitelik taşır ve genellikle mali piyasa kavramı içinde yer alır. Sermaye
piyasasının tipik özelliği ve para piyasasından ayrıldığı en belirgin niteliği bu piyasanın orta ve
uzun vadeli fonlardan oluşmasıdır. Bu vade bir yıldan fazla olmalıdır. Sermaye piyasasından
sağlanan krediler genellikle, işletmelerin bina, makine ve teçhizat gibi duran varlıklarının
finansmanında kullanılır. Para piyasasında olduğu gibi, sermaye piyasasının kaynakları da
tasarruf sahiplerinin birikimleridir. Sermaye piyasasının en önemli ve yaygın araçları hisse
senetleri ve tahvillerdir.

1.3. Birincil ve İkincil Piyasalar
Sermaye piyasasının bir bölümlendirmesini yapmak gerekirse aşağıdaki gibi bir ayırım
yapılabilir:
1) Birincil Piyasa (Primary Market): Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri
ihraç eden şirketler ile alıcıların yani tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları
piyasalardır. Buna hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez sürülüp "ihraç"tan alındığı piyasa da
denilebilir. Arada şirketin bizzat bulunmayıp bir banka ya da aracı kurumun bulunması bu
alımın birincil piyasadan olmasına engel değildir.
2) İkincil Piyasa (Secondary Market): Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları
tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden
önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edemezler. İkincil piyasa bu durumdaki menkul
kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır ve menkul kıymet borsaları bu piyasayı
tanımlamada en iyi örnektir. İkincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini arttırarak birincil
piyasaya talep yaratır ve gelişmesini sağlar. İkincil piyasanın en iyi teşkilatlanmış bölümü
menkul kıymet borsalarıdır. Bunun haricinde sermaye piyasası iyi gelişmiş ülkelerde bir de
"over the counter" (tezgâh üstü) borsa dışı piyasa vardır.
Birincil piyasa daha çok sermaye piyasası bilinciyle, ikincil piyasa ise menkul kıymetler
piyasası bilinciyle çalışır. Birincil piyasada uzun vadeli fonların tasarruf sahibinden firmalara
intikali söz konusudur ve birincil piyasada yapılan tahvil ve hisse senedi satışları sonucunda
firmaya yeni sermaye girer. Oysa ikincil piyasada el değiştiren menkul kıymetlerden sağlanan
fonların bunları çıkaran şirketle bir ilgisi yoktur.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa aşağıdakilerden

a)

Sermaye piyasası

b)

Para piyasası

c)

Birincil piyasa

d)

Organize piyasa

e)

Tezgâh üstü piyasa

2)

Finans yöneticisinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)
İşletmenin piyasa değerini veya işletme ortaklarının servetlerini maksimum
yapacak şekilde, yatırım ve finanslama kararlarını almaktır.
b)

İşletmenin hangi tür varlıklara ve ne miktarda yatırım yapacağını belirlemektir.

c)
Yatırım için gerekli olan fonların nasıl ve hangi maliyet oranı üzerinden elde
edileceğini belirlemektir.
d)

Yukarıdakilerin hepsi

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

3)
almaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim fonksiyonları içerisinde yer

a)

Finansal analiz

b)

Finansal planlama ve denetim

c)

Özel finansal sorunların çözümü

d)

Fonların sağlanması ve yatırımı

e)

Yukarıdakilerin hepsi
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4)

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sermaye piyasası

b)

Para piyasası

c)

Birincil piyasa

d)

Organize piyasa

e)

Tezgâh üstü piyasa

5)

Finansal yönetimin işletmeler açısından önemini belirtiniz.

CEVAPLAR
1)
A, 2) D, 3) E, 4) B, 5) Finansal yönetim işletmelerin finansal kaynaklarının
planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesidir.
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2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ-BİLANÇO KAVRAMI

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bilançonun Yapısı
2.2. Varlıklar
2.3. Kaynaklar

11

Giriş
Bu ders içerisinde öğrencilere finansal tablo kavramı ve en önemli unsurlarından olan
bilanço kavramı tanıtılacaktır. İşletmelerin performanslarını belirlemek, değerlendirmek ve
geçmiş verilerle ya da diğer firmalarla karşılaştırabilmek için kullandıkları tablolar finansal
tablolar olarak adlandırılmaktadır. Finansal tabloların kullanıcılara yararlı ve karşılaştırılabilir
olmaları için genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmaları ve finansal tablolarda
yer alan bilgilerin güvenilir olması gerekmektedir. Bu çerçevede, finansal tabloların amaçlarını
“yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak;
gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak; varlıklar,
kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi
sağlamak” şeklinde özetlemek mümkündür. Bilanço ise belli bir tarihte bir işletmenin sahip
olduğu varlıklarla bu varlıkların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren mali tablodur.
Finansal tablolar, finansal muhasebenin işlediği ve biriktirdiği bilgilerin özetlendiği
raporlardır. Finansal tabloların özelliklerini aşağıdaki başlıklarda özetlemek mümkündür:


Finansal tablolar geçici niteliktedir.



Belli bir döneme ait gelir ve giderlerin karşılaştırılmasına odaklanmıştır.


Finansal tablolarda yer alan rakamlar salt ve mutlak doğru ve kesin
olmayabilirler.

yansıtırlar.

Finansal tablolar farklı tarihlerde farklı para değerleriyle olan işlemleri


Finansal tablolar bir firmanın mali durumuna etki yapan tüm etmenleri
göstermezler.
Finansal tablolar özetledikleri bilgilerin niteliklerine göre iki farklı gruba ayrılırlar:
1) Finansal durumu yansıtan tablolar ve
2) Finansal durumdaki değişimi yansıtan tablolar.


Finansal durumu yansıtan tablolar

 Bilanço


Finansal durumdaki değişimi yansıtan tablolar

 Gelir tablosu
 Nakit akım tablosu
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2.1. Bilançonun Yapısı
Bilanço belli bir tarihte bir işletmenin sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların hangi
kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur. Bilanço aktif ve pasiften oluşmaktadır. Aktif
tarafında işletmenin varlıkları, pasif tarafında ise işletmenin kaynakları yer almaktadır.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az
likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli
kaynağa doğru sıralanırlar. Bir işletmenin belli bir andaki varlıkları (aktif) toplamı kaynakları
(pasif) toplamına eşittir.

2.2. Varlıklar
Varlıklar işletmenin sahipliği altındaki her türlü ekonomik değerlerdir. Varlıklar dönen
varlıklar (cari varlıklar) ve duran varlıklar olarak gruplanır.
Dönen varlıklar, nakit ve genellikle bir yıl içinde nakde çevrilebilir veya tüketilebilir
nitelikteki varlıklardır. Duran varlıklar, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
kullanılmak amacıyla edinilen ve bir yıldan daha uzun sürede tüketilen varlıklardır.

2.3. Kaynaklar
Kaynaklar varlıkları edinmek için gerekli fonların nerelerden bulduğunu gösterir.
Varlıkların edinilmesi için gerekli fonların iki kaynağı vardır:


Yabancı kaynaklar = Borçlar



Öz kaynaklar = Özsermaye

Borçlar bir işletmenin yerine getirmek zorunda olduğu ekonomik yükümlülüklerdir.
Borçlar kısa süreli borçlar ve uzun süreli borçlar olarak gruplandırılırlar.


Kısa süreli borçlar, bir yıl içinde ödenmesi gereken yükümlülüklerdir.



Uzun süreli borçlar, vadeleri bir yıldan daha uzun yükümlülüklerdir.

Öz kaynaklar (özsermaye) bir işletmedeki sahiplik haklarını ifade eder ve varlıklarla
borçlar arasındaki fark olarak tanımlanır.

13

Tablo 1: Özet Bilanço Yapısı
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Tablo 2: Ayrıntılı Bilanço Yapısı
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin finansal durumunu yansıtan tablodur?

a)

Bilanço

b)

Gelir tablosu

c)

Fon akım tablosu

d)

Nakit akım tablosu

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi bilançonun kalemlerinden biri değildir?

a)

Kasa

b)

Ticari alacaklar

c)

Özsermaye

d)

Satışlar

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun varlıklar (aktif) tarafında yer alan
kalemlerin başlıca özelliklerinden değildir?
a)
gösterir.

Firmanın faaliyetinin gereksinim duyduğu fonların nerelerden sağlandığını

b)

Firmanın kaynaklar tarafından sağlanan fonların nerelere bağlanıldığını gösterir.

c)

Firmanın yatırımlarını gösterir.

d)

Yukarıdakilerin hepsi

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

4)

Finansal tabloların başlıca özelliklerini belirtiniz.

5)

Bir işletmenin varlıkları ile kaynakları arasındaki farklılıkları belirtiniz.

CEVAPLAR
1) A, 2) D, 3) A, 4) Finansal tablolar geçici niteliktedir, Belli bir döneme ait gelir ve
giderlerin karşılaştırılmasına odaklanmıştır, Finansal tablolarda yer alan rakamlar salt ve
mutlak doğru ve kesin olmayabilirler, Finansal tablolar farklı tarihlerde farklı para değerleriyle

17

olan işlemleri yansıtırlar, Finansal tablolar bir firmanın mali durumuna etki yapan tüm
etmenleri göstermezler, 5) Varlıklar işletmenin sahipliği altındaki her türlü ekonomik
değerlerdir. Kaynaklar ise varlıkları edinmek için gerekli fonların nerelerden bulduğunu
gösterir.
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3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ-GELİR TABLOSU VE NAKİT
AKIM TABLOSU KAVRAMI

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Gelir Tablosunun Yapısı
3.2. Nakit Akım Tablosu

20

Giriş
Bu ders içerisinde öğrencilere bir işletmenin finansal durumundaki değişimleri yansıtan
gelir tablosu ve nakit akım tablosu kavramları tanıtılacaktır. Gelir tablosu, bir dönemde elde
edilen gelirlerle katlanılan giderleri düzenli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net
sonucunu kâr veya zarar olarak özetleyen tablo iken, nakit akım tablosu ise, belli bir
dönemde nakit akımının kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösterir.
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3.1. Gelir Tablosunun Yapısı
Gelir tablosu, bir dönemde elde edilen gelirlerle katlanılan giderleri düzenli bir
şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kâr veya zarar olarak özetleyen
tablodur. Kâr veya zarar, belli bir dönemde gelirler ve giderler arasındaki farktır.
Gelir tablosu dört ana bölümden oluşmaktadır:
1)

Brüt kâr

2)

Faaliyet kârı

3)

Diğer faaliyetler gelirleri ve giderleri

4)

Net kâr veya zarar

Brüt kâr, satışlar ve satılan malların maliyeti (SMM) arasındaki farktır. Satışlar,
işletmenin esas faaliyetiyle ilgili mal ya da hizmet satışından eldi edilen gelirlerdir. SMM ise
işletmenin esas faaliyetiyle ilgili olup üretim maliyetlerine yüklenilen giderlerdir.
Faaliyet kârı, brüt kârla işletmenin faaliyetleri için gerekli giderler arasındaki farktır.
Faaliyet giderleri, işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili olan ve üretim maliyetlerine
yüklenemeyen (satış, araştırma ve geliştirme gideri vb.) genel yönetim giderleridir.
Diğer faaliyetlerden gelirler ve kârlar, esas faaliyet dışında iştiraklerden ve bağlı
ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ve faiz geliri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul
kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelirler ve kârlardır.
Diğer faaliyetler gider ve zararları ise esas faaliyet dışındaki olağan faaliyetlerden
kaynaklanan giderler ve zararlardır.
Finansman gideri, sahip olunan borçların faizi, kur farkları, kredi komisyonları vb.
diğer giderlerdir
Olağandışı gelirler ve kârlar, olağan faaliyetlerden bağımsız, düzenli olarak
gerçekleşmeyen arızi özellikteki duran varlık satışından kaynaklanan kârlar ile olağan dışı olay
ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârlardır.
Olağandışı giderler ve zararlar, olağan faaliyetlerden bağımsız, düzenli olarak
gerçekleşmeyen arızi özellikteki duran varlık satışından kaynaklanan zararlar ile olağan dışı
olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan giderler ve zararlardır.
Net kâr veya zarar, faaliyet kârından faaliyet dışı gelir ve giderler, finansman giderleri
ve olağandışı gelir ve giderler ile dönemin vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdır.
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Tablo 3: Ayrıntılı Gelir Tablosu Yapısı

3.2. Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosu, işletmenin belli bir dönemdeki nakit akımlarını; nakit kaynak ve
kullanım yerlerini gösterir. Nakit akımı ise işletmenin nakit girişleri ve nakit çıkışları
arasındaki farktır.
Belirli bir dönem itibariyle düzenlenen nakit akım tablosunda temel olarak iki taraf söz
konusudur: Nakit kaynakları ve nakit kullanımları. Nakit kaynakları sekiz ana grupta
toplanmakta, nakit kullanımları ise on bir ana grupta yer almaktadır. Buna göre aşağıda yer alan
tablo nakit kaynaklarını ve nakit kullanımlarını göstermektedir.
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Tablo 4: Nakit Kaynakları ve Nakit Kullanımları
NAKİT KAYNAKLARI

NAKİT KULLANIMLARI

Satışlardan Elde Edilen

Maliyetlerden Kaynaklanan

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve
Kârlardan Sağlanan

Faaliyet Giderlerine İlişkin

Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlara İlişkin

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan

Finansman Giderlerine İlişkin

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan

Olağandışı Gider ve Zararlara İlişkin

Sermaye Artırımından Sağlanan

Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin

Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemelerine
İlişkin

Diğer Nakit Girişleri

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemelerine
İlişkin
Vergi ve Benzeri Ödemeler
Temettü Ödemeleri
Diğer Nakit Çıkışları
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Tablo 5: Ayrıntılı Nakit Akım Tablosu Yapısı
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemlerinden biridir?

a)

Ticari alacaklar

b)

Ticari borçlar

c)

Maddi duran varlıklar

d)

Finansman gideri

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

2)

Nakit kaynakları ve nakit kullanımları arasındaki temel farkları belirtiniz.

3)
belirtiniz.
4)

Olağandışı gelirler/ kârlar ile olağandışı giderler/ zararlar arasındaki farkları
Gelir tablosunun işletme açısından önemini değerlendiriniz.

CEVAPLAR
1) D,
3) Nakit kaynakları sekiz ana grupta toplanmakta, nakit kullanımları ise on bir ana
grupta yer almaktadır. Buna göre aşağıda yer alan tablo nakit kaynaklarını ve nakit
kullanımlarını göstermektedir.
Nakit Kaynakları ve Nakit Kullanımları
NAKİT KAYNAKLARI

NAKİT KULLANIMLARI

Satışlardan Elde Edilen

Maliyetlerden Kaynaklanan

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve
Karlardan Sağlanan
Olağandışı
Sağlanan

Gelir

ve

Karlardan

Faaliyet Giderlerine İlişkin
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlara İlişkin

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan

Finansman Giderlerine İlişkin

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan

Olağandışı Gider ve Zararlara İlişkin
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Sermaye Artırımından Sağlanan

Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin

Hisse Senedi İhraç Primlerinden
Kısa Vadeli
Sağlanan
Ödemelerine İlişkin
Diğer Nakit Girişleri

Uzun Vadeli
Ödemelerine İlişkin

Yabancı

Kaynak

Yabancı

Kaynak

Vergi ve Benzeri Ödemeler
Temettü Ödemeleri
Diğer Nakit Çıkışları
4) Olağandışı Gelirler ve Karlar, olağan faaliyetlerden bağımsız, düzenli olarak
gerçekleşmeyen arızi özellikteki duran varlık satışından kaynaklanan karlar ile olağan dışı olay
ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karlardır. Olağandışı Giderler ve Zararlar ise,
olağan faaliyetlerden bağımsız, düzenli olarak gerçekleşmeyen arızi özellikteki duran varlık
satışından kaynaklanan zararlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan giderle
ve zararlardır.
5.) Gelir tablosu, bir dönemde elde edilen gelirlerle katlanılan giderleri düzenli bir
şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen
tablodur.
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4. FİNANSAL ANALİZ-YATAY VE DİKEY ANALİZ

28

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
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Giriş
Belirli özellikleri taşıyacak biçimde düzenlenen finansal tablolar; çeşitli göstergeler,
ölçüler kullanılarak veya karşılaştırmalar yapmak suretiyle analiz edilmekte ve işletmenin
finansal durumu, kârlılığı, verimliliği gibi konular değerlendirilmektedir. Karşılaştırmalı
tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz, eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz ve oran yöntemi
ile analiz kullanılarak işletmenin kârlılık durumunun yeterli olup olmadığı, borç ödeme
yeteneğinin mevcut olup olmadığı, gerek kısa gerekse uzun vadeli borçların zamanında ödenip
ödenmeyeceği, varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi konular
saptanmaya çalışılır ve işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişim analiz edilir. Bu
dersimizde karşılaştırmalı tablolar analizi ve yüzde yöntemi ile analiz hakkında genel
değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Belirli özellikleri taşıyacak biçimde düzenlenen finansal tablolar; çeşitli göstergeler,
ölçüler kullanılarak veya karşılaştırmalar yapmak suretiyle analiz edilmekte ve işletmenin
finansal durumu, kârlılığı, verimliliği gibi konular değerlendirilmektedir.
Çeşitli analiz tekniklerinden yararlanmak suretiyle, işletmenin kârlılık durumunun
yeterli olup olmadığı, borç ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığı, gerek kısa gerekse uzun
vadeli borçların zamanında ödenip ödenmeyeceği, varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli
olup olmadığı gibi konular saptanmaya çalışılır ve işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu
değişim analiz edilir.
Finansal tabloların analizlerinde kullanılan yöntemler;
1) Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz)
2) Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)
3) Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analiz)
4) Oran yöntemi ile analiz (rasyo analiz)
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4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
Karşılaştırmalı tablolar analizi, bir işletmenin iki veya daha fazla dönemlerine ilişkin
finansal tablolarının, birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlemesi
ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin incelenerek
değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı tablolar analizi yöntemi, dinamik bir analiz türü olup, bu
yöntemde finansal tablolardaki kalemler ve hesap grupları yıllar itibariyle karşılaştırılmakta ve
öngörülen değişiklikler incelenmektedir. Böylece bu analiz tekniği ile işletmenin zaman içinde
göstermiş olduğu gelişme saptanabilmektedir. İlgili analiz iki aşamadan oluşmaktadır:
a) Karşılaştırmalı mali tabloların düzenlenmesi: Karşılaştırmalı bilânço ve gelir
tabloları, işletmenin birden fazla faaliyet dönemine ait bilanço ve gelir tablosu bilgilerinin yan
yana yazılarak karşılaştırılmaları şeklinde düzenlenir ve mali tablo kalemlerinde meydana gelen
artış ve azalışlar tutar ve yüzde olarak hesaplanır.
Artış veya azalış oranı = [(Cari dönem tutarı-önceki)*100] / Önceki dönem tutarı
b) Karşılaştırmalı mali tabloların yorumlanması: Mali analizin birinci aşamasını
mali tablolardan yararlanarak gerekli bilgileri üretmek, ikinci aşaması ise söz konusu bilgileri
rapor haline getirmek ve yorumlamaktır.

4.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
Dikey yüzde analizi ile mali tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki
oransal büyüklüğü irdelenir.
İlgili Kalem Verisi
DİKEY YÜZDE = ---------------------------- X 100
Baz Alınan Kalem Verisi
Mali tabloların dikey yüzde yöntemi ile düzenlenmesinde mali tablo toplamı (Gelir
Tablosunda NET SATIŞLAR TOPLAMI) Yüz (100) kabul edilir ve her bir mali tablo
kaleminin toplam içindeki yüzde payı hesaplanmak sureti ile mali tablo yüzdelerle ifade edilir.
Bu düzenleme mali tablo analizinde mutlak rakamların doğurduğu sakıncaları ortadan kaldırır.
Bu yöntem ile tek bir döneme ait mali tablolar analiz edilebileceği gibi birden fazla
dönemin mali tabloları da analiz edilebilir. Bu nedenle hem statik hem de dinamik analiz
niteliğindedir. Dikey yüzdeler yöntemi ile yapılan analizler, işletmeler arası karşılaştırmalar
veya işletmenin sektör içindeki yerini belirleme açısından veya işletmenin mali yapısında
meydana gelen değişiklikleri izleme açısından yararlı bir araç niteliği taşır.
Dikey yüzdeler yöntemine göre düzenlenmiş mali tablolar, farklı büyüklükteki
işletmeler arası karşılaştırma için ortak baz oluştururlar. Bu yöntemle, işletmenin mali tabloları
rakip işletmelerin mali tabloları ile karşılaştırılabilir.
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Bölüm Soruları
1)

İşletmelerde finansal tablolar analizinin kullanım hedefleri nelerdir?

2)

Finansal tablolar analizinde kullanılan yöntemleri belirtiniz.

3)
belirtiniz.
4)

Karşılaştırmalı tablolar analizi ile yüzde yöntemi analizi arasındaki farkları
Karşılaştırmalı tablolar analizinin aşamalarını belirtiniz.

5)
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iki veya daha fazla dönemlerine ilişkin
finansal tablolarının, birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlemesi
ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin incelenerek
değerlendirilmesini ifade etmektedir?
a)

Oran yöntemi ile analiz (rasyo analiz)

b)

Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analiz)

c)

Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz)

d)

Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)

e)

Yukarıdakilerin hiçbirisi

CEVAPLAR
1) Belirli özellikleri taşıyacak biçimde düzenlenen finansal tablolar; çeşitli göstergeler,
ölçüler kullanılarak veya karşılaştırmalar yapmak suretiyle analiz edilmekte ve işletmenin
finansal durumu, karlılığı, verimliliği gibi konular değerlendirilmektedir. Çeşitli analiz
tekniklerinden yararlanmak suretiyle, işletmenin karlılık durumunun yeterli olup olmadığı, borç
ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığı gerek kısa gerekse uzun vadeli borçların zamanında
ödenip ödenmeyeceği, varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi konular
saptanmaya çalışılır ve işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişim analiz edilir.
2) Finansal tabloların analizlerinde kullanılan yöntemler;


Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)



Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)



Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz)



Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyo Analiz)

3) Karşılaştırmalı tablolar analizi, bir işletmenin iki veya daha fazla dönemlerine ilişkin
finansal tablolarının, birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlemesi
32

ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin incelenerek
değerlendirilmesidir. Yüzde yöntemi analiziyle ise mali tablolarda bulunan bir kalemin toplam
veya grup içindeki oransal büyüklüğü irdelenir.
4) İlgili analiz iki aşamadan oluşmaktadır:
a-Karşılaştırmalı Mali Tabloların Düzenlenmesi
b-Karşılaştırmalı Mali Tabloların Yorumlanması
5) C
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5. FİNANSAL ANALİZ-TREND VE ORAN ANALİZİ

34

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz)
5.2. Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyo Analiz)

35

Giriş
Belirli özellikleri taşıyacak biçimde düzenlenen finansal tablolar; çeşitli göstergeler,
ölçüler kullanılarak veya karşılaştırmalar yapmak suretiyle analiz edilmekte ve işletmenin
finansal durumu, kârlılığı, verimliliği gibi konular değerlendirilmektedir. Karşılaştırmalı
tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz, eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz ve oran yöntemi
ile analiz kullanılarak işletmenin kârlılık durumunun yeterli olup olmadığı, borç ödeme
yeteneğinin mevcut olup olmadığı, gerek kısa gerekse uzun vadeli borçların zamanında ödenip
ödenmeyeceği, varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi konular
saptanmaya çalışılır ve işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişim analiz edilir. Bu
dersimizde eğilim yüzdeleri yöntemi analizi ve oran yöntemi ile analiz hakkında genel
değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
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5.1. Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi
Bu yöntemde, mali tablolarda incelenecek dönemlere ait bir yıl esas alınır. İlgili yıla ait
tutarlar 100’e eşit kabul edilerek, diğer dönemlere ait değerler esas alınan yılın aynı değerleri
ile karşılaştırılarak yüzde yöntemine göre oranlanır. Bu şekilde, finansal tablolarda yer alan
kalemlerin dönemler arasında göstermiş olduğu artış veya azalışlar tespit edilerek, bu
değişikliklerin esas alınan yıla göre oransal önemleri ortaya konulur.
İşletmelerin bilançoları eğilim yüzdelerine göre analiz edilirken, her bilanço kaleminin
esas alınan yılın aynı bilanço kalemine göre göstermiş olduğu eğilim tespit edilir. Gelir
tablolarının, eğilim yüzdelerine göre analizi de aynen bilançoda olduğu gibi olacaktır. Analizin
anlamlı olabilmesi için temel olarak seçilen yılın her bakımdan işletme faaliyetlerini yansıtacak
normal bir yıl olması gerekir.
Eğilim yüzdeleri hesaplanacak dönemin analizinden beklenen yararın sağlanabilmesi
için mümkün olduğu kadar uzun bir süreyi kapsaması gerekir. Sadece birkaç yıldaki eğilime
bakarak sağlıklı karar vermek mümkün değildir. Eğilim yüzdeleri analizinin uygulanmasında;
*-Baz Yıla Göre Trend Hesaplanması: Eğilim yüzdelerinin hesaplanmasında baz yıl
yöntemi benimsendiğinde genel ekonomi ve işletme bakımından normal tamamlanmış bir yıla
ait mali tablolar baz olarak alınır ve bu yılın bütün rakamları ‘100’ kabul edilir. Diğer yıl
kalemlerindeki değişimler baz yıla göre hesaplanır.
*-Bir Önceki Yıla Göre Trend Hesaplanması: Bu hesaplama şeklinde mali tablo
kalemlerindeki değişim daima bir önceki döneme göre hesaplanır. Bu yöntemde bir önceki yılın
bütün rakamları ‘100’ kabul edilir.

5.2. Rasyo Analizi (Oran Yöntemi)
Oran (Rasyo) analizi ile mali tablolarda yer alan tutarların nispi ilişkileri incelenerek
işletmenin mali durumu konusunda bilgi edinilir. Oran; mali tablolarda yer alan iki kalem
arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi olarak tanımlanabilir. Hesaplanan oranlar yüzde veya
katı şeklinde ifade edilir.
Tek başına bir oran herhangi bir anlam ifade etmez. Oran herhangi bir standart ile
mukayese edildiğinde anlam kazanır. Bu şekilde karşılaştırılan, oranı yeterli olup olmadığı
konusunda bir karara varılabilir.
Hesaplanan oran sayısı ne olursa olsun, mali analizde kullanılacak oran sayısı, yapılacak
mali analizin amacına göre değişir. Örneğin kredi değerinin tespitinde kullanılacak oranlarla,
kârlılık durumu değerlenmesinde kullanılacak oranlar birbirinden farklıdır. Bir işletmenin tek
bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurarak
(kalemler ilişkilerin nedenlerini açıklayamaz) bulunan oranlarla yapılan incelemedir. Statik
Analizdir. Tabloların daha kolay anlaşılmasını sağlar, işletmenin finansal başarısızlığını
önceden gösterebilir. En önemli üstünlüğü tek bir konu bile olsa uygulanabilir.
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Mali Analizde Kullanılan Oran Türleri:
1) Likidite oranları
2) Finansal (mali) yapı oranları
3) Faaliyet oranları
4) Kârlılık oranları
1) Likidite Oranları: İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, likidite riskini
değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterliliğini ölçmek için kullanılan oranlardır.
1) Cari Oran: Cari oran = Dönen varlıklar (cari varlıklar) / K.Vadeli yabancı kaynaklar
Cari oranın 1’den küçük olması, dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılamaya
yetmediği, net çalışma sermayesinin noksan olduğunu gösterir. Kural olarak 2 olması istenirse
de 1,5 seviyesi de yeterli görülmektedir.
2) Likit (Asit-Test) Oran: Stokların dönen varlıklara dahil edilmemesi durumunda kısa
vadeli borçların ödenebilirliğini gösterir. Oranın 1 olması yeterlidir.
Asit-Test oranı = (Dönen varlıklar – Stok) / Kısa vadeli yabancı kaynak
Asit-Test oranı = (Hazır değerler + Menkul kıymetler + Alacaklar) / Kısa vadeli yk
3) Nakit (Disponobilite) Oranı: Nakit ve benzeri varlıklardan oluşan hazır değerler ile
geçici yatırım amacıyla kullanılan her an pazarlanabilen menkul kıymetlerle kısa vadeli
borçların ne ölçüde karşılandığını gösterir.
Nakit Oran = (Hazır değerler + Menkul kıymetler) / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
B) Finansal (Mali) Yapı Oranları (Kaldıraç Oranları): İşletmenin kaynak yapısını
ve uzun vadeli borç ödeme gücünü, finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini
gösteren oranlardır.
1) Toplam Borcun (Yabancı Kaynakların) Varlık Toplamına (Aktif Toplamına)
Oranı (Finansal Kaldıraç Oranı): Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse
edildiğini gösterir. Yabancı ülkelerde yüzde 50’nin üzerinde olması istenmez ise de bizim
ülkemizde bu oran daha da yüksektir.
Finansal kaldıraç oranı = Toplam yabancı kaynaklar / Aktif (pasif) toplamı
2) Özsermayenin Varlık Toplamına Oranı:
Oran = Özsermaye / Toplam varlık
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3) Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı:
Oran = Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Toplam kaynaklar
4) Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı:
Oran = Uzun vadeli yabancı kaynaklar / Toplam kaynaklar
5) Faizleri Karşılama Oranı: İşletmelerin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini kaç
kez karşıladığını gösterir. Bu oranın yüksek çıkması işletmenin alacaklarının faiz garantisinin
ve finansal gücünün o ölçüde iyi olduğunu gösterir.
Faizleri karşılama oranı = Faaliyet kârı (Faiz ve vergiden önceki kâr) / Faiz giderleri
6) Özsermaye Çarpanı: Finansal kaldıraç ile benzer neticeler veren özsermaye çarpanı,
aktiflerin özsermayenin kaç katı olduğunu, başka bir deyişle özsermayenin aktifler içerisindeki
ağırlığını göstermektedir.
Özsermaye çarpanı = Aktif (varlık) toplamı / Özsermaye
C) Faaliyet (Verimlilik) Oranları: İşletmenin varlıklarının ne derece etkin ve verimli
kullanıldığını ölçen oranlardır. İşletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve
işletmenin faaliyetlerindeki performansını analiz etmek amacı ile kullanılırlar. Bu gruptaki
başlıca oranlar şu şekildedir:
1) Stok Devir Hızı ve Stok Elde Tutma Süresi: Stokların ne kadar sürede üretim
faaliyetlerinde tükendiğini veya satış hâsılatı unsuru haline dönüştüğünü gösteren orandır.
Stok devir hızı = Satılan ticari malların maliyeti / Ortalama ticari mal stoku
Ortalama stok = (Dönem başı stok + Dönem sonu stok) / 2
Stok elde tutma süresi = 360 / Stok devir hızı
2) Ticari Alacakların Devir Hızı ve Ortalama Tahsilât Süresi: Alacak Devir
Hızı; ticari alacakların bir dönemde kaç kez tahsil edildiğini gösterir.
Alacak devir hızı = Satışlar (varsa kredili satışlar) / ortalama ticari alacaklar
Ortalama ticari alacak = (Dönem başı ticari alacak + Dönem sonu ticari alacak)
/2
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi; alacakların satıştan kaç gün sonra tahsil
edileceğini, kaç günde bir tahsil edildiğini gösterir. Yüksek olması işletmenin lehinedir.
AOTS = Ticari alacaklar / Günlük kredili satışlar veya
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AOTS= 360 / Alacak devir hızı
3) Ticari Borçların Devir Hızı ve Ortalama Ödeme Süresi:
İşletmelerin kredili mal satışlarından doğan borçlarını ödeme hızını gösterir.
T.Borç devir hızı = Satılan malın maliyeti (varsa alışlar) / Ortalama ticari borç
Alışlar = Satılan malın maliyeti+Dönem sonu SMM-Dönem başı SMM
Ticari borç ödeme süresi = (360 x Ortalama ticari borç) / Kredili alışlar (ya da SMM)
Ticari borç ödeme süresi = 360 / Ticari borç devir hızı
4) Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Yüksek olması; Stok ve alacak devir hızının
yüksek olduğunu; stok ve alacaklara nispeten az çalışma sermayesi bağlandığını gösterir.
Net çalışma sermayesi = Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynak
Net çalışma sermayesi devir hızı = Net satışlar / Ortalama net çalışma sermayesi
5) Toplam Varlık (Aktif) Devir Hızı:
Toplam aktif devir hızı = Net satışlar / Toplam aktif
6) Özsermaye Devir Hızı:
Özsermaye devir hızı = Net satışlar / Özsermaye
D) Kârlılık Oranları: İşletmenin kârlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ölçmede
kullanılan oranlardır.
1) Satışların Kârlılığa Oranı:
a) Brüt Kâr Marjı: İşletmenin faaliyetleri bakımından bir zarar oluşturmadan satış
fiyatlarının ne kadar düşülebileceğini veya işletmenin yüksek maliyetli faaliyetlere sahip olup
olmadığını ve fiyat baskısının olup olmadığını gösterir.
Brüt kâr marjı = Brüt satış kârı / Net satışlar veya
Brüt kâr marjı = 1 – Satılan malın maliyeti (SMM) / Net satışlar
b) Faaliyet Kâr Marjı (İş Hacmi Rantabilitesi): İşletmenin net satışlarının yüzde
kaçının faaliyet kârı olduğunu yani esas faaliyetlerden ne ölçüde kâr elde edildiğini gösterir.
Faaliyet kâr marjı = Faaliyet kârı / Net satışlar
c) Net Kâr Marjı Oranı: İşletmenin dönem net kârının yeterli olup olmadığını ölçmede
kullanılan orandır.
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Net kâr marjı oranı = Dönem net kârı / Net satışlar
2) Özsermaye Kârlılığı (Mali Rantabilite Oranı): İşletme sahibi veya ortaklarının
işletmeye sağlamış oldukları kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde
kullanılır. İlgili oran, işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kâr
miktarını gösterir.
Özsermaye kârlılığı = Net kâr / Özsermaye
3) Toplam Varlık (Aktif) Kârlılığı: İşletmenin yapmış olduğu yatırımların ortalama
olarak ne kadar kârlılık getirdiğini gösterir. İşletmenin her 1 TL’lik aktif yatırımına karşılık kaç
liralık kâr elde ettiğini gösterir. Hem işletmenin kârlılığını hem de varlıkların ne derecede etkin
kullanıldığını göstermektedir.
Toplam varlık (aktif) kârlılığı = Net kâr / Toplam varlıklar (aktif)
4) Fiyat Kazanç Oranı: Bu oran hisse senedi başına düşen kâr payı ile hisse senedinin
borsa fiyatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
Fiyat kazanç oranı = Hisse senedi borsa fiyatı / Hisse senedi başına düşen kâr payı
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Bölüm Soruları
1)

Bir işletmeye ait şu veriler verilmiştir:

Satışlar

15.000 TL

Brüt kâr Marjı

%20

Stok Devir Hızı

8

Alacak Devir Hızı

12

Cari Oran

2

Asit Test Oranı

1.25

Toplam Borç / Toplam Varlık

0.40

Bu işletmenin aşağıdaki bilançosunu tamamlayınız.

Kasa

?

Kısa Süreli Borçlar

?

Alacaklar

?

Uzun Süreli Borçlar

?

Stoklar

?

Özsermaye

?

Duran Varlıklar

?

Aktif Toplamı

10.000 TL

Pasif Toplamı

10.000 TL
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2)
ETİ A.Ş. %100 özsermaye ile finanse edilmiştir. Aşağıdaki bilgiler ışığında
işletmenin özsermaye kârlılığını belirleyiniz.
Vergiden önceki kâr

2.000 TL

Satışlar

5.000 TL

Kar dağıtım oranı

%60

Toplam varlık devir hızı

2

Vergi oranı

%50

3)
ABC Halı AŞ.’nin cari aktifleri 420.000 TL, cari pasifleri de 132.000 TL’dir.
İşletme kısa vadeli banka borcu alarak iplik stoku yapmak istemektedir; ancak banka ile
yapılacak anlaşma gereği işletmenin cari oranının en az 2 olması gerekmektedir. Bu durumda
şirket, bankadan en fazla ne kadar borç alabilecektir?
4)

Aşağıda BCD şirketinin bilançosu verilmiştir.

Döner Varlıklar

700.000

Kısa Süreli Borçlar

200.000

Duran Varlıklar

800.000

Uzun Süreli Borçlar

500.000

Özsermaye

800.000

a)
Cari oranı 2’den daha düşük bir düzeye düşürmeden daha kaç liralık duran varlık
kısa süreli banka kredisi ile finanse edilebilir?
b)
Cari oranı 2’den aşağı düşürmeksizin kaç liralık stok daha kısa süreli borçlanma
ile finanse edilebilir?
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5)

Aşağıdaki verileri kullanarak bilançodaki bilinmeyenleri bulunuz.

Borçlar / Özsermaye

: 0.60

Cari oran

: 1.2

Toplam varlık devir hızı

: 1.5

Alacakların ortalama tahsil süresi

: 40 gün

Brüt kâr marjı

: 0.30

Stok devir hızı

:6

(1 yıl = 360 gün)

AKTİF

PASİF

Kasa

??????

K.V.Borçlar

??????

Alacaklar

??????

Özsermaye

30.000

Stoklar

??????

Duran Varlıklar (Net)

??????

Toplam Aktifler

??????

Toplam Pasifler

??????

Not: İşletmeye ait toplam borçlar kısa vadeli borçlardan oluşmaktadır.
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CEVAPLAR
1) Bir işletmeye ait şu veriler verilmiştir:
Satışlar

15.000 TL

Brüt Kar Marjı

%20

Stok Devir Hızı

8

Alacak Devir Hızı

12

Cari Oran

2

Asit Test Oranı

1.25

Toplam Borç / Toplam Varlık

0.40

Bu işletmenin aşağıdaki bilançosunu tamamlayınız.

Kasa

?

Kısa Süreli Borçlar

?

Alacaklar

?

Uzun Süreli Borçlar

?

Stoklar

?

Özsermaye

?

Duran Varlıklar

?

Aktif Toplamı

10.000 TL

Pasif Toplamı

10.000 TL

Toplam Borç / Toplam Varlıklar = 0.40
0.40 = TB / 10.000 ise TB = 4.000

Özsermaye = Pasif Toplamı - Toplam Borç  10.000 - 4.000 = 6.000 TL

Brüt Kar Marjı = Brüt Kar / Satışlar
0.20 = Brüt Kar / 15.000
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BK = 3.000

Brüt Kar = Satışlar - Satılan Mallar Maliyeti
3.000 = 15.000- SMM
SMM = 12.000 TL

Stok Dönme Çabukluğu = SMM / Ortalama Stok
8 = 12.000 / Stoklar
Stoklar = 1.500 TL

Alacak Dönme Çabukluğu = Satışlar (Kredili) / Ortalama Alacaklar
12 = 15.000 / Alacaklar
Alacaklar = 1.250 TL

Cari Oran = Cari Aktifler / Cari Pasifler
Asit-Test Oranı = (Cari Aktifler - Stoklar) / Cari Pasifler
CO = CA / CP = 2 ise CP = CA / 2 olur.
A-T Oranı = (CA - Stok) / CP = 1.25 ise CP = (CA - 1.500) / 1.25 olur.

Her iki oranda da cari pasiler eşit olduğuna göre;

CA / 2 = (CA - 1.500) / 1.25
1.25 * CA = 2 * CA - 2 * 1.500
1.25 * CA = 2 * CA - 3.000
0.75 * CA = 3.000
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CA = 4.000 TL

Cari Aktifler = Kasa + Alacaklar + Stoklar
4.000 = Kasa + 1.250 + 1.500
Kasa = 1.250 TL

Duran Varlıklar = Aktif Toplamı - Cari Varlıklar
Duran Varlıklar = 10.000 - 4.000
DV = 6.000 TL

Cari Oran = Cari Aktifler / Cari Pasifler
2 = 4.000 / Cari Pasifler
Cari Pasifler = 2.000 TL
Uzun Süreli Borç = Toplam Borç - Kısa Süreli Borç (Cari Pasifler)
Uzun Süreli Borç = 4.000 - 2.000
USB = 2.000 TL

Kasa

1.250

Kısa Süreli Borçlar

2.000

Alacaklar

1.250

Uzun Süreli Borçlar

2.000

Stoklar

1.500

Özsermaye

6.000

Duran Varlıklar

6.000

Aktif Toplamı

10.000

Pasif Toplamı

10.000

2)
ETİ A.Ş. %100 özsermaye ile finanse edilmiştir. Aşağıdaki bilgiler ışığında
işletmenin özsermaye karlılığını belirleyiniz.
Vergiden önceki kar
Satışlar

2.000 TL
5.000 TL
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Kar dağıtım oranı

%60

Toplam varlık devir hızı

2

Vergi oranı

%50

Özsermaye Karlılığı = Vergi Sonrası Net Kar / Özsermaye = ?
Vergi Öncesi Kar

2.000 TL

(-) Vergi (%50)

1.000 TL

VSNK

1.000 TL

Toplam Varlıkların Dönme Çabukluğu = Satışlar / Toplam Varlıklar
2 = 5.000 / TV ise
TV = 2.500
Toplam Varlıklar = Toplam Pasifler = 2.500

Toplam Varlıklar

2.500

Borç

0

Özsermaye

2.500

Toplam Pasifler

2.500

ÖSK = 1.000 / 2.500 = 0.40 = % 40
3)
ABC Halı A.Ş.’nin cari aktifleri 420.000 TL, cari pasifleri de 132.000 TL’dir.
İşletme kısa vadeli banka borcu alarak iplik stoğu yapmak istemektedir; ancak banka ile
yapılacak anlaşma gereği işletmenin cari oranının en az 2 olması gerekmektedir. Bu durumda
şirket, bankadan en fazla ne kadar borç alabilecektir?
Cari Oran = Cari Aktifler / Cari Pasifler
2 = (420.000 + X) / (132.000 + X)
264.000 + 2X = 420.000 + X
X = 156.000 TL
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4) Aşağıda BCD şirketinin bilançosu verilmiştir.
Döner Varlıklar

700.000

Kısa Süreli Borçlar

200.000

Duran Varlıklar

800.000

Uzun Süreli Borçlar

500.000

Öz Sermaye

800.000

a) Cari oranı 2’den daha düşük bir düzeye düşürmeden daha kaç liralık duran varlık kısa süreli
banka kredisi ile finanse edilebilir?
b) Cari oranı 2’den aşağı düşürmeksizin kaç liralık stok daha kısa süreli borçlanma ile finanse
edilebilir?
a) Cari Oran = Cari Aktifler / Cari Pasifler
2 = 700.000 / ( 200.000 + X )
X = 150.000 TL
b) 2 = ( 700.000 + X ) / ( 200.000 + X )
X = 300.000 TL
5) Aşağıdaki verileri kullanarak bilançodaki bilinmeyenleri bulunuz.
Borçlar / Öz Sermaye

: 0.60

Cari oran

: 1.2

Toplam varlık devir hızı

: 1.5

Alacakların ortalama tahsil süresi

: 40 gün

Brüt kar marjı

: 0.30

Stok devir hızı

:6

(1 yıl = 360 gün)
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AKTİF

PASİF

Kasa

??????

K.V.Borçlar

??????

Alacaklar

??????

Öz Sermaye

30.000

Stoklar

??????

Duran Varlıklar (Net)

??????

Toplam Aktifler

??????

Toplam Pasifler

??????

Not: İşletmeye ait toplam borçlar kısa vadeli borçlardan oluşmaktadır.
Borçlar / Öz Sermaye = 0.60
0.60 = Borç / 30.000 ise
Borçlar = 18.000 TL
Toplam Aktif = Toplam Pasifler = 18.000 + 30.000 = 48.000 TL

Toplam Varlık Dönme Çabukluğu = Satışlar / Toplam Varlıklar
1.5 = Satışlar / 48.000 ise
Satışlar = 72.000.000 TL

Brüt Kar Marjı = Brüt Kar / Satışlar
0.30 = Brüt Kar / 72.000 ise
Brüt Kar = 21.600 TL
SMM = Satışlar - Brüt Kar
SMM = 72.000 - 21.600
SMM = 50.400 TL
Stok Dönme Çabukluğu = SMM / Ortalama Stoklar

50

6 = 50.400 / Stoklar
Stoklar = 8.400 TL
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = (Alacaklar * 360 ) / Satışlar
40 = ( Alacaklar * 360 ) / 72.000
Alacaklar = 8.000 TL
Cari Oran = ( Kasa + Alacaklar + Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar
1.2 = ( Kasa + 8.000 + 8.400 ) / 18.000
Kasa = 5.200 TL
Duran Varlıklar = Toplam Aktifler - Cari Aktifler
Duran Varlıklar = 48.000 - 21.600
Duran Varlıklar = 26.400 TL

AKTİF

PASİF

Kasa

5.200

K.V.Borçlar

18.000

Alacaklar

8.000

Öz Sermaye

30.000

Stoklar

8.400

Duran Varlıklar (Net)

26.400

Toplam Aktifler

48.000

Toplam Pasifler

48.000
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6. KÂR PLANLAMASI – BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Başabaş Noktası Analizi
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Giriş
Karı en yüksek yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren işletmeler, üretim ve faaliyet
kararlarını saptarken, kendilerine kılavuzluk edecek bazı analizleri yapmak durumundadırlar.
Başabaş noktası analizi işletmelere, hangi üretim miktarında, ne kadar gider ile ne kadar gelir
elde edeceklerini ve bu gelirin ne kadarının kâr olduğunu gösteren bir analiz olarak karşımıza
çıkmaktadır. İlgili dersimizde başabaş noktası analizi, değişken ve sabit maliyet kavramları
üzerinde durulacaktır.
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6.1. Başabaş Noktası Analizi
Kâr planlaması literatürde başabaş noktası analizi (BBN) olarak yer alır. Kâr, işletmenin
toplam gelirleri ile giderleri arasındaki fark olarak tanımlanabilir. BBN analizi; işletmenin tüm
faaliyet giderlerini karşılayacak satış gelirlerini ve farklı satış düzeylerindeki faaliyet kârını
hesaplamaya yardımcı olur. İşletmenin temel amaçlarından biri değişken ve sabit maliyetleri
ile kârları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Buna göre ilk önce işletmenin giderlerini
değişken ve sabit olarak ayırmak gerekir:
1) Değişken Maliyetler: Bu tür maliyetler üretim hacminin bir fonksiyonudur. O
nedenle bu tür maliyetler orijinden geçen bir doğru şeklindedir. Üretim hacmi arttıkça toplam
değişken maliyetler de yükselir, fakat birim başına değişken maliyetler sabit kalır.
2) Sabit Maliyetler: Üretim hacminden bağımsız maliyetlerdir, ancak uzun dönemde
tüm maliyetler gibi sabit maliyetler de değişme eğilimindedir.
Başabaş analizinde, işletmenin satış gelirlerinin toplam maliyetleri karşıladığı noktadaki
üretim miktarı başabaş noktasıdır. Buradaki değerlendirmeler formül ve görsel şekilde ifade
edildiğinde;
TSM = Toplam sabit maliyetler
DM = Birim değişken maliyetler
F = Birim başına mamulün satış fiyatı
Q = Üretim hacmi

TOPLAM GELIR = TOPLAM MALIYETLER
F * Q = TSM + (Q * DM)
F * Q - Q * DM = TSM
Q (F - DM) = TSM
TSM
Q=
F - DM
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Şekil 1: Başabaş Noktası

Birim satış fiyatı, birim değişken maliyet ve sabit maliyet unsurlarındaki değişimlere
bağlı olarak başabaş noktası sağa ya da sola kayacaktır. Diğer taraftan, başabaş noktası bazı
varsayımlara dayanır. Bunlar;
1) Satış hâsılatı ile maliyetler arasında doğrusal bir ilişki var. Bir başka deyimle, birim
başına satış fiyatı (F) ile birim başına değişken maliyet (DM) daima sabittir ve üretim
hacminden, satış hacminden bağımsızdır.
2) Söz konusu firmanın tek bir mamul ürettiğini varsayması.
3) Kısa dönemli analizler için geçerlidir. Örneğin bir yıl.
Örnek 1:
A İşletmesinin toplam sabit maliyetleri 60.000 TL, ürün birim satış fiyatı 1.200 TL ve
ürün birim değişken gideri 800 TL ise, A işletmesi hangi üretim miktarında başabaş noktasına
ulaşır?
BBN= 60.000 TL / (1.200 TL – 800 TL)
BBN= 150 adet
Örnek 2:
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A işletmesinin toplam sabit giderleri 24.000.000 TL, birim değişken gideri ise 400
TL’dir. İşletmenin ürün birim satış fiyatı 1.000 TL olduğuna göre, BBN’yi tutar olarak
hesaplayınız.
BBN= 24.000.000 TL / (1.000 TL – 400 TL)
BBN (miktar)= 40.000 Adet
BBN (tutar)= 1.000 TL * 40.000 Adet= 40.000.000 TL
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Bölüm Soruları
1)
ABC Şirketi çanta üretmektedir. Aylık sabit maliyet 10.000 TL olup yılda
42.000 adet çanta satışı hedeflenmektedir. Çanta başına değişken maliyet 2 TL ise başabaş
noktasındaki satış miktarı ne olmalıdır?
2)
BCD Şirketi aylık sabit maliyeti 15.000 TL olan hoparlör üretmektedir. Aylık
başabaş noktası 63.000 adettir. Birim başı değişken maliyet 3 TL ise başabaş noktasında birim
satış fiyatı ne olmalıdır?
3)
CDE Ltd. oyuncak üretmektedir ve karar aşamasında olduğu bir genişleme
projesi için başabaş analizi kullanmaktadır. Mevcut durumda firmanın sabit maliyeti 120.000
TL, birim değişken maliyeti 0,60 TL ve birim satış fiyatı 1,20 TL’dir. Şirket oyuncakların
imalatı için yeni bir makine almayı düşünmektedir. Bu yeni makineyle sabit maliyet 240.000
TL’ye yükselirken birim başı değişken maliyet 0,41 TL seviyesine inecektir. Ayrıca şirket birim
başına satış fiyatını 1,05 TL’ye indirerek pazardaki en düşük maliyetli üretici hâline gelecek ve
bu şekilde pazar payını iki katından fazlaya çıkaracaktır. Buna göre yeni projenin uygulanması
durumunda başabaş noktasındaki miktarda ne kadarlık bir değişme olacaktır?
4)
DEF Şirketi tanesini 75 TL’ye sattığı güneş gözlüğü imal etmektedir. Birim
başına değişken maliyet 35 TL olup sabit maliyet 240.000 TL’dir. Buna göre,
a)

5000 ve 8000 adetlik satışlarda kâr/zarar nedir?

b)

Başabaş noktası hangi satış seviyesinde gerçekleşmektedir?

5)
EFG İşletmesi birim satış fiyatı 40 TL, birim değişken maliyeti 15 TL ve sabit
maliyeti 125.000 TL olan saç kurutma makinesi üretmektedir. Buna göre,
a)
4000 ve 7000 adetlik satış değerleri için firmanın kâr/zarar durumunu
hesaplayınız.
b)

Başabaş noktasını hesaplayınız.

CEVAPLAR
1)
ABC Şirketi çanta üretmektedir. Aylık sabit maliyet 10.000 TL olup yılda
42.000 adet çanta satışı hedeflenmektedir. Çanta başına birim satış fiyatı 10 TL ve değişken
maliyet 2 TL ise başabaş noktasındaki miktar ne olmalıdır?
Q=

10.000
SM
=
= 1250 adet
SF - DM 10 - 2
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2) BCD Şirketi aylık sabit maliyeti 15.000 TL olan hoparlör üretmektedir. Aylık
başabaş noktası 63.000 adettir. Birim başı değişken maliyet 3 TL ise başabaş
noktasında birim satış fiyatı ne olmalıdır?
Q=

15.000
SM
= 63000 adet ise SF  3,23 TL
=
SF - DM SF - 3

3)
CDE Ltd. oyuncak üretmektedir ve karar aşamasında olduğu bir genişleme
projesi için başabaş analizi kullanmaktadır. Mevcut durumda firmanın sabit maliyeti 120.000
TL, birim değişken maliyeti 0,60 TL ve birim satış fiyatı 1,20 TL’dir. Şirket oyuncakların
imalatı için yeni bir makine almayı düşünmektedir. Bu yeni makineyle sabit maliyet 240.000
TL’ye yükselirken birim başı değişken maliyet 0,41 TL seviyesine inecektir. Ayrıca şirket birim
başına satış fiyatını 1,05 TL’ye indirerek pazardaki en düşük maliyetli üretici haline gelecek ve
bu şekilde pazar payını iki katından fazlaya çıkaracaktır. Buna göre yeni projenin uygulanması
durumunda başabaş noktasındaki miktarda ne kadarlık bir değişme olacaktır?

QMevcut =

120.000
SM
= 200.000 adet
=
SF - DM 1,20 - 0,60

QYeni =

SM
240.000
=
= 375.000 adet
SF - DM 1,05 - 0,41

% =

375.000 - 200.000
= % 87,5
200.000

4)
DEF Şirketi tanesini 75 TL’ye sattığı güneş gözlüğü imal etmektedir. Birim
başına değişken maliyet 35 TL olup sabit maliyet 240.000 TL’dir. Buna göre,
a-) 5000 ve 8000 adetlik satışlarda kar/zarar nedir?
b-) Başabaş noktası hangi satış seviyesinde gerçekleşmektedir?
a-) Kar/Zarar = SF*Q – (DM*Q+SM)
Kar/Zarar = 75*5000 – [(35*5000) + 240.000] = -40.000 TL
Kar/Zarar = 75*8000 – [(35*8000) + 240.000] = 80.000 TL
b-) Q =

240.000
SM
= 6000 adet
=
75 - 35
SF - DM
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5)
maliyeti
Buna göre,

EFG İşletmesi birim satış fiyatı 40 TL, birim değişken maliyeti 15 TL ve sabit
125.000 TL olan saç kurutma makinesi üretmektedir.

a-) 4000 ve 7000 adetlik satış değerleri için firmanın kar/zarar durumunu hesaplayınız
b-) Başabaş noktasını hesaplayınız.
a-) Kar/Zarar = SF*Q – (DM*Q+SM)
Kar/Zarar = 40*4000 – [(15*4000) + 125.000] = -25.000 TL
Kar/Zarar = 40*7000 – [(15*7000) + 125.000] = 50.000 TL
b-) Q =

SM
125.000
=
= 5000 adet
SF - DM 40  15
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7. KÂR PLANLAMASI – KALDIRAÇLAR

61

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Faaliyet Kaldıracı
7.2. Finansal Kaldıraç
7.3. Bileşik Kaldıraç (Toplam Kaldıraç)
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Giriş
Kaldıraç; firma açısından bazen bir risk kaynağı olan sabit maliyetler ile değişken
maliyetler ve birim satış fiyatı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kullanılır. Faaliyet
riskinin ölçütü olan faaliyet kaldıracı firmanın gelir tablosunda yer alan sabit maliyetlerden
yararlanma düzeyini ortaya koymakta ve kârın arttırılması ile değişken ve sabit maliyetler
karşılanarak hisse başına gelirin en çok kılınmasına imkân vermektedir. Borçların toplam
kaynaklar içerisindeki payını ifade eden finansal kaldıraç arttığında, finansal risk ve bunun
sonucu olarak işletmenin sermaye maliyeti de artmaktadır. Sermaye maliyetinin artış nedeni
ise, riski yüksek olan bir işletmenin ya da riskli bir projenin gerektirdiği, fon kaynakları için
kreditörlerin daha yüksek getiri talebidir. Bileşik (toplam) kaldıraç ise, faaliyet kaldıracı ve
finansal kaldıracın ortak etkisini gösterir. İlgili dersimizde kaldıraç kavramı ile unsurları olan
faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç ve bileşik kaldıraç kavramları üzerinde durulacaktır.
Kaldıraç, işletmenin ortaklarına sağlayacağı getiriyi arttırmak amacıyla sabit maliyetli
varlıkları veya fonlarını kullanma gücünü tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Üç türlü
kaldıraç söz konusudur:
1) Faaliyet kaldıracı
2) Finansal kaldıraç
3) Bileşik kaldıraç (toplam kaldıraç)
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7.1. Faaliyet Kaldıracı
Sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar
kabul edilebileceğini araştıran bir analiz tekniğidir. İşletmelerin sabit giderleri yüksek ise
başabaş noktasına ulaşması için satış hasılatının da yüksek olması gerekir. Sabit giderleri düşük
işletmelerin üretimleri daha çok işgücüne dayalıdır. Kısa süreli bir analiz tekniğidir. Faaliyet
kaldıracı yüksek işletmelerin risk derecesi de yüksektir. Satış hacmi başabaş noktasına
yaklaştıkça faaliyet kaldıraç derecesi artar, uzaklaştıkça azalır.
FAALİYET KALDIRAÇ DERECESİ 

FAALİYET KARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞME ()
SATIŞLARDA Kİ YÜZDESEL DEĞİŞME ()

Faaliyet Kaldiraç Derecesi  FaKD 

Q(SF  DM )
Q(SF  DM )  SM

TSM = Toplam sabit maliyetler
DM = Birim değişken maliyetler
F = Birim başına mamulün satış fiyatı
Q = Üretim hacmi
I = Faiz gideri
FVÖK = Faiz ve vergi öncesi kâr

7.2. Finansal Kaldıraç
Finansal kaldıraç işletmenin belirli bir dönemde borçların kârlılığı ne derece etkilediğini
ortaya koymak için yapılan bir analiz tekniğidir. Finansal kaldıraç, borç kullanmanın özkaynağa
daha fazla kazanma imkânı sağlamasıdır. Borç maliyeti yatırımın getirisinden daha düşük ise
borç kullanarak özkaynak getirisi artırılabilir. Örneğin bir varlık 100 TL yatırım yapılarak %50
getiri sağlandığını kabul edersek yatırımın tamamı özkaynakla finanse edildiği takdirde
özkaynak sahibinin getirisi %50 olacaktır.
Öte yandan yatırım %50 borç %50 özkaynak ile gerçekleştirilecek ve; a) Borcun faiz
oranı %30, b) Borcun faiz oranı %50, c) Borcun faiz oranı %70 olursa, özkaynak getirileri farklı
olacaktır. (Vergi dikkate alınmazsa). Buna göre,
a) Özkaynak getirisi = 50- 15 = 35 TL

Oran olarak = 35/50= 0,70=%70 olur.

b) Özkaynak getirisi = 50 - 25 = 25 TL

Oran olarak = 25/50 = 0,50=%50 olur.

c) Özkaynak getirisi = 50 - 35 = 15 TL

Oran olarak = 15/50 = %30 olur.
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Bir başka ifade ile borcun faiz oranı yatırımın getiri oranından düşük ise özkaynak
getirisi yatırım getirisinden daha yüksek olmaktadır. Böyle bir durumda borcun pozitif kaldıraç
etkisinden bahsedilir. Eğer borcun faizi, yatırımın getiri oranına eşit ise özkaynağın getirisi
yatırımın getirisine eşittir. Bu durumda borç özkaynağa artı bir getiri sağlamaz. Ancak borcun
faiz oranı yatırımcının getiri oranından yüksek ise özkaynağın getirisi yatırımın getirisinden
daha düşük olmaktadır ki; bu durumda borç kullanmak sakıncalıdır. “Negatif kaldıraç” söz
konusudur.

FİNANSAL KALDIRAÇ DERECESİ 

HİSSE BAŞINA KARDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞME
FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KARDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞME

Finansal Kaldıraç derecesi  FiKD 

Q(F  DM)  TSM
Q(F  DM)  TSM  I



FVÖK
FVÖK  I

TSM = Toplam sabit maliyetler
DM = Birim değişken maliyetler
F = Birim başına mamulün satış fiyatı
Q = Üretim hacmi
I = Faiz gideri
FVÖK = Faiz ve vergi öncesi kâr

7.3. Bileşik Kaldıraç (Toplam Kaldıraç)
Faaliyet kaldıraç derecesi ve finansal kaldıraç derecesinin ortak etkisini gösterir.
BİLEŞİK KALDIRAÇ DERECESİ = FAALİYET KAL.DER. x FİNANSAL
KAL.DER.
BKD 
BKD 

Q(F  DM)
Q(F  DM)  TSM



Q(F  DM)  TSM
Q(F  DM)  TSM  I

Q(F  DM)
Q(F  DM)  TSM  I

TSM = Toplam sabit maliyetler
DM = Birim değişken maliyetler
F = Birim başına mamulün satış fiyatı
Q = Üretim hacmi
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I = Faiz gideri
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Bölüm Soruları
1)
ABC Şirketi satış fiyatı 18 TL olan tost makinası üretmektedir. Firmanın sabit
maliyeti 110.000 TL, birim başı değişken maliyet 102 TL’dir. İşletmenin 18.000 ve 24.000
adetlik satışlar için gerçekleşen faaliyet kaldıracı değerlerini bulunuz.
2)
Bir firmanın faaliyet kaldıraç derecesi 8, finansal kaldıraç derecesi ise 2’dir.
Firmanın ilgili durumdaki satış hacmi 50.000 adet, birim satış fiyatı 12 TL ve birim değişken
maliyet ise 10 TL’dir. Firmanın ilgili durumdaki faiz giderleri ne kadardır?
3)
DEF işletmesi golf topu üretmektedir. Aşağıdaki bilgiler şirketin gelir
tablosundan alınmıştır:
Birim satış fiyatı

5,00 TL

Değişken maliyet (satış fiyatı %)

%75

Sabit maliyet

50.000 TL

Faiz gideri

10.000 TL

Vergi oranı

%40

Hisse senedi sayısı

20.000 adet

Şirket 300.000 TL’lik satış hedefliyorsa şirketin faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç
oranlarını hesaplayınız.
4)
Sabit maliyet

Satışlar

:5 milyon TL

:1,8 milyon TL

Başabaş (Tutar) :3,75 milyon TL
Kar

:1,8milyon TL

İşletmenin 2.000.000 adetlik satışlar için gerçekleşen faaliyet kaldıracı değerlerini
bulunuz.
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5)
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kârındaki yüzdesel değişimin satışlardaki
yüzdesel değişime olan oranını ifade etmektedir?
a)

Finansal kaldıraç

b)

Bileşik (toplam) kaldıraç

c)

Faaliyet kaldıracı

d)

Özsermaye kârlılığı

e)

Faiz karşılama oranı

CEVAPLAR
1). 18.000 adet için FaKD 

24.000 adet için FaKD 

2.) FaKD  8 

FiKD  2 

18000 * (18  10,2)
Q( SF  DM )
 4,62

Q( SF  DM )  SM 18000 * (18  10,2)  110.000

24000 * (18  10,2)
Q( SF  DM )

 2,42
Q( SF  DM )  SM 24000 * (18  10,2)  110.000

50000 * (12  10)
 SM  87500
50000 * (12  10)  SM

Q(SF  DM)  SM
50000 * (12  10)  87500
 I  6250

Q(SF  DM)  TM  I 50000 * (12  10)  87500  I

3) Şirket 300.000 TL’lik satış hedefliyorsa şirketin faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç
oranlarını hesaplayınız.

FaKD 

300000  (300000 * 0,75)
 3,00
300000  (300000 * 0,75)  50000

FiKD 

300000  (300000 * 0,75)  50000
 1,67
300000  (300000 * 0,75)  50000  10000

BİLEŞİK KALDIRAÇ DERECESİ = FAALİYET KAL.DER. x FİNANSAL
KAL.DER
BİLEŞİK KALDIRAÇ DERECESİ = 3,00. x 1,67 = 5,01
4)

2.000.000 adet için FaKD 

5)

C

2.000.000 * (5,00  3,75)
 3,57
2.000.000 * (5,00  3,75)  1.800.000
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8. FİNANSAL PLANLAMA-PROFORMA MALİ TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Proforma (Tahmini) Mali Tablolar (Gelir Tablosu ve Bilanço)
8.1.1. Satışların Yüzdesi Yöntemi ile Proforma (Tahmini) Gelir Tablosu ve Bilanço
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Giriş
Finansal planlama, işletmenin kısa dönemde fon ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili
teknikleri kapsar. Finansal planlamanın en önemli iki aracı "nakit bütçesi" ve "proforma
(tahmini) bilanço ve gelir tabloları"dır. Aslında belirtilen her iki araç da aynı amaca hizmet
etmekte olup, işletmenin kısa süreli yani en fazla 1 yıllık bir dönem için fon ihtiyacını
belirlemede kullanılmaktadır. Bu çerçevede ilgili derste finansal planlama kavramının önemi
konusu olan proforma bilanço ve gelir tablosu üzerinde durulacaktır.
Finansal planlama, işletmenin kısa dönemde fon ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili
teknikleri kapsar. Finansal planlamanın en önemli iki aracı "nakit bütçesi" ve "proforma
(tahmini) bilanço ve gelir tabloları"dır. Aslında belirtilen her iki araç da aynı amaca hizmet
etmekte olup, işletmenin kısa süreli yani en fazla 1 yıllık bir dönem için fon ihtiyacını
belirlemede kullanılmaktadır.
Finansal planlama ile ilgili iki önemli husus vardır: satışların tahmini ve bütçeleme
döneminin uzunluğu. Bütçeleme dönemi işletmenin yapısına göre değişir. Eğer işkolunda
belirsizlikler çok fazla ise bütçe dönemini kısa tutmakta yarar vardır. Genellikle birer aylık
dönemler itibariyle bütçeleme yapılır. Fakat gerekiyorsa, özellikle nakit bütçesi için, haftalık,
hatta günlük olarak bütçelerin hazırlanması mümkündür.
Proforma mali tablolar ile nakit bütçesi arasındaki fark, nakit bütçesinin sadece nakit
(para) giriş ve çıkışlarını dikkate almasıdır. Proforma tablolar ise daha geniş kapsamlı olup fon
miktarındaki değişmelere göre düzenlenir. Ama sonuçta her iki tablonun da göstermek istediği
şey, işletmenin ne kadarlık finansmana gereksinim duyacağıdır. Bu nedenle işletmeler hem
nakit bütçesi hem de proforma tablolar hazırlarlar ve varsayımlar değişmediği takdirde nakit
bütçesini hazırlamakla tahmin edilen finansman ihtiyacının, proforma tablolarını hazırlamakla
bulunan finansman ihtiyacına eşit olması gerekir.
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8.1. Proforma (Tahmini) Mali Tablolar (Gelir Tablosu ve Bilanço)
Birtakım varsayımların veya tahminlerin gerçekleşmesine bağlı olarak, gerçek olan bir
mali tablonun nasıl oluşması gerektiğini gösteren ve sayısal ağırlıklı olan tablolara proforma
yani tahmini mali tablolar denir. Proforma mali tabloların hazırlanması finansal gelecekle ilgili
varsayımlarda veya tahminlerde kullanılan en sık yöntemdir. Proforma mali tablo belli bir
tahmin süresi sonunda işletmelerin mali tablolarının nasıl oluşması gerektiğini önceden
görmemizi sağlayan tahmini tablolardır. Proforma tablolardaki amaç, işletmelerin geleceğe
yönelik olmak kaydıyla ve gelecekte ortaya çıkabilecek finansal ihtiyaçlarını tahmin
edebilmektir. Ayrıca finansal açıkları tahmini olarak ortaya çıkacaksa bu durumla karşı karşıya
kalmamak için tahmin tekniklerinden yararlanırlar.
Proforma mali tabloların hazırlanmasına ilke olarak satışlarla başlanır ve ilk önce gelir
tablosu düzenlenir. Böylece işletmenin faaliyetlerinden sağlayacağı net kâr (vergi sonrası net
kâr) eldeki verilere göre tahmin edilir ve dönem başı bilançosundaki özkaynağa ilave edilir. Bu
safhadan itibaren bilanço kalemlerinin tahminine geçilir. Bilanço kalemlerinin tahmin
edilmesinde iki kalemi; aktifte "kasa", pasif tarafta " kısa vadeli banka borçları" hesabı boş
bırakılır, çünkü bu iki kalem proforma bilançoda aktif pasif toplamlarının dengelenmesinde
kullanılır. Sonra aktif tarafta alacaklar, stoklar ve sabit varlıklar; pasifte ise kısa ve uzun vadeli
borçlar tahmin edilerek toplamları alınır. Eğer yapılan varsayımlara göre hazırlanan tahmini
yani proforma bilançoda "Toplam Aktifler > Toplam Pasifler" ise işletmenin öngörülen
kaynakları yine öngörülen yatırımlara yetmeyecek demektir. Aradaki fark kısa vadeli banka
borcu olarak pasif tarafa kaydedilir. İşte bu miktar işletmenin proforma bilanço tarihi itibariyle
fon ihtiyacını yansıtır ve normal koşullarda söz konusu miktarın aynı dönem için nakit bütçesi
hazırlamak suretiyle belirlenen nakit ihtiyacına eşit olması gerekir. Eğer "Toplam Aktifler <
Toplam Pasifler" ise, o takdirde işletmenin öngörülen kaynakları öngörülen yatırımlardan fazla
olacak demektir. Aradaki fark kasa hesabına ilave edilmek suretiyle bilançonun denkliği
sağlanır.

8.1.1. Satışların Yüzdesi Yöntemi ile Proforma (Tahmini) Gelir
Tablosu ve Bilanço
Bu yöntem varlıklar ve bazı pasif kalemlerle satışlar arasında yüzdesel bir ilişki
bulunduğunu varsayar. Elbette bu şekilde yüzdesel bir ilişki bulunması varsayımı pek gerçekle
bağdaşmaz, fakat özellikle yıllık tüm bütçeleme prosesine kalkışılmadan önce, veri satış
rakamlarının işletmeyi nereye götüreceği, finanslama ihtiyacının ne kadar olacağı gibi
hususlarda yöneticinin süratle bazı sonuçlara ulaşmasına olanak verir.
Söz konusu uygulamada ki ilk adım, satışlar ile direkt ilişkili olarak değişim gösteren
bilanço kalemlerini belirlemektir. Bilanço kalemlerinin önemli bir bölümü satışlara koşut
olarak ve aynı yönde değişim gösterirler. Yüksek bir satış hacmi düzeyi, faaliyetlerin
yürütülebilmesi için daha fazla para mevcuduna, alacaklara ve stoklara gereksinme gösterdiği
gibi, üretim kapasitelerinin genişletilmesi için duran varlıklara yatırım yapılmasını da gerekli
kılar.
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Bilançonun pasif tarafında da kısa süreli satıcı kredilerinin (ticari borçların), ödenecek
(tahakkuk etmiş) giderler ve tahakkuk etmiş vergi, resim ve sigorta prim borçlarının satışlara
koşut bir gelişme göstereceği beklenir. Yedek akçelerin de, firmanın kârlılığı arttığı ve kârın
tamamının ortaklara dağıtılmadığı sürece, yükselmesi normaldir. Satış hacmiyle kâr dolayısıyla
dağıtılmamış kârlar (yedek akçeler) arasında bir ilişki olmakla beraber; bu ilişkiyi sabit bir
oranla belirlemek çoğu kez olanaksızdır. Daha açık bir deyişle, satış hacmi genişledikçe,
firmanın dağıtılmamış kârlarının (yedek akçelerinin) da artması olağandır. Ancak yedek
akçelerdeki artış yüzdesiyle, satışlardaki artış arasındaki ilişki sabit değildir. Yedek akçelerdeki
değişme, firmanın izlediği kâr dağıtım politikasına da bağlıdır.
Satış hacmi, birçok bilanço kaleminin tutarını belirleyen başlıca etken olmakla beraber,
bazı bilanço kalemleriyle satış hacmi arasında direkt bir ilişki kurmak güçtür. Firmanın
iştiraklerinde, banka borçlarında, ödenmiş sermayesinde, çıkarmış olduğu tahvil ve ipotekli
borç senetlerinde, satışlara paralel olarak kendiliğinden bir değişme beklenmez. Diğer bir
deyişle, bu bahsedilen bilanço kalemleriyle satışlar arasında doğrudan ilişki zayıftır.
Satış hacmiyle bilanço kalemleri arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Satışlara bağlı olarak değişen bilanço kalemleri;
AKTİF

PASİF

Kasa-Banka

Ticari Borçlar

Ticari Alacaklar

Ödenecek Giderler

Stoklar

Tahakkuk Etmiş Vergi Prim Borçları

Maddi Duran Varlıklar
Satışlara bağlı olarak değişmeyen bilanço kalemleri;
AKTİF

PASİF

İştirakler

Banka Kredileri
Uzun Süreli Borçlar
Tahviller
İpotekli Borç Senetleri
Ödenmiş Sermaye
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Satışların yüzdesi yönteminde ikinci adım, firmanın geçmiş yıl bilançolarının
incelenerek, satışlarla bilanço kalemleri arasındaki ilişkilerin yüzde olarak saptanmasıdır. Yeni
kurulan bir firma için proforma bilanço düzenlenecekse, aynı endüstri kolundaki benzer
firmaların satışlarıyla bilanço kalemleri arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.
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Bölüm Soruları
1)

Finansal planlamanın işletme açısından önemini belirtiniz.

2)

Proforma mali tablolar ile nakit bütçesi arasındaki farkı belirtiniz.

3)
Proforma bilançoda toplam aktiflerin toplam pasiflerden daha fazla olmasının
sonuçlarını tartışınız.
4)
Proforma bilançoda toplam aktiflerin toplam pasiflerden daha az olmasının
sonuçlarını tartışınız.
5)

Aşağıdakilerden hangisi satışlara bağlı değişmeyen bilanço kalemlerinden

a)

Ticari alacaklar

b)

Ticari borçlar

c)

Maddi duran varlık

d)

İştirakler

e)

Yukarıdakilerin hiçbirisi

biridir?

CEVAPLAR
1)
Finansal planlama, işletmenin kısa dönemde fon ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili
teknikleri kapsar.
2)
Proforma mali tablolar ile nakit bütçesi arasındaki fark, nakit bütçesinin sadece
nakit (para) giriş ve çıkışlarını dikkate almasıdır. Proforma tablolar daha geniş kapsamlı olup
fon miktarındaki değişmelere göre düzenlenir. Ama sonuçta her iki tablonun da göstermek
istediği şey, işletmenin ne kadarlık finansmana gereksinim duyacağıdır. Bu nedenle işletmeler
hem nakit bütçesi hem de proforma tablolar hazırlarlar ve varsayımlar değişmediği taktirde
nakit bütçesini hazırlamakla tahmin edilen finansman ihtiyacının, proforma tablolarını
hazırlamakla bulunan finansman ihtiyacına eşit olması gerekir.
3)
Eğer "Toplam Aktifler > Toplam Pasifler" ise işletmenin öngörülen kaynakları
yine öngörülen yatırımlara yetmeyecek demektir. Aradaki fark kısa vadeli banka borcu olarak
pasif tarafa kaydedilir. İşte bu miktar işletmenin proforma bilanço tarihi itibariyle fon ihtiyacını
yansıtır ve normal koşullarda söz konusu miktarın aynı dönem için nakit bütçesi hazırlamak
suretiyle belirlenen nakit ihtiyacına eşit olması gerekir.
4)
Eğer "Toplam Aktifler < Toplam Pasifler" ise, o takdirde işletmenin öngörülen
kaynakları öngörülen yatırımlardan fazla olacak demektir. Aradaki fark kasa hesabına ilave
edilmek suretiyle bilançonun denkliği sağlanır.
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5)

E
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9. FİNANSAL PLANLAMA-NAKİT BÜTÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Nakit Bütçesi
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Giriş
Finansal planlama, işletmenin kısa dönemde fon ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili
teknikleri kapsar. Finansal planlamanın en önemli iki aracı "nakit bütçesi" ve "proforma
(tahmini) bilanço ve gelir tabloları"dır. Aslında belirtilen her iki araç da aynı amaca hizmet
etmekte olup, işletmenin kısa süreli yani en fazla 1 yıllık bir dönem için fon ihtiyacını
belirlemede kullanılmaktadır. Bu çerçevede ilgili derste finansal planlama kavramının bir diğer
önemli konusu olan nakit bütçesi üzerinde durulacaktır.
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9.1. Nakit Bütçesi
Nakit bütçesi hazırlanmasında amaç, belirli bir süre içerisinde para giriş ve çıkışlarıyla
ilgili tahminleri ayrıntılı olarak göstermek yoluyla, firmanın nakit gereksinmesi tutarını
belirlemek ve bu ihtiyacı karşılayacak likit fonların gerekli zamanlarda elde mevcut olup
olmayacağını ortaya koymak, likidite sıkışıklığını önlemek, firmanın her an için ödeme gücünü
kontrol etmek, elde birikebilecek fonların aylak kalmasına engel olmaktır.
Nakit bütçesi;
1) Her bütçe dönemi sonunda tahmini para mevcudunu,
2) Tahmini nakit açığı veya fazlasını,
3) Ek finansman sağlanmasının gerekli olup olmadığını,
4) Ek finansman gerekirse bunun zamanını ve nereden sağlanabileceğini,
5) İlave fonlara ihtiyaç duyulan süreyi ortaya koyarak finansal yönetim için gerekli ve
faydalı bilgileri sağlar.
Nakit bütçesinin hazırlanması süreci;
* Bütçenin kapsayacağı sürenin saptanması
* Nakit girişlerinin tahmini
* Nakit çıkışlarının tahmini
* Net nakit akışı veya nakit dengesinin bulunması
Konu ile ilgili örnek verilecek olursa;
Bir firmanın 2013 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı satışları sırasıyla 16.800TL,
12.000TL ve 17.600 TL olarak bütçelenmiştir. Firmanın satış politikası gereği satışların %40’ı
cari ayda, %40’ı bir sonraki ayda, kalan %20’si de bunu izleyen ay tahsil edilmektedir. 1
Temmuz 2013 yılında 4.000TL’si Temmuz, 2.400TL’si Ağustos ayında tahsil edilmek üzere
toplam 6.400TL’lik alacak; 2.000TL’lik da nakit (dönem başı kasa) bulunacaktır. Cari
faaliyetlerle ilgili nakit çıkışları (borç ödemeleri dahil) bu aylar için sırayla 6.000TL, 9.920TL
ve 8.000TL bütçelenmiştir. Şirketin nakit politikasına göre her ay sonu elde 2.400TL asgari
kasa bakiyesi bulunmalıdır. Buna göre 2013 yılı Eylül ayında oluşacak nakit fazlası ya da nakit
açığı miktarını belirleyiniz.
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ÇÖZÜM:
TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

16.800

12.000

17.600

(%40)

(%40)

(%20)

6.720

6.720

3.360

4.800

4.800

4.000

2.400

7.040

Nakit Girişleri Toplamı

10.720

13.920

15.200

Nakit Çıkışları Toplamı

(6.000)

(9.920)

(8.000)

4.720

4.000

7.200

2.000

6.720

10.720

6.720

10.720

17.920

(2.400)

(2.400)

(2.400)

4.320

8.320

15.520

Peşin Satış
Alacak Tahsili

Dönem Başı Kasa

Asgari Kasa
Nakit Açığı/ Fazlası
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Bölüm Soruları
1)

Nakit bütçesi kavramını açıklayınız ve işletmeler açısından önemini belirtiniz.

2)

Nakit bütçesi hazırlama sürecindeki unsurları belirtiniz.

3)

Nakit bütçesi ile proforma mali tablolar arasındaki farkı belirtiniz.

4)
İşletme açısından dönemsel olarak ortaya çıkabilecek nakit açığı ve fazlasının
önemini belirtiniz.
5)
Institute A.Ş. tanınmış mühendislik ve iş idaresi okulu mezunlarından oluşan bir
grup tarafından yeni kurulan bir elektronik imalat ve araştırma firmasıdır. Kurucular adi hisse
senedi karşılığında 55.000 TL’lik özsermaye yaratırken, 45.000 TL ise adi hisse senedi
karşılığında üçüncü kişiler tarafından sağlandı.
Firma aylık 3.000 TL’den fabrika sahası kiralamayı umuyordu. Aylık 25.000 TL’lik
genel imalat giderinin yanında, kuruluş sermayesinin bir kısmı ile alınan 60.000 TL değerindeki
teçhizatın aylık 2.000 TL’lik amortismanı olacağı tahmin ediliyordu. Firma 500.000 TL
değerinde mamul siparişi almıştı ve daha fazlasını da bekliyordu. Faaliyet başladıktan sonra
satışların aylık 100.000 TL ve imalat kapasitesinin (satış fiyatlarıyla) aylık 110.000 TL’lik bir
mamul düzeyine ulaşması umuluyordu. İşçilik maliyetleri, aylık 2.000 TL olarak tahmin
edilirken; ham madde ve malzeme alışları, aylık 40.000 TL düzeyinde olacaktı. Satışlar ve idari
giderlerin ilk aylarda aylık 18.000 TL civarında oynayacağı umuluyordu. Tahsilatlar ortalama
30 gün civarında gerçekleşirken, alışlar genellikle “net 30” vadesine göre yapılıyordu. Mevcut
stokların, ortalama 20.000 TL civarında ham madde ve 60.000 TL civarında yarı mamul ve
tamamlanmış mamul olaraktan oluşacağı umuluyordu. Patent 5.000 TL civarında bir tutar
olacaktı; ödenecek ücretler bir haftalık faaliyetlerden kaynaklanacak, bunların yanında vergi
oranı %50 olacaktı. Faaliyetler için minumum nakit düzeyi gereksinimi 15.000 TL idi. Yönetim
altı aylık faaliyet sonrasında firmanın ek finansal gereksinimlerinin ne olacağını araştırıyordu.
Bu amaçla hazırlanan nakit bütçesi sonuçlarına bakarak işletmenin ne kadar ek finansmana
ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın ne zaman oluşacağını tahmin ediyorsunuz?
CEVAPLAR
1)
Nakit bütçesi hazırlanmasında amaç, belirli bir süre içerisinde para giriş ve
çıkışlarıyla ilgili tahminleri ayrıntılı olarak göstermek yoluyla, firmanın nakit gereksinmesi
tutarını belirlemek ve bu ihtiyacı karşılayacak likit fonların gerekli zamanlarda elde mevcut
olup olmayacağını ortaya koymak, likidite sıkışıklığını önlemek, firmanın her an için ödeme
gücünü kontrol etmek, elde birikebilecek fonların aylak kalmasına engel olmaktır.
2)
Bütçenin Kapsayacağı Sürenin Saptanması, Nakit Girişlerinin Tahmini, Nakit
Çıkışlarının Tahmini, Net Nakit Akışı veya Nakit Dengesinin Bulunması.
3)
Nakit bütçesi ile proforma mali tablolar arasındaki fark, nakit bütçesinin sadece
nakit (para) giriş ve çıkışlarını dikkate almasıdır.
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4)
İşletmelerde dönemsel olarak ortaya çıkan nakit açığı ve fazlası işletmenin
gereksinim duyduğu ya da atıl olabileceğini düşündüğü fonların tahmin edilmesidir. Özellikle
işletmelerde nakit açığı beklentisine yönelik olarak zamanında önlem alınamadığı durumlarda
bazı firmaların uzun süreli geleceklerinin parlak görülmesine karşı kısa süreli finansman
güçlüklerini çözemediklerinden bunların başarısızlığa uğramaları söz konusu olmaktadır.
5)
NAKİT BÜTÇESİ
NAKİT GİRİŞLERİ
SATIŞLARDAN TAHSİLAT
NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI

1
-

2

3

4

5

6

TOPLAM

66,667 100,000 100,000 100,000 100,000
66,667 100,000 100,000 100,000 100,000

466,667
466,667

NAKİT ÇIKIŞLARI
KİRA GİDERİ
GENEL İMALAT GİDERLERİ
İŞÇİLİK GİDERLERİ
MAL ALIŞLARI
SATIŞ VE İDARİ GİDERLER
NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI

3,000
25,000
1,500
18,000
47,500

3,000
25,000
2,000
40,000
18,000
88,000

3,000
25,000
2,000
40,000
18,000
88,000

3,000
25,000
2,000
40,000
18,000
88,000

3,000
25,000
2,000
40,000
18,000
88,000

3,000
25,000
2,000
40,000
18,000
88,000

18,000
150,000
11,500
200,000
108,000
487,500

NET NAKİT DENGESİ
DÖNEM BAŞI KASA
DÖNEM SONU KASA
MİNUMUM KASA
FON FAZLASI
FON AÇIĞI

-47,500
35,000
-12,500
-15,000
-27,500

-21,333
-12,500
-33,833
-15,000
-48,833

12,000 12,000
-33,833 -21,833
-21,833 -9,833
-15,000 -15,000
-36,833 -24,833

12,000
-9,833
2,167
-15,000
-12,833

12,000
2,167
14,167
-15,000
-833

-20,833
35,000
14,167
-15,000
-833
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10. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

84

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Alacak Yönetimi
10.2. Stok Yönetimi
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Giriş
İşletmelerin varlıklara ve alacaklara bağlayacakları fonların kullanım yerleri işletmenin
özelliklerine göre değişmektedir. Bu varlıkların türü ve miktarı, belirli bir işletmenin ürettiği
mallara, teknik gereklere ve yöneticilerin değer yargılarına göre değişir. Amaç işletmenin
piyasa değerini artırmaktır. Çalışma sermayesini oluşturan unsurlar ise cari varlıklar olarak
adlandırılan kalemlerdir. Bu kalemlerin özelliği kısa süreli olmaları ve en çok bir yıl içinde
nakde (paraya) dönüşmeleridir. Bu çerçevede hangi miktardaki fonun çalışma sermayesi olarak
ayrılacağı; alacak ve stok yönetimi son derece önemlidir.
İşletmelerin varlıklara ve alacaklara bağlayacakları fonların kullanım yerleri işletmenin
özelliklerine göre değişmektedir. Bu varlıkların türü ve miktarı, belirli bir işletmenin ürettiği
mallara, teknik gereklere ve yöneticilerin değer yargılarına göre değişir. Amaç işletmenin
piyasa değerini artırmaktır. Çalışma sermayesini oluşturan unsurlar ise cari varlıklar olarak
adlandırılan Nakit (Kasa ve bankadaki paralar); Serbest Menkul Kıymetler (Her an
pazarlanabilir menkul kıymetler; Kısa vadeli alacaklar (Alacak senetleri, müşteriler); Stoklar
ve Peşin ödenmiş giderlerdir. Yine bu kalemlerin özelliği kısa süreli olmaları ve en çok bir yıl
içinde nakde (paraya) dönüşmeleridir. Bu çerçevede hangi miktardaki fonun çalışma sermayesi
olarak ayrılacağı son derece önemlidir.
Gereğinden fazla çalışma sermayesi, yabancı kaynaklarla finanse ediliyorsa faiz
ödemeleri dolayısıyla finansman masrafı artacaktır. Fazlalık özsermaye ile finanse ediliyorsa
alternatif kullanım alanlarından en uygununda elde edilebilecek olan gelirden yoksun
kalınacaktır. Görüldüğü üzere, finansman şekli ne olursa olsun, aşırı tutarda çalışma sermayesi,
kârlılığı olumsuz yönde etkileyecektir.
Çalışma sermayesi yetersizliğinin başlıca sakıncalarını ise şöyle sıralamak mümkündür;
yetersiz ham madde, yardımcı madde stoku veya yetersiz nakit dolayısıyla üretim faaliyetinde
kesintiler ortaya çıkabilir. Bu durum işletmenin mevcut kapasitesini tam anlamıyla
kullanamaması, düşük kapasite kullanım oranıyla çalışması anlamına gelecektir. Böyle olunca
sabit giderlerden üretim birimi başına düşen maliyet payı yükselecek, buna bağlı olarak ürün
daha pahalıya mal edilecektir. Satış fiyatının değişmeyeceğini kabul ettiğimizde, söz konusu
işletmenin kâr marjı düşecektir. Toplam satış miktarı da planlanandan az olacağı için mutlak
değer olarak toplam kâr tutarı da azalacaktır. Ayrıca, alınmış olan siparişlerin tümüyle ve/veya
zamanında karşılanması da mümkün olmayacaktır. Bu da işletmenin gerçekte
ulaşabileceğinden daha düşük bir satış hasılatı ve kâr elde etmesine sebep olacaktır. Bu
durumda müşterilerin kaybı ortaya çıkar. İlave olarak, vadesi gelmiş olan yükümlülüklerin
yerine getirilememesi tehlikesi doğacaktır. Bu sıkıntının nihai sonucu olarak işletme iflas
noktasına kadar gidebilir. Son olarak, işletme ile ilgili çeşitli çevreler, (bankalar, satıcılar,
işletmenin hisse senedi veya tahvilini alacak yatırımcılar) işletmenin durumunu
değerlendirirken, çalışma sermayesinin yeterliliğini de dikkate alırlar.
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10.1. Alacak Yönetimi
Ticari alacaklar, bir firmanın mal veya hizmet satışları nedeniyle müşterilerine açtığı
kredi tutarını gösterir. Alacakların yönetiminin, firmanın para girişleri, kârlılığı veya finansman
gereksinimi üzerinde önemli etkileri vardır. Alacak yönetiminde amaç ise, alacaklara
bağlanacak optimum fon miktarını belirlemektir. Alacaklara yapılacak yatırımı belirleyen
çeşitli faktörler vardır. Bunların bir kısmı yönetim tarafından kontrol edilebilmekte iken, bir
kısmı ise yönetimin kontrol alanı dışındadır. Alacak yönetiminde özellikle şu üç değişkene
ilişkin kararlar, sorunun temel yönlerini oluşturur:
1) Satış koşullarının saptanması
2) Kredili satış önerisinin kabul veya geri çevrilmesi
3) Tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin tahsilat politikası
Satış koşulları hem alacak tutarını ve alacakların kalitesini hem de tahsil kabiliyetini
etkiler. Satış koşulları, genellikle işletmeyi müşterilerinden daha çabuk tahsilat yapmasını
sağlayacak, müşterileri erken ödemeye teşvik edecek çabaları kapsar. Örneğin belli bir süre
içinde ödeme yapıldığında nakit iskontosu önermeksizin kredi süresinin kısaltılması veya nakit
iskontosunun geçerli olacağı ödeme süresinin uzatılması gibi.
Satış koşullarını şu şekilde göstermek mümkündür: 2/10, net 30. Anlamı, 10 gün içinde
ödeme yapılırsa %2 iskonto; 10 gün içinde ödenmezse 30 gün içinde iskontosuz ödeme
zorunluluğu söz konusu olacaktır. İşletmeler çok önemli bir dönem olmadıkça satış koşullarını
değiştirmezler. Uzun dönemde bu satış koşulları sabit kalır. Bununla birlikte nakit iskontosunda
veya vadede yapılacak bir değişiklik, işletmenin satış, alacak ve kârları üzerinde de etkili
olabilecektir.

10.2. Stok Yönetimi
Ham madde stoku, işletmenin üretim düzeyi, üretimin mevsimlik olup olmaması, ham
madde ve malzeme tedarik kaynaklarının ne derece sağlam olduğu ve tedarik-üretim
faaliyetlerinin etkinliği gibi faktörler ham madde stokunu belirlemede etkindirler. Yarı mamul
stokları, kullanılan üretim teknolojisi ve üretim sürecinin uzunluğu ile ilgilidir. Üretim sürecini
kısaltmak suretiyle yarı mamul stoklarının miktarı azaltılabilir. Mamul stokları, üretim ve
satışların bir fonksiyonudur. Üretimde kullanılan teknoloji mamul stoku üzerinde etkili olur.
Aynı şekilde satış politikasındaki değişimlerde elde bulundurulacak mamul miktarını etkiler.
Genel olarak ifade etmek gerekirse tüm imalat işletmelerinin ellerinde ham madde stoku
tutmalarının nedeni; satın alma fonksiyonu ile üretim fonksiyonunu birbirinden bağımsız
kılmaktır. Böylece tedariklemedeki dar boğazların üretimde aksamalara neden olması
önlenebilmektedir.
İşletmelerin mamul stoku elde bulundurmalarının nedeni; üretim ve satış
fonksiyonlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece işletme üretimden bağımsız olarak direkt
stoklardan satış yapma imkânını elde eder.
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Stoklara yapılacak yatırım miktarının belirlenmesinde, bu belirtilen faktörlerin dışında
bir başka önemli faktör; iş kolunun özelliğidir.
Ne olursa olsun stoklara yapılan yatırımın bir şekilde finanse edilmesi gerekir. Finansal
yönetim açısından önemli olan, stoklara yapılacak yatırımın optimum miktarının
belirlenmesidir. İşte bunun belirlenmesinde karşılaşılan temel iki sorun;


Sipariş miktarının ne olacağı,



Ne zaman veya hangi noktada yeniden sipariş verileceğidir.
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Bölüm Soruları
1)

İşletme açısından çalışma sermayesinin önemini belirtiniz.

2)

Alacak yönetimi ne demektir; önemli unsurlarını belirtiniz.

3)

Stok yönetimi ne demektir; önemli unsurlarını belirtiniz.

4)

Çalışma sermayesi yetersizliğinin sakıncalarını açıklayınız.

5)
belirtiniz.

Stoklara yapılacak yatırım miktarının belirlenmesinde etkin olan unsurları

CEVAPLAR
1)
İşletmelerin varlıklara ve alacaklara bağlayacakları fonların kullanım yerleri
işletmenin özelliklerine göre değişmektedir. Bu varlıkların türü ve miktarı, belirli bir işletmenin
ürettiği mallara, teknik gereklere ve yöneticilerin değer yargılarına göre değişir. Amaç
işletmenin piyasa değerini artırmaktır. Dolayısıyla, hangi miktardaki fonun çalışma sermayesi
olarak ayrılacağı son derece önemlidir.
2)
Alacak yönetiminde amaç, alacaklara bağlanacak optimum fon miktarını
belirlemektir. Alacaklara yapılacak yatırımı belirleyen çeşitli faktörler vardır. Bunların bir
kısmı yönetim tarafından kontrol edilebilmekte iken, bir kısmı ise yönetimin kontrol alanı
dışındadır. Alacak yönetiminde özellikle şu üç değişkene ilişkin kararlar, sorunun temel
yönlerini oluşturur:
1- Satış Koşullarının Saptanması
2- Kredili satış önerisinin kabul veya geri çevrilmesi
3- Tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin tahsilat politikası
3)
Stok yönetiminde amaç, stoklara yapılacak yatırımın optimum miktarının
belirlenmesidir. İşletmenin üretim düzeyi, üretimin mevsimlik olup olmaması, ham madde ve
malzeme tedarik kaynaklarının ne derece sağlam olduğu ve tedarik-üretim faaliyetlerinin
etkinliği gibi faktörler ham madde stokunu belirlemede etkindirler. Yarı mamul stokları,
kullanılan üretim teknolojisi ve üretim sürecinin uzunluğu ile ilgilidir. Üretim sürecini
kısaltmak suretiyle yarı mamul stoklarının miktarı azaltılabilir. Mamul stokları, üretim ve
satışların bir fonksiyonudur. Üretimde kullanılan teknoloji mamul stoku üzerinde etkili olur.
Aynı şekilde satış politikasındaki değişimlerde elde bulundurulacak mamul miktarını etkiler.
4)
Çalışma sermayesi yetersizliğinin başlıca sakıncalarını şöyle sıralamak
mümkündür; yetersiz hammadde, yardımcı madde stoku veya yetersiz nakit dolayısıyla üretim
faaliyetinde kesintiler ortaya çıkabilir.
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5)
Stoklara yapılacak yatırım miktarının belirlenmesinde sipariş miktarının ne
olacağı ve ne zaman veya hangi noktada yeniden sipariş verileceği önem taşımaktadır.
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11. RİSK VE GETİRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Risk Kavramı
11.2. Risk ve Belirsizlik Arasındaki Fark
11.3. Finansal Risk Kavramı
11.4. Risk-Getiri İlişkisi
11.4.1. Gerçekleşen ve Beklenen Getiri
11.4.2. Gerçekleşen Getirinin Hesaplanması
11.4.3. Beklenen Getirinin Hesaplanması
11.4.4. Finansal Varlıklarda Risk
11.4.5. Değişim Katsayısı
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Giriş
Risk sözcüğünün kökeni Latince riziko (risicum) kelimesine dayanmaktadır. Bu
anlamıyla riziko, rassal ve istenmeyen kötü sonuç anlamına gelir. Risk sözcüğü genel anlamı
ile arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma olasılığını anlatır. Güncel konuşmada,
genellikle risk ve belirsizlik eş anlamda kullanılmaktadır; fakat iki sözcük arasında oldukça
önemli ölçüde fark vardır. Finansal açıdan risk kavramı ise, beklenen getiririn gerçekleşen
getiriden sapma olasılığını anlatır. Bu çerçevede ilgili derste öncelikle risk kavramı üzerinde
durulacak, devamında ise risk ve getirinin ölçülmesine yönelik unsurlar ele alınacaktır.
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11.1. Risk Kavramı
Risk sözcüğünün kökeni Latince riziko (risicum) kelimesine dayanmaktadır. Bu
anlamıyla riziko, rassal ve istenmeyen kötü sonuç anlamına gelir.
Risk sözcüğü genel anlamı ile arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma
olasılığını anlatır. Güncel konuşmada, genellikle risk ve belirsizlik eş anlamda
kullanılmaktadır; fakat iki sözcük arasında oldukça önemli ölçüde fark vardır.

11.2. Risk ve Belirsizlik Arasındaki Fark
Güncel konuşmada, genellikle risk ve belirsizlik eş anlamda kullanılmaktadır; fakat iki
sözcük arasında oldukça önemli ölçüde fark vardır. Bu iki kelime arasındaki ayrım, istatistiksel
veya istatistiksel olmayan olaylarla ilişkilendirilmelerine göre yapılır. İstatistiksel olaylar için
risk, istatistiksel olmayan olaylar için belirsizlik söz konusu olur.
Her iki kelime de gelecekteki sonuçların kesinlikle bilinemeyeceğini anlatmasına
karşın, risk kavramı ile nitelenebilecek durumlarda gelecekteki olayların alternatif sonuçlarının
ortaya çıkma olasılıkları bilindiği hâlde, belirsizlik durumunda, gelecekteki bir olayın ortaya
çıkma olasılığının alternatifler arasında dağılımı hakkında bir bilgi yoktur.

11.3. Finansal Risk Kavramı
Finansal açıdan risk kavramı ise, beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma
olasılığını anlatır. Geleceğin bugünden kesin olarak bilinememesi nedeniyle finansal varlık
yatırım kararları da birtakım riskler taşımaktadır. Bu riskler, yatırımın beklenen getirisinin
tespiti ile ilgilidir.
Bir finansal yatırımın riski; o yatırımın, beklenen getiriden daha az bir getiri sağlama
olasılığıdır. Negatif veya daha düşük bir getiri elde etme olasılığı arttıkça, finansal yatırım daha
da riskli hâle gelecektir. Bu çerçevede finansal varlıklardaki riski, beklenen getiri düzeyinin
elde edilmesindeki belirsizlik olarak tanımlayabiliriz.
Kısaca bir finansal varlığın riskini, geçmişte sergilediği getirilerin standart sapması ile
ölçebiliriz.

11.4. Risk-Getiri İlişkisi
Bilindiği gibi, herhangi bir menkul kıymete yatırım yaparken, göz önünde tutulacak en
önemli unsur, söz konusu menkul kıymete ait risk ve getiri arasındaki ilişkidir. Çünkü yatırım
araçlarının seçimi, büyük ölçüde bu iki unsurun karşılaştırılmasını ve bunlar arasında uygun bir
değişimin saptanmasını gerektirir.
Genellikle, yatırımcılar, getiri oranı hakkında oldukça fazla bilgi sahibi değildirler. Bu
nedenle, risk türleri ve toplam riskin kaynaklarının neler olduğunun açıklanması, bilinçli
yatırım kararlarının alınması yönünden çok büyük önem taşımaktadır.
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Menkul kıymet yatırımlarında yatırımcıların üstlendiği toplam risk, getirilerin
değişkenliği ya da kararsızlığı olarak tanımlanabilir.

11.4.1. Gerçekleşen ve Beklenen Getiri
Beklenen getiri, bir yatırımdan beklenen gelecekteki değer artışı ve ondan elde edilecek
tahmini nakit akışlarının toplamının, ilk yatırım tutarına oranının yüzdesel şekilde ifade
edilmesidir.
Gerçekleşen getiri ise, elde edilen getirinin ilk yatırım tutarına oranını yüzdesel
ifadesidir.

11.4.2. Gerçekleşen Getirinin Hesaplanması
Gerçekleşen getiri, yukarıdaki formülden de anlaşılacağı üzere, bir yatırımdan elde
edilen değer artışı ve nakit akışlarının toplamının, ilk yatırım tutarına oranının yüzdesel şekilde
ifade edilmesidir.

Burada,
Ri = t dönemi için bir yatırımın getirisi,
Pt = Yatırımın t dönemi sonundaki fiyatı,
Pt-1= Yatırımın t dönemi başındaki fiyatı,
Dt =Yatırımdan t dönemi içinde elde edilen nakdi ifade etmektedir.

11.4.3. Beklenen Getirinin Hesaplanması
Finansal bir varlığa yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcı, öncelikle bu finansal
varlığın sağlayacağı getiri ve riski ile ilgili tahminde bulunur. Bu tahmin iki şekilde yapılabilir:
i. Geçmiş veriler dikkate alındığında; finansal varlığın getirisi, geçmiş dönemlere ait
verimlerin aritmetik ortalamasıdır.
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Burada,
Rort = i varlığının beklenen ortalama getirisini,
Rij = i varlığının j dönemindeki getiriler toplamını
N = Dönem sayısını ifade etmektedir.
ii. Getirilerin muhtemel olasılıkları dikkate alındığında; geleceğin, ekonomik, politik,
sosyal olaylarına ilişik olasılık dağılımları oluşturularak, her bir yatırımın hangi getiriyi
sağlayacağının saptanması ve buna göre beklenen getiri ve riskin hesaplanmasıdır.
Bu durumda beklenen getiri, belli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme
olasılıklarının çarpımları toplamına eşit olur.

Burada,
Rij = i. varlığın j. olasılığa ait getirisi,
Pij

= i. varlığın j. gerçekleşme olasılığı,

E(Ri) = i. varlığın beklenen getirisidir.

11.4.4. Finansal Varlıklarda Risk
Bilindiği üzere standart sapma ve varyans, olasılık dağılımının sıklığını gösterir ve
portföy yönetiminde bir finansal varlığın risk ölçüsü olarak kullanılmaktadır.
Verimlerin olasılık dağılımlarının genişliği, yatırım riskinin ölçüsüdür. Bir finansal
yatırımın riskini, yani gerçekleşen getirinin beklenen getiriden farklılığını ölçmek için
kullanılan risk ölçüsü varyans veya standart sapmadır.
Varyans, bir yatırımdan beklenen getirilerin belirsizlik koşullarındaki dağılımının
genişliği olarak ifade edilir. Çok önemli ve yaygın olarak kullanılan belirsizlik ölçüsü standart
sapma ise, varyansın kareköküdür.
Sapma ne denli küçük ve dağılım ne denli dar ise, yatırımın riski de o denli küçüktür.
Geçmiş veriler dikkate alındığında, finansal varlığın varyans ve standart saptaması
aşağıdaki gibi hesaplanır;
N

Varyans =2

i 

 (R
j1

i

 R ort ) 2
N
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Bu durumda standart sapma, varyansın karekökü olacaktır;
Standart Sapma=

   i2
Getirilerin muhtemel olasılıkları dikkate alındığında ise, finansal varlığın varyans ve
standart saptaması aşağıdaki gibi hesaplanır;

N

Varyans
 i2 = =Pij ( Ri  E ( Ri )2
j 1

Standart Sapma
  = i2

11.4.5. Değişim Katsayısı
Standart Sapma yalnızca mutlak bir riskin ölçüsü olup, beklenen getirilere göre
sonuçların riskini göstermediği için risk karşılaştırmaları kullanımında yanıltıcı olabilir.
Değişik beklenen getirileri olan menkul değerleri karşılaştırmak için genellikle değişim
katsayısı (coefficient of variation) adı verilen bir ölçü kullanılır.
Değişim katsayısı, her bir birim getiri için katlanılan riski ölçer ve beklenen getirisi aynı
olmayan alternatiflerin değerlendirilmesi için daha uygun bir ölçüttür. Değişim Katsayısı,
menkul değerin standart sapmasının beklenen getirisine bölünerek elde edilir. Değişim katsayısı
ne denli yüksekse, hisse senedinin riski de o denli yüksek olacaktır.
Değişim Katsayısı = DK =


E ( Ri )

=


Rort
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Bölüm Soruları
1)

Risk ve getiri kavramlarını açıklayarak yatırımcı açısından önemini tartışınız.

2)

Finansal açıdan risk kavramının niçin önemli olduğunu örnekleyiniz.

3)

Varyans, standart sapma ve değişim katsayı kavramlarını açıklayınız.

4)

Gerçekleşen getiri nasıl hesaplanmaktadır, belirtiniz.

5)

Beklenen getiri nasıl hesaplanmaktadır, belirtiniz.

CEVAPLAR
1)
Risk sözcüğü genel anlamı ile arzu edilmeyen bir olay veya etkinin ortaya çıkma
olasılığını anlatır. Getiri ise, bir yatırımdan veya menkul değerden elde edilen/ beklenilen
gelirdir. Yatırımcı açısından herhangi bir menkul kıymete yatırım yaparken, göz önünde
tutulacak en önemli unsur, söz konusu menkul kıymete ait risk ve getiri arasındaki ilişkidir.
Çünkü, yatırım araçlarının seçimi, büyük ölçüde bu iki unsurun karşılaştırılmasını ve bunlar
arasında uygun bir değişimin saptanmasını gerektirir.
2)
Bir finansal yatırımın riski; o yatırımın, beklenen getiriden daha az bir getiri
sağlama olasılığıdır. Negatif veya daha düşük bir getiri elde etme olasılığı arttıkça, finansal
yatırım daha da riskli hale gelecektir.
3)
Varyans, bir yatırımdan beklenen getirilerin belirsizlik koşullarındaki
dağılımının genişliği olarak ifade edilir. Çok önemli ve yaygın olarak kullanılan belirsizlik
ölçüsü standart sapma ise, varyansın kareköküdür. Değişim Katsayısı ise, menkul değerin
standart sapmasının beklenen getirisine bölünerek elde edilir.
4)
Gerçekleşen getiri, bir yatırımdan elde edilen değer artışı ve nakit akışlarının
toplamının, ilk yatırım tutarına oranının yüzdesel şekilde ifade edilmesidir.
5)

Beklenen getirinin hesaplanması şekilde yapılabilir:


Geçmiş veriler dikkate alındığında; finansal varlığın getirisi, geçmiş dönemlere
ait verimlerin aritmetik ortalamasıdır.



Getirilerin muhtemel olasılıkları dikkate alındığında; geleceğin, ekonomik,
politik, sosyal olaylarına ilişik olasılık dağılımları oluşturularak, her bir yatırımın hangi getiriyi
sağlayacağının saptaması ve buna göre beklenen getiri ve riskin hesaplanması gereklidir. Bu
durumda beklenen getiri, belli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının
çarpımları toplamına eşit olur.
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12. FAİZ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Basit Faiz
12.2. Bileşik Faiz
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Giriş
Faiz “paranın kirası”dır. Paranızı ödünç verdiğinizde, anaparanın üzerinde elinize geçen
her türlü meblağ faiz olarak adlandırılır. Sermayenin bir süre için ödünç verilmesi karşılığı
ödenen faiz bir fiyat niteliği taşımaktadır. Faiz, fiyat olarak, ödeme süresinin ve katlanılan
riskinin bir fonksiyonu şeklinde düşünülebilir. Ödeme süresi ve/veya katlanılan riskin derecesi
arttıkça, paranın kira değeri ya da faiz artar. İlgili bölümde faiz kavramının iki önemli unsuru
olan basit ve bileşik faiz kavramlarına değinilecektir.
Parayı sunan açısından kullanım hakkından vazgeçmenin bedeli, talep eden için
gelecekte tüketeceği parayı bugün kullanabilmenin bedelidir. Faiz aynı zamanda “paranın
kirası” olarak kabul edilir.
Faizin Bileşenleri arasında;
-

Enflasyon oranı

-

Ödenmeme risk primi

-

Likidite (paraya dönüşme gücü) risk primi

-

Vade risk primi gibi unsurlar yer almaktadır.
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12.1. Basit Faiz
Basit faiz anapara üzerinden hesaplanan faizdir. Aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanır.

750 TL’nin yıllık %10 faizden 3 aylık basit faiz tutarını bulunuz. (yıl olarak verildiğinde
ay hesaplanması için öncelikle n (dönem sayısı) örneğin 3/12, 6/12, 9/12 vs. şeklinde
düzenlenir)
Dönem Faizi = 750*0,10*3/12 = 18,75 TL

12.2. Bileşik Faiz
Bileşik faiz tahakkuk etmiş faizlerin ilk ödünç verilen miktara eklenmesiyle hesap edilir.
Bileşik faiz oranı, bir yıllık dönem içinde kazanılan faizlerin anaparaya katılmasıyla bulunan
toplam faiz gelirini hesap etmek için kullanılır.
Bir başka ifade ile faiz gelirlerine de, anaparaya da faizin uygulandığı faizdir. Bileşik
faiz hesaplanırken, hesap dönemi sonunda elde edilen faiz tutarı başlangıçtaki sermayeye
eklendikten sonra elde edilecek toplan üzerinden, onu izleyen döneme ait faizin hesaplanması
ve bu işlemin önceden sağlanan süreler için devam etmesi söz konusudur. Dönem sonunda elde
edilen toplama bileşik miktar, bu toplam ile başlangıç sermayesi arasındaki farka bileşik faiz
denir.

Basit Faiz ve Bileşik Faiz Getiri Karşılaştırması (3 Dönemlik):

Dön

Basit Faiz (i=%10)

Bileşik Faiz (i=%10)

T=1

100 + 10 = 110

100 + 10 = 110

T=2

110 + 10 = 120

110 + 11 = 121

T=3

120 + 10 = 130

121 + 12,1 = 133,1

em

Bileşik faizde fazladan elde edilen 3,10 TL faizin faizidir.
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Bileşik faiz eğer tutara, dönem faizine oranla daha sık periyotlarda uygulanıyorsa o
zaman dönemin faiz oranından daha fazla bir getiri söz konusudur. Değişik bileşik faiz dönemi
olan yatırımları (durumları) karşılaştırmak isteniyorsa bu yatırımları ortak bir esasa indirgemek
zorunda kalınır. Bunu yapmak için de efektif faiz oranı (yıllık bileşik faiz oranı) kullanılır.
Efektif faiz, faizin bir yıldan daha sık aralıklarla hesaplanmasından doğan yıllık faiz haddidir.
Efektif faiz, nominal faiz (yıllık faiz) haddinden daima büyük çıkar.

Yıllık nominal faiz oranı %8 ve altı ayda bir faizlendirme yapılıyorsa, efektif faiz oranını
hesaplayınız.
2

 0, 08 
2
EFO  1 
  1  (1, 04)  1  0, 0816  %8,16
2 


Reel faiz oranı enflasyonun etkisinden arındırılmış faiz oranıdır. Paranızı bankaya bir
yıllık mevduat hesabına %10 faizden yatırmış olduğunuzu varsayalım. %10, bir yılın sonunda
alacağınız nominal faiz oranıdır. Diyelim ki, bir yılın sonunda, yıllık enflasyon %10
seviyesinde gerçekleşti. Sonuçta, reel kazancınız sıfır olur. Diğer bir deyişle, reel faiz oranı
sıfırdır.
Reel Faiz (Getiri) Oranı=

1 + Nominal Faiz Oranı
1+NFO
-1=>RFO=
-1
1 + Enflasyon Oranı
1+EO

-Nominal faiz (getiri) > Enflasyon oranı ise pozitif reel faiz (getiri) söz konusudur.
-Nominal faiz (getiri) = Enflasyon oranı ise reel faiz (getiri) yoktur.
-Nominal faiz (getiri) < Enflasyon oranı ise negatif reel faiz (getiri) söz konusudur.
Yıllık %22 faiz getirisi olan bir hazine bonosunun reel getirisi %12 ise piyasadaki
enflasyon oranı kaçtır?

0,12 

1  0, 22
1, 22
 1  EO 
 1  0, 0892  %8,92
1  EO
1,12
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Bölüm Soruları
1)
Yüzde 20 faiz oranı üzerinden yatırdığınız 10.000 TL’nin basit ve bileşik faiz
esasına göre iki yıl sonra ulaşacağı değer nedir?
2)
Bir yıl vadeli %12 faizli mevduat hesabı açtırılmıştır. Bir yılın sonunda, yıllık
enflasyon %6 seviyesinde gerçekleşir ise, reel faiz oranını hesaplayınız.
3)
Yıllık yüzde 8 faiz oranı üzerinden 45 gün vadeli 2.000 TL tutarındaki bir
hesabın vade sonundaki toplam tutarı yaklaşık kaç TL olur? (1 yıl = 365gün)
4)
Faizi aylık olarak işleyen 1 yıl vadeli mevduat hesabı açılmıştır. Mevduat
hesabına uygulanan yıllık basit faiz %12’dir. Aynı dönemde yıllık enflasyon %8 olarak
gerçekleşmiştir. Bu durumda yatırımcının reel kazancı ne kadardır?
5)
Konut almak amacıyla 100.000 TL kredi ihtiyacı bulunan bir kişi hangi vadedeki
krediyi alırsa kendisi açısından en verimli seçimi yapmış olacaktır?
Vade /Yıllık Faiz Oranı
1)

1 ay

%17

2)

3 ay

%17

3)

4 ay

%18

4)

6 ay

%17

5)

1 yıl

%18

CEVAPLAR
1)

Basit Faiz => 10.000 + (10.000*%20) + (10.000*%20) = 14.000TL

Bileşik Faiz => 10.000*(1+%20)^2 = 14.400TL
2)

(1+Nominal Faiz Oranı) = (1+Reel Faiz Oranı)*(1+Enflasyon Oranı)

(1+%12) = (1+Reel Faiz Oranı)*(1+%6) ise Reel Faiz Oranı = %5,66
3)

Dönem Faizi = 2000 x [%8 x (45 / 365)] = 19,7 TL
Toplam Tutar =2000 + 19,7 = 2019,7 TL
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4)
Öncelikle yıllık bileşik faiz oranı hesaplanmalı, sonrasında ise enflasyonun
arındırma işlemi uygulanmalıdır.
Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı) = [1 + (%12 / 12)] ^12 = %12,68
(1 + Yıllık Bileşik Faiz Oranı) = (1 + Reel Faiz) x (1 + Enflasyon Oranı)
Reel Getiri Oranı = [(1,1268) / (1,08)] - 1 = %4,33
5)

a) Ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 17 faizli (Yılda Toplam 12 Dönem)

Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı) = [1 + (%17 / 12)] ^12 = %18,39
b) 3 ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 17 faizli (Yılda Toplam 4 Dönem)
Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı) = [1 + (%17 / 4)] ^4 = %18,11
c) 4 ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 18 faizli (Yılda Toplam 3 Dönem)
Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)= [1 + (%18 / 3)] ^3 = %19,10
d) 6 ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 17 faizli (Yılda Toplam 2 Dönem)
Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)= [1 + (%17 / 2)] ^2 = %17,72
e) Yılsonu faiz ödemeli, yıllık yüzde 18 faizli (Yılda Toplam 1 Dönem)
Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)= [1 + (%18 / 1)] ^1 = %18,00
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13. PARANIN ZAMAN DEĞERİ-TEMEL KAVRAMLAR

106

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bugünkü Değer Kavramı
13.2. Gelecekteki Değer Kavramı
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Giriş
Paranın zaman içerisinde aşınma oranı olarak ifade ettiğimiz kavram, paranın zaman
değeri olarak ifade edilir. Paranın zaman değeri işlevi, değişik zaman noktalarında
gerçekleşmeleri söz konusu olan nakit akımlarının her birinin/hepsinin değerini aynı zaman
noktasına göre belirtmektir. Paranın zaman değeri, paranın belirli süre içerisinde “ne kadar faiz
kazandığı” şeklinde değil, aynı süre içerisinde “ulaştığı toplam değer” şeklinde ifade
edilmesidir. İlgili derste paranın zaman değeri konusuna ilişkin olarak bugünkü değer ve
gelecekteki değer kavramları ele alınacaktır.
Paranın zaman içerisinde aşınma oranı olarak ifade ettiğimiz kavram, paranın zaman
değeri olarak ifade edilir. Paranın zaman değeri işlevi, değişik zaman noktalarında
gerçekleşmeleri söz konusu olan nakit akımlarının her birinin/hepsinin değerini aynı zaman
noktasına göre belirtmektir. Paranın zaman değeri, paranın belirli süre içerisinde “ne kadar faiz
kazandığı” şeklinde değil, aynı süre içerisinde “ulaştığı toplam değer” şeklinde ifade
edilmesidir.
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13.1. Bugünkü Değer Kavramı
Bugünkü değer, gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir nakit akımının, paranın zaman
değerini ve katlanılan riskin derecesini yansıtan uygun bir iskonto (faiz) oranı ile bugüne
indirgenmiş hâlidir.

BD 

GD
(1  i) n

Burada, BD = X TL’nin bugünkü değerini
GD = Gelecekteki değeri
i = Dönemin Faiz oranını
n = Dönem sayısını ifade etmektedir.
Örneğin, piyasa faiz oranının %20 olduğu bir piyasada aşağıdaki nakit akımlarının
bugünkü değeri nedir sorusunun cevabı için belirtilen her bir nakit akımının %20 faiz oranı
üzerinden bugünkü değerinin belirlenmesi gerekir:

YIL

1

2

3

4

-2.000

2.500

3.000

-1.000

Bugünkü Değer=

 2000
2500
3000
 1000
+
+
+
= 1.323,3
1
2
3
(1  %20) (1  %20) (1  %20) (1  %20) 4

TL

13.2. Gelecekteki Değer Kavramı
Gelecekteki değer ise, bir yatırımın faiz gelirini de elde ettikten sonraki değeridir. Daha
spesifik bir ifadeyle gelecek değer kavramı, bugünkü bir paranın belirli bir faiz oranı üzerinden
belirli bir süre sonra ulaşacağı değeri ifade eder.

GD  BD * (1  r) t
Burada, GD = X TL’nin gelecekteki değerini
BD = Bugünkü değeri
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i = Dönemin faiz oranını
n = Dönem sayısını ifade etmektedir.
Örneğin, bugünkü 1.000 TL’nin 3 yıl sonraki değeri hesaplanmak istenir ise (piyasa faiz
oranı = %5);
Gelecekteki Değer=

1000 (1  %5) 3 = 1.157,6 TL olarak hesaplanacaktır.
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Bölüm Soruları
1) İnşaat alanında faaliyet gösteren bir firmaya inşaat sahipleri iki farklı seçenek
sunmaktadır:
a)

Yıl sonlarında 10.000 TL olmak üzere 5 yılda toplam 50.000 TL ödenmesi

b)

İş başlangıcında 30.000 TL peşin ödeme yapılması

Faiz oranı yaklaşık % kaç olursa iki seçenek arasında seçim yapılmayacaktır?
2. ve 3’üncü soruları aşağıda yer alan verileri kullanarak cevaplayınız:
Sahip olduğunuz arabayı 5 yıl sonra yeni modeli ile değiştirmeyi planlıyorsunuz ve
arabanızı yenilerken 60,000 TL ilave bir ödeme yapmanız gerekeceğini tahmin ediyorsunuz.
2) Arabanızı 5 yıl sonra yenileyebilmek için bankada açacağınız bir hesaba bugün bir
miktar para yatıracaksınız. Eğer banka hesabınıza %14 faiz uyguluyor ise gerekli
parayı sağlayabilmek için bugün bankaya ne kadar para yatırmalısınız?
3)
Eğer bugün yatırabileceğiniz tutar 25.000 TL ise, arabayı yenileyebilmek için
5.yılın sonunda ilave olarak bulunacak para ne kadar olmalıdır?
4)
Aşağıdaki üç iş teklifiyle karşı karşıyasınız. Her üç teklif arasında kayıtsız
kalabilmeniz için üçüncü iş teklifinin birbirine eşit olan ödemeleri ne kadar olmalıdır?
a)

Bugün size 20.000 TL nakden ödenecektir.

b)
Bugünden itibaren tam bir yıl sonra 11.524,06 TL ve iki yıl sonra da bir
11.524,06 TL daha ödenecektir.
c)
Bugünden itibaren tam bir yıl sonra başlamak üzere yıl sonlarında birbirine eşit
tam 6 taksit olarak ödenecektir.
5)
Bugün alınan 6 ay vadeli bir banka kredisi için banka yıllık %12 faiz
uygulamaktadır. İlk 3 ay 3.500 TL; kalan 3 ayda ise 5.000TL aylık taksit ödenecektir. Buna
göre kullandırılan kredi miktarı yaklaşık nedir?
CEVAPLAR

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000




 i  %19,86
(1  i)1 (1  i) 2 (1  i) 3 (1  i) 4 (1  i) 5

1)

30.000 

2)

BugünküDeğer 

60.000
 31.162TL
(1  %14) 5
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3) Gelecekteki Değer= 25000  (1  %14) 5  48.135TL
İlave Miktar=60.000TL – 48.135TL = 11.865TL
4)
a)

Bugün size 20.000 TL nakden ödenecektir,

b)
Bugünden itibaren tam bir yıl sonra 11.524,06 TL ve iki yıl sonra da bir
11.524,06 TL daha ödenecektir.
c)
Bugünden itibaren tam bir yıl sonra başlamak üzere yıl sonlarında birbirine eşit
tam 6 taksit olarak ödenecektir.

20.000 

11.524,06 11.524,06

 i  %10,0
(1  i)1
(1  i) 2

20.000 

Taksit
Taksit
Taksit
Taksit
Taksit
Taksit





1
2
3
4
5
(1  %10) (1  %10)
(1  %10)
(1  %10)
(1  %10)
(1  %10) 6

Taksit = 3.431,23 TL
5)

Aylık Faiz Oranı = %12/12 = %1

Kredi 

3500
3500
3500
5000
5000
5000





 24.566TL
1
2
3
4
5
(1  %1) (1  %1)
(1  %1)
(1  %1)
(1  %1)
(1  %1) 6
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14. PARANIN ZAMAN DEĞERİ-ANUİTE KAVRAMI

113

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Anuite Kavramı
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Giriş
Paranın zaman içerisinde aşınma oranı olarak ifade ettiğimiz kavram, paranın zaman
değeri olarak ifade edilir. Paranın zaman değeri işlevi, değişik zaman noktalarında
gerçekleşmeleri söz konusu olan nakit akımlarının her birinin/hepsinin değerini aynı zaman
noktasına göre belirtmektir. Paranın zaman değeri, paranın belirli süre içerisinde “ne kadar
faiz kazandığı” şeklinde değil, aynı süre içerisinde “ulaştığı toplam değer” şeklinde ifade
edilmesidir. İlgili derste paranın zaman değeri konusuna ilişkin olarak anuite (eşit dönemlerde
gerçekleştirilen eşit miktar ödemeleri) kavramı ele alınacaktır.
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14.1. Anuite Kavramı
Anuite (eşit dönemlerde gerçekleştirilen eşit miktar ödemeleri), belirli bir süre (aylık, 3
aylık, 6 aylık, yıllık vb. gibi) ile yapılan eşit para miktarlarını ifade eder. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, para akışlarının ve para akışlarının gerçekleşme sürelerinin birbirine eşit
olmasıdır. Aksi takdirde anuiteden söz edilemez.
N dönem boyunca gerçekleşen A tutarındaki her biri eşit nakit akışlarının (bir anuitenin)
gelecekteki değerini aşağıdaki formülle hesaplamak mümkündür:

N dönem boyunca gerçekleşen A tutarındaki her biri eşit nakit akışlarının (bir anuitenin)
şimdiki değerini ise aşağıdaki formül yardımıyla hesaplayabiliriz:

Burada, A = Anuite (eşit dönemlerde gerçekleştirilen eşit miktar ödemeleri)
r = Dönemin Faiz Oranını
n = Dönem Sayısını ifade etmektedir.
İtfa tablosu (geri ödeme tablosu), alınan krediye ilişkin olarak ödenen eşit tutarlardaki
kredi geri ödemelerinin bugünkü değerleri toplamı alınan kredi miktarına eşit olmaktadır. Kredi
tutarı (bugünkü değer) bilinmekte ise belirli bir faiz oranı üzerinden ilgili kredinin hangi
taksitlerle geri ödenebileceğini hesaplamak mümkündür. İlgili eşit miktardaki taksitler hem
anapara hem de faiz ödemelerini içermektedir. Dolayısıyla, taksitler ödendikten sonra anapara
ve faiz ödenmiş olmaktadır. Bu durumu dönemler itibariyle (anapara ve faiz tutarlarını) ayrıntılı
olarak gösteren tabloya itfa tablosu (geri ödeme tablosu ya da borç amortismanı tablosu)
denilmektedir.
Örneğin, bankadan yıllık %12 faiz oranıyla 15 yıl vadeli alınan 108.000 TL tutarındaki
konut kredisinin eşit olan taksitlerini hesaplamak istersek;
Kredi =108.000 TL

n (Vade) = 15 yıl = 180 ay

r = %12 yıllık ise r, aylık = %12/12 = %1 (dönemsel faiz oranı)

 1  %1180  1 
108 .000  A * 
 ise A=Ödeme tutarı=1.296 TL’dir.
180

(
1
%
1
)
*
%
1
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Yukarıdaki bilgilere göre geri ödeme tablosu hazırlanmak istenirse ve örneğin dördüncü
taksitteki anapara/ faiz tutarları hesaplanmak istenirse aşağıdaki tablo ortaya çıkar:

Dönem

Ödeme

Faiz (%1)

Anapara

Borç Bakiyesi

0

*

*

*

108.000

1

1.296

1.080

216

107.784

2

1.296

1.078

218

107.566

3

1.296

1.076

220

107.346

4

1.296

1.073

223

107.123

…

…

…

…

…

180

1.296

13

1.283

0

Dördüncü taksitteki faiz miktarı = 1.073 TL (107.566 TL*%1); Anapara miktarı = 223
TL (1.296 TL - 1.073 TL)
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Bölüm Soruları
1)
Bir müşteri bankadan 5 yıl vadeli, ay sonu ödemeli, yıllık %18 faizli 300.000 TL
kredi almıştır. Kredinin aylık taksit miktarı yaklaşık kaç TL’dir?
2)
Bir veli çocuğunun okul masrafı için 5 yıl boyunca her ay sonunda eşit miktarda
para biriktirmektedir. Yıllık faiz oranının %12 olduğu varsayımıyla süre sonunda 20.000 TL
biriktirdiğine göre aylık biriktirilen tutar kaç TL’dir?
3)
Ev almak isteyen bir kişi yıllık %12 faiz oranı üzerinden 8 yıl vadeli 250.000 TL
tutarında konut kredisi kullanmak istemektedir. Kişi bu krediyi faizi ile birlikte ödemek için
bankaya, ilk ödeme bir ay sonra başlamak üzere her ayın sonunda eşit miktarlarda ödeme
yapacaktır. Buna göre kişinin 8 yıl boyunca her ayın sonunda bankaya yapacağı ödeme miktarı
kaç TL olur? Yukarıdaki bilgilere göre, ikinci taksitte ödenen anapara ve faiz tutarı kaç TL
olur?
4)
Bir yatırımcı konut almak üzere bankadan 100.000 TL tutarında aylık %1 faizli
5 yıl vadeli ipotekli konut kredisi almış ve 25.000 TL peşinat ekleyerek bir ev satın almıştır.
Burada yer alan bilgilere göre yatırımcının ödeyeceği taksit tutarı aylık kaç TL dır?
5)

Ahmet Bey bugün itibariyle 35 yaşındadır ve emekliliği ile ilgili planlar

yapmaktadır. %10 faiz işleyen emeklilik hesabında her yılın sonunda 6.000 TL biriktirmeyi
planlayan Ahmet Bey, 65 yaşına geldiğinde yaklaşık kaç TL biriktirmiş olur?
CEVAPLAR
1)

Toplam Vade = 5yıl = 60 Ay

Aylık Faiz Oranı = %18/12 = %1,5
 (1  i ) n  1
 (1  %1,5) 60  1 



Kredi  Taksit  
Taksit
300
.
000



n
60
 (1  %1,5)  %1,5 
 (1  i )  i 

Taksit = 7.618TL
2)

Toplam Vade = 5yıl = 60 Ay

Aylık Faiz Oranı = %12/12 = %1
 (1  %1) 60  1
 (1  i ) n  1
ToplamBiri kim  EsitOdeme  
EsitOdeme
100
.
000






i
%1




Eşit Ödeme Miktarı = 1.225 TL
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3)

Kredi =250.000 TL

n (Vade) = 8 yıl = 96 ay

i = %12 yıllık ise i, aylık = %12/12 = %1 (dönemsel faiz oranı)
 1  %196  1 
250.000  A * 
 ise A=Ödeme Tutarı=3.250 TL dir
96
 (1  %1) * %1

Yukarıdaki bilgilere göre ikinci taksitteki anapara/ faiz tutarları hesaplanmak istenirse;
Faiz

Borç
Bakiyesi

Dönem

Ödeme

0

*

*

*

250.000

1

3.250

2.500

750

249.250

2

3.250

2.492,5

757,5

248.492,5

(%1)

Anapara

4)
 (1  %1) 60  1 
 (1  i ) n  1
Taksit
Kredi  Taksit  



100
.
000



n
60
 (1  %1)  %1
 (1  i )  i 

Taksit = 2.224 TL
5)

Toplam Vade = 30 Yıl

 (1  i ) n  1
 (1  %10) 30  1
6
.
000



ToplamBrik
im
ToplamBiri kim  EsitOdeme  



%10
i




Toplam Birikim = 986.964 TL
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