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ÖNSÖZ
Bu ders notunun amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel kavramlarını ve yöneticilerin
finansal karar alma sürecinde ihtiyaç duyacakları bilgileri ele almaktır. Tüm işletmeler gibi hastane
ve sağlık kuruluşlarında da finansal kararlar en önemli kararları almayı gerektirmektedir. Bu
nedenle bir sağlık yöneticisinin de temel finans bilgilerine genel hatlarıyla hakim olması gerekir.

Bu ders notunun yazarı Ahmet KÖSE 1989 yılından beri İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesinde görev yapmakta ve ders vermektedir. Bu ders notunun finansal yönetim konusunda
bilgi edinmek isteyen öğrencilere yararlı olmasını ümit ederim.

Prof.Dr. Ahmet KÖSE
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KISALTMALAR
R: Getiri oranı
I: Yatırım kararı
F: Finansman kararı
V = Firma değeridir
DB: Dönem Başı
DS: Dönem Sonu
GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla
Q: Başabaş satış miktarı
F: Sabit giderler
V: Birim değişken giderler
P: Birim satış fiyatı
FaKD: Faaliyet Kaldıraç Derecesi
FiKD: Finansal Kaldıraç Derecesi
BKD: Bileşik Kaldıraç Derecesi
FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kar

VÖK: Vergi öncesi kar
E(Ri): Beklenen (Gerekli) getiri oranı
Rf: Risksiz faiz oranı
BD: Bugünkü değer
GD: Gelecekteki değer
i: Faiz oranı
NA: Nakit akışı
A: Anuite
GDFF: Gelecekteki değer faiz faktörü
BDFF: Bu günkü değer faiz faktörü
NAGD = Nakit akışlarının gelecekteki değeri
NABD = Nakit akışlarının bu günkü değeri
AGDFF: Anuitelerin gelecekteki değeri faiz faktörü
ABDFF: Anuitelerin bu günkü değeri faiz faktörü
AGD = Anuitelerin gelecekteki değeri
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ABD = Anuitelerin bu günkü değeri
İB = Yıllık basit faiz oranı
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısı
İE = Yıllık efektif faiz oranı
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısı
İReel = Reel faiz oranı
İNom = Nominal faiz oranı
E = Enflasyon oranı
REPO: Geri satın alım anlaşması
OTC: Tezgah üstü piyasa
VBono: Bononun değeri
ND: Nominal değer
n: Vadeye kalan gün sayısı
i: Getiri oranı
VTahvil: Tahvilin değeri
C: Kupon faiz geliri
P: Hisse senedinin değeri
D: Kâr payı
g: büyüme oranı
TMS: Türkiye muhasebe standartları
IYH = İlk yatırım harcaması
NA = Nakit akışıdır
OKO= Ortalama karlılık oranı
NBD: Net bugünkü değer
NG: Dönemsel net gelir
İYH: İlk yatırım harcaması
İVO: İç verim oranı
KE: Karlılık endeksi
V: Tahvilin satış fiyatı
C: Kupon faizi
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ND: Tahvilin nominal değeri
R: Tahvilin Finansman Maliyeti (kb)
CAPM: Capital Asset Pricing Model (Finansal Varlık Değerleme Modeli)
P0: Hisse senedinin piyasa değeri
D0: Son yıl dağıtılan kar payı (Temettü)
rf: Risksiz faiz oranı
ö: Öz kaynak betası
E(rm): Beklenen piyasa getirisi
k: Sermaye maliyeti
B: Borç
kb: Borç maliyeti
Ö: Öz sermaye
kö: Öz sermaye maliyeti
T: Vergi oranı
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YAZAR NOTU
Bu e-kitap içindeki bölümlerin hazırlanmasında ilgilerini ve yardımlarını eksik etmeyen
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Kitapta yer alan bilgilerin dersi akip eden tüm katılımcılara ve finans alanındaki bilgilerini
geliştirmek isteyen tüm sağlık yönetici ve yönetici adaylarına faydalı olması dilerim.

Prof.Dr. K. Ahmet KÖSE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Finans Nedir
İşletme Finansı ve İşletme Finansının Fonksiyonu
Finansal Amaç
Finansal Kararlar
Finansal Yönetimin Görevleri

14

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Finans ve işletme finansı denilince ne anlıyorsunuz?
2) İşletmelerde ne tür finansal kararlar alınır?
3) Finansal yönetimin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşletme finansı

Öğrenciler işletme finansının Dersle ilgili konu
amaç ve görevlerini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
anlatımının olduğu medya
izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Finansal amaç

Öğrenciler işletmelerde

Dersle ilgili konu

finansal yönetimin amacını

anlatımının olduğu medya

öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

İşletme değeri
maksimizasyonu

Öğrenciler işletmelerdeki

Dersle ilgili konu

yatırım ve finansman

anlatımının olduğu medya

kararlarının işletme

izlenerek. Kitaptaki ilgili

değerinin naksimize

bölüm okunarak. Örneklerin

edilmesine yönelik olduğunu üzerinden gidilip, bölüm
öğrenir.

problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Yatırım kararları: İşletme ne miktarda ve hangi varlıklara yatırım yapmasının
kararlaştırılmasıdır.
Finansman kararı:
kararlaştırılmasıdır.

Yatırım

için

gerekli

kaynaklar

nasıl

tedarik

edileceğinin

İşletme değeri: Bir işletmenin değeri, söz konusu işletmenin gelecekte sağlayacağı gelir
akışının bugüne indirgenmiş toplamıdır. Dolayısıyla bir işletmenin değeri, söz konusu
işletmenin gelecekte sağlayacağı gelir akışı ile bu gelir akışının elde edilmesindeki risk
derecesine bağlıdır.
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Kısaltmalar
R: Getiri oranı
I: Yatırım kararı
F: Finansman kararı
V = Firma değeri
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Giriş
Bu bölümde işletme finansına ilişkin temel kavramlar ele alınmıştır. Finans ve işletme
finansı nedir sorusunun cevabı verilmeye çalışılmıştır. İşletme finansının temel amacının ne
olabileceği bu anlamda karın doğru bir amaç olup olamayacağı tartışılmıştır. Neden kar değil
de işletme değerinin daha doğru amaç olabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaca
ulaşmak için finansal karaların taşıması gereken özelliklerinin neler olduğuna değinilmiştir.
İşletme finansın temel fonksiyonları ve bu fonksiyonları yerine getirirken gerçekleştirilen
faaliyetlerin neler olduğu anlatılmıştır.
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1.1.

Finans Nedir

Bir görüşe göre finans, “bir faaliyet için gerekli mali olanakların sağlanması” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Bir başka görüşe göre ise, finans, “varlıkların ve mali olanakların yönetimi”’dir.
Aslında bu iki tanımda aynı şeyi farklı şekilde ifade etmektedir. Zira dar anlamda
finans, “bir faaliyet için gerekli mali olanakların sağlanması iken aynı zamanda da bu mali
olanakların söz konusu faaliyete tahsis edilmesidir (faaliyet için kullandırılmasıdır)”.
1.2.

İşletme Finansı ve İşletme Finansının Fonksiyonu

İşletmelerin, mal ve/veya hizmet üretmek için üretim araçlarına ve varlıklar olarak
ifade edilen stok, makine, teçhizat vb. bu üretim araçlarının tedarik edilmesi için de fonlara
gereksinimleri vardır. İşletmeler bu fonları finansal piyasalardan (1) yabancı ya da (2) öz
kaynak şeklinde tedarik ederler. Her ne şekilde olursa olsun, işletmeler kendilerine fon
sağlayanlara karşı yükümlülük üstlenirler. İşletmeler, varlıkları aracılığıyla oluşturdukları
gelir akımıyla bu yükümlülüklerini yerine getirirler. Yabancı kaynak sağlayanlara faiz ve
anapara geri ödemesi yaparlarken, öz kaynak sağlayanlara da kar payı öderler.
Dar anlamda işletme finansı, “hangi yatırımın yapılması ve bu yatırım için gerekli
kaynağın ne olması gerektiğinin belirlenmesi” olarak tanımlanabilir.
Bu tanımından hareketle, İşletme finansının yerine getirmek durumunda olduğu
başlıca iki fonksiyonu olduğunu söylemek mümkündür:
 İşletme ne miktarda ve hangi varlıklara yatırım yapmalıdır? Bu işletmenin “yatırım”
veya bir başka ifadeyle “sermaye bütçelemesi kararı”’dır.
 Yatırım için gerekli kaynaklar nasıl tedarik edilecektir? Bu da işletmenin “finansman
kararı”’dır.
1.3.

Finansal Amaç

Finans fonksiyonu yerine getirilirken, diğer bir deyişle yatırım ve finansman kararları
alınırken, belirli bir amaç göz önünde tutulmalıdır. Bu olgu “finans fonksiyonu yürütülürken
göz önünde bulundurulması gereken en uygun amaç nedir?” sorusunu da beraberinde getirir.
Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle işletmenin amacını net olarak ortaya
koymakta fayda vardır. Zira temel işletme fonksiyonlarının ulaşmaya çalıştığı nihai amaç,
işletmenin amacından başka bir amaç değildir.
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1.3.1. İşletmenin amacı
İşletme, mal ve/veya hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini organizasyon ve
yönetim gücüyle bir araya getiren örgüttür.
Amaçların net olarak belirli olmaması örgütlerde etkinlik ve verimliliğin azalmasına
neden olur. Bu nedenle bir örgüt olarak her işletme amaçlarını net olarak belirlemek
zorundadır.
1.3.1.1.

Karların En Yüksek Düzeye Çıkarılması

Şüphesiz karların en yüksek düzeye çıkarılması bir işletme için ilk akla gelebilecek
amaçtır. Ancak karların en yüksek düzeye çıkarılması işletmeler için gerçekten uygun bir
amaç mıdır?
Karların en yüksek düzeye çıkarılması “belirsizlik” ve “zaman” faktörlerini dikkate
almadığından işletmeler için uygun bir amaç değildir.
1.3.1.1.1. Belirsizlik
Gelecekte elde edilecek karlar belirsiz olduğunda, neyin en yüksek düzeye
çıkarılacağı açık olmadığından karların en yüksek düzeye çıkarılması amacı anlamını yitirir.
Belirsizlik durumunda gelecekteki karların gerçekleşmesi belirli olasılıklarla mümkün
olacaktır. Gelecekteki karların belirli bir dağılım göstermesi durumunda karar olası en uygun
sonucun en yüksek düzeye çıkarılması mı, yoksa olası en kötü sonucun en düşük düzeye
indirilmesi mi olmalıdır? Bu sorunu çözmenin bir yolu karların beklenen değerinin en yüksek
düzeye çıkarılmasıdır. Bu olguyu bir örnek yardımıyla göstermeye çalışalım. A ve B gibi iki
farklı yatırım alternatifine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tablo 1: Sonuçlara ilişkin belirsizlik
Olası Durumlar
Durgunluk
Normal
Büyüme

Olasılık
1/3
1/3
1/3

Kar (TL)
A
B
100
0
100
100
100
200

Her iki yatırım alternatifinin de beklenen karı aynıdır (100 TL), diğer bir deyişle her
iki alternatifin beklenen karları arasında bir farklılık yoktur. Dolayısıyla beklenen değer
kriterine göre A ve B yatırım alternatifleri arasında seçim kararı “kayıtsızlık” olacaktır.



A alternatifinin beklenen karı = (1/3 x 100) + (1/3 x 100) + (1/3 x 100) = 100 TL dır.
B alternatifinin beklenen karı = (1/3 x 0) + (1/3 x 100) + (1/3 x 200) = 100 TL dır.
21

Beklenen değer kriteri sonuçların belirsizliğine ilişkin farklılığı (riski) dikkate almaz,
bu nedenle beklenen değeri bir karar kriteri olarak kabul etmek hatalı olur. Örnekte yer alan
A projesinin beklenen karının değişkenliği 0 TL iken B projesinin 100 TL olduğu için B
projesi riskli bir projedir. Her koşulda A projesinden 100 TL kar elde etmek söz konusu iken
B projesinde ekonomik koşulların kötü olması durumunda 0 TL, normal olması durumunda
100 TL ve iyi olması durumunda 200 TL kar edilecektir. Her ikisinin de beklenen karı 100
TL olan A ve B projesinden birini seçmek durumunda olan bir yatırımcı acaba hangi yatırım
alternatifini seçerdi?
1.3.1.1.2. Zamanlama
Karların en yüksek düzeye çıkarılması kriterinin bir diğer önemli eksikliği yatırımdan
beklenen karların zamanlamasını dikkate almamasıdır. Bu olguyu bir örnek yardımıyla
göstermeye çalışalım. A ve B gibi iki farklı yatırım alternatifine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:
Tablo 2: Beklenen karların zamanlaması
Dönem
1. Dönem
2. Dönem

Kar (TL)
A
B
100
0
0
100

Her iki alternatif de aynı karı (100 TL) sağlamasına karşın A alternatifinde bu kar
birinci dönemde elde edilirken B alternatifinde ise ikinci dönemde elde edilmektedir. Yatırım
ve finansman kararları zaman içerisinde karmaşık nakit akım yapıları içerir. Zaman içerisinde
her alternatife ilişkin nakit akımlarını toplayıp, nakit akımlarının toplamı en yüksek olan
alternatifin seçilmesi paranın zaman değerini dikkate almadığı için problemi çözümlemez.
Para gelir getirecek bir şekilde yatırılabilir, bu nedenle tasarruf sahipleri ve yatırımcılar nakit
gelirlerin zamanlamasına karşı kayıtsız değildirler. Daha önce elde edilecek nakit akışı daha
sonra elde edilecek nakit akışından daha yüksek değerlidir. Aynı miktardaki nakit akışı için,
daha kısa sürede elde edilecek olan daha uzun sürede elde edilecek olana tercih edilecektir.
Nakit akışlarının zamanlamasını ve paranın zaman değerinin dikkate almadığı için
karların en yüksek düzeye çıkarılması kriteri anlamını yitirir.
Hem riski hem de zamanı dikkate almadığı için karların en yüksek düzeye çıkarılması
amacının yerini bugünkü değerin en yüksek düzeye çıkarılması amacı alır.
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1.3.1.2.

İşletmenin Bugünkü Değerinin En Yüksek Düzeye Çıkarılması

Bir varlığın değerini bu varlıktan elde edilecek yararlar belirler. Bu anlamda bir
faaliyetin değeri bu faaliyetten elde edilecek yararlar ve bu faaliyeti gerçekleştirmek için
katlanılacak maliyetler arasındaki farka eşittir. Bir yatırım ya da finansman kararından elde
edilecek yararlar bu kararın gelecekte sağlayacağı nakit akışlarıyla ölçülür.
Gelecekteki bir nakit akışının değeri sadece bu nakit akışının büyüklüğünü değil aynı
zamanda belirsizlik derecesini de dikkate almalıdır. Diğer faktörler aynı ise belirsizliği daha
az olan bir nakit akışının değeri, belirsizliği daha fazla olan bir nakit akışına göre daha
yüksek olacaktır. Aynı şekilde iki projenin gelecek dönemlerde elde edecekleri gelir
beklentisi aynı olsa bile, eğer projelerden birinde beklenen gelirin gerçekleşme olasılığı daha
düşük ise, bu projenin piyasa değeri diğerinden daha düşük olacaktır. Bir nakit akışı serisinin
değeri zaman ve riski içeren ıskonto oranıyla söz konusu nakit akışı serisi bu güne
indirgenerek hesaplanır.
Değerin en yüksek düzeye çıkarılması kriteri değerin maliyetle kıyaslanmasını
içermektedir. Zaman ve riski içeren bir ıskonto oranıyla bu güne indirgenen değeri
maliyetinden fazla olan bir faaliyetin değer yarattığı söylenebilir. Böyle bir faaliyet
işletmenin değerini artıracağı için gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyettir.
Karın en yüksek düzeye çıkarılması yerine bugünkü değerin en yüksek düzeye
çıkarılmasının daha doğru bir amaç olduğunu gördük. Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
“en yüksek düzeye çıkarılacak değer nedir?” İşletme fonksiyonları yerine getirilirken
gözetilen yegâne amaç işletmenin bugünkü değerinin ve dolayısıyla işletme sahiplerinin
mevcut servetlerinin en yüksek düzeye çıkarılmasıdır.
1.3.2. Finansal Amaç
Diğer bütün işletme fonksiyonlarında olduğu gibi, işletme finansının başlıca amacı
işletmenin değerinin ve dolayısıyla işletme sahiplerinin servetinin en yüksek düzeye
çıkarılmasıdır.
1.4.

Finansal Kararlar

Daha önce de belirtildiği gibi bir işletmenin finansal kararları:
 İşletmenin ne miktarda ve hangi varlıklara yatırım yapması gerektiğine yönelik
yatırım kararı (I) ve
 Yatırım için gerekli kaynaklar nasıl tedarik edileceğine yönelik finanslama
kararları’ndan (F) oluşmaktadır.
Bir işletmenin değeri, söz konusu işletmenin gelecekte sağlayacağı gelir akışı ile bu
gelir akışının elde edilmesindeki risk derecesine bağlıdır. Finansal kararlar, bir yandan
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işletmenin gelecekteki gelir akışını etkilerken diğer yandan da bu gelir akışının risk
derecesini etkiler. Dolayısıyla finansal kararlar, işletmenin değerini en yüksek düzeye
çıkaracak risk ve karlılık tercihinin yapılmasını gerektirir.
𝑹 = 𝒇(𝑰, 𝑭)
𝝈 = 𝒇(𝑰, 𝑭)
𝑴𝒂𝒙 𝑽 = 𝒇(𝑹, 𝝈)
Burada:
R = Getiri,

 = Risk,
I = Yatırım kararı,
F = Finansman kararı,
Max V = En yüksek firma değeridir.

1.5.

Finansal Yönetimin Görevleri

Risk ve getiriyi uygun bir şekilde dengeleyerek, işletme sahiplerinin servetini en
yüksek düzeye çıkarmak için, finans yöneticisinin yerine getirmek durumunda olduğu başlıca
görevleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Finansal analiz ve planlama,
2. Varlıkların yönetimi,
 Dönen varlıkların yönetimi
 Duran varlıkların yönetimi
3. İşletmenin gereksinim duyduğu kaynakların seçimi ve sağlanması.
Finansal analiz, işletmenin geçmiş ve mevcut finansal durumunun analizi, geçmiş
dönemlere kıyasla mevcut duruma ilişkin gelişmelerin belirlenmesini içerir. Finansal
planlama ise, işletmenin gelecekteki olası finansal durumunun öngörülmesine ve gerekli



En basit şekilde bu olgu, aynı risk düzeyinde karı daha yüksek, aynı kar düzeyinde riski daha düşük olanı

tercih etme şeklinde ifade edilebilir.
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önlemlerin önceden alınmasına
düzenlenmesini içerir.

yönelik

tahmini

finansal

tablolar

ve

bütçelerin

Varlıkların yönetimi, firmanın kaynaklarının dönen ve duran varlıklar arasında ne
şekilde dağılacağına ilişkin kararları kapsar. Bu kararlar işletmenin varlık büyüklüğünü ve
varlıklarının yapısını belirler.
İşletmenin finansman kaynaklarının yönetimi, işletmenin gereksinim duyduğu
kaynakların seçimi ve sağlanması, belirlenen varlık toplamı ve bileşiminin elde edilmesi için
gerekli fonların hangi kaynaklardan ve hangi süreyle temin edileceğinin belirlenmesine
yönelik kararlardır. Bu kararlar işletmenin kaynak yapısını belirler.
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Uygulamalar
Sağlık hizmetine yönelik talepteki artış beraberinde sağlık harcamalarına yönelik
harcamaların da artmasın neden olmaktadır. Hızla büyüyen bu alanda faaliyet gösteren
kuruluşların faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak
yatırımlar yapmaları ve bu yatrımlar için gerekli olan kaynakların doğru bir şekilde temin
etmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle sağlık kuruluşları için finansal yönetim
uygulamaları nerdeyse verilen sağlık hizmeti kadar ön plandadır. Her gün yeni yatırım ve
finansman uygulamaları gündeme gelmektedir. Bunun en güncel örneklerinden birisi de
özellikle şehir hastanlerinin kurulup işletilmesine yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna ilişkin en güncel uygulama bir tür yap-işlet-devret modeli olan Kamu Özel
Ortaklığı (PPP, Public Private Partnership) uygulamasıdır. Diğer yandan sağlık
kuruluşlarının sermaye piyasaları imkanlarından yararlanmaları da bir başka seçenektir.
Ancak ülkemizde sadece bir hastanenin hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir. Sermaye piyasalarından sağlanacak fonlar sağlık kuruluşlarının
faaliyetlerinin finansmanda önemli bir seçenektir.
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Uygulama Soruları

1. Borsa İstanbul hisse senetleri işlem gören sağlık kuruluşlarını araştırınız.
2. Profesyonel bir şekilde yönetilen sağlık kuruluşlarında finansal yönetim faaliyetlerini
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletme finansına giriş yapılmış işletme finansıyla ilgili genel kavramlar
tanıtılmıştır. Finansal amaç, kar ve işletme değerinden hangisinin ve neden doğru bir amaç
olabileceğini öğrendik. İşletme finansının fonksiyonun yatırım ve finansman olduğunu
gördük. İşletme değerinin maksimizasyonunda yatırım ve finansman fonksiyonunu rolünü
öğrendik. Son olarak işletmelerde yürütülen finansman faaliyetlerini yakından tanıdık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi işletme finansını tanımlar?
A. hangi yatırımın yapılması gerektiğinin belirlenmesi
B. gerekli kaynağın ne olması gerektiğinin belirlenmesi
C. hangi yatırımın yapılması ve bu yatırım için gerekli kaynağın ne olması
gerektiğinin belirlenmesi
D. karın nasıl artırılacağının belirlenmesi ve giderlerin nasıl azaltılacağının
belirlenmesi
E. nakit, alacak ve borçların en doğru şekilde yönetimi
2. Karın en yüksek düzeye çıkarılması bir işletme için neden uygun bir amaç
değildir?
A. giderler dikkate alınmadığı için
B. nasıl finanse edildiği dikkate alınmadığı için
C. daha yüksek karın daha fazla vergi ödemesi yapılmasına neden olduğu için
D. belirsizlik (risk) ve zaman faktörü dikkate alınmadığı için
E. geçmiş yıllar dikkate alınmadığı için
3. Diğer faktörler aynı iken
A. belirsizliği daha az olan bir nakit akışının değeri, belirsizliği daha fazla
olan bir nakit akışına göre daha düşüktür.
B. belirsizliği daha az olan bir nakit akışının değeri ile belirsizliği daha fazla
olan bir nakit akışının değeri arasında fark yoktur.
C. belirsizliği daha fazla olan bir nakit akışının değeri, belirsizliği daha az
olan bir nakit akışına göre daha yüksektir.
D. belirsizliği daha az olan bir nakit akışının değeri, belirsizliği daha fazla
olan bir nakit akışına göre daha yüksektir.
E. Belirsizlik ile nakit akışının değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır.
4. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin görevlerinden değildir?
A. Finansal analiz ve planlama
B. Varlık yönetimi
C. İşletmenin ihtiyacı olan kaynakların temini
D. Duran varlıkların yönetimi
E. Tanıtım faaliyetleri
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5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansal kaynaklarından değildir?
A. Yabancı kaynak
B. Öz kaynak
C. Dönem karı
D. Gelecek dönem giderleri
E. Alınan avanslar
6. A işletmesi gelecek yıl % 40 olasılıkla 250 TL, % 60 olasılıkla 100 TL kar
edecektir. A işletmesinin gelecek yıl için beklenen karı nedir?
A. 60 TL
B. 100 TL
C. 150 TL
D. 160 TL
E. 350 TL
7. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kararını tanımlar?
A. İşletme hangi varlıklara ne oranda yatırım yapması gerektiğinin
kararlaştırılmasıdır.
B. Yatırım için gerekli kaynaklar nereden ve nasıl tedarik edilmesi
gerektiğinin kararlaştırılmasıdır.
C. Karın en yüksek düzeye çıkarılmasına yönelik kararlardır.
D. Giderlerin en düşük düzeye indirilmesine yönelik kararlardır.
E. Riskin en düşük düzeye indirilmesine yönelik kararlardır.
8. İşletmenin geçmiş ve mevcut finansal durumunun analizi aşağıdaki faaliyetlerden
hangisidir?
A. Finansal analiz
B. Finansal planlama
C. Dönen varlık yönetimi
D. Duran varlık yönetimi
E. Finans yönetimi
9. İşlemeler üretim araçlarının tedarik edilmesi için gerekli olan fonları finansal
piyasalardan (1) ……………… (2) ………………….. şeklinde tedarik ederler.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri
gelmelidir?
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A. yabancı / öz kaynak
B. borç / yerli
C. yükümlülük / varlık
D. aktif / pasif
E. nakit / senet
10. İşletmenin

yaturum

ve

finansman

kararı,

6
D

8
A

onun

…………………

ve

……………………. belirler.

A. büyüklüğünü / süresini
B. süresini / gelirini
C. riskini / getirisini
D. büyüklüğü / riskini
E. maliyetini / süresini
Cevaplar
1
C

2
D

3
D

4
E

5
D

7
A

9
A

10
C
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2. FİNANSAL TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Finansal Tablolar
Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Finansal tablolar nelerdir?

2) Dönem karı ile söz konusu dönemde işletmedeki nakit artışı eşit midir?

3) Bilanço ve gelir tablosu arasındaki en temel fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal tablolar

Öğrenciler finansal tablolar

Dersle ilgili konu

hakkında genel bir bilgiye

anlatımının olduğu medya

sahip olur.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Bilanço, Gelir Tablosu ve
Nakit Akım Tablosu

Öğrenciler bilanço, gelir

Dersle ilgili konu

tablosu ve nakit akım

anlatımının olduğu medya

tablosunun temel

izlenerek. Kitaptaki ilgili

özelliklerini öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Kar ve Nakit

Öğrenciler

Dersle ilgili konu

finansalraporların tahakkuk

anlatımının olduğu medya

esasına göre

izlenerek. Kitaptaki ilgili

oluşturuldukklarını, bu

bölüm okunarak. Örneklerin

nedenle karın karşılığının

üzerinden gidilip, bölüm

nakit olmadığını öğrenir.

problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Finansal tablolar: Muhasebenin işleyip kayıt altına aldığı bilgilerin dönem sonlarında
özetlendiği raporlar.
Bilanço: Bilanço, belli bir tarihte, bir işletmenin sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların
hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur.
Gelir tablosu: Her hangi bir dönemde elde edilen gelirlerle katlanılan giderleri düzenli bir
şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen
tablodur.
Nakit akım tablosu: Nakit akım tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını
ve nakit kullanım yerlerini özetleyen tablodur.
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Giriş
İşletme faaliyetlerine ilişkin parasal boyutun sistematik bir şekilde izlenmesi ve
işletmenin faaliyetleri hakkında karar alma durumunda olanlar için gerekli olan bilgilerin
üretilmesi süreci “finansal muhasebe” olarak ifade edilir. İşletme gerçekleştirdiği ve finansal
muhasebenin işlediği ve biriktirdiği faaliyetlere ilişkin her türlü bilgiler “finansal tablolar”
aracılığıyla özetlenir. “Bilanço” ve “Gelir Tablosu” farklı amaçlar için ve fakat işletmeler
tarafından mutlaka düzenlenmek durumunda olunan finansal tablolardır. Bu bölümde bilanço,
gelir tablosu ve nakit akım tablosu tanıtılacak ve söz konusu finansal tabloların temel
özellikleri anlatılacaktır.
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2.1.

Bilanço

Bilanço, belli bir tarihte, bir işletmenin sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların hangi
kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur. Bir başka ifadeyle, bilanço, bir işletmenin
belirli bir andaki finansal durumunu gösteren tablodur. Dolayısıyla, bilançoda yer alan
değerler stok değerlerdir.
Varlıklar, işletmenin sahipliği altındaki her türlü ekonomik değerlerdir. Varlıklar
”Dönen Varlıklar” ve ”Duran Varlıklar” olarak gruplandırılırlar. Dönen varlıklar, nakit ve
genellikle bir yıl içinde nakde çevrilebilir veya tüketilebilir nitelikteki varlıklardır. Dönen
varlıklar nakit ve nakde eşdeğer varlıklar, kısa vadeli ticari alacaklar ve stoklar gibi
kalemlerden oluşur. Duran varlıklar ise, işletmenin faaliyetini gerçekleştirmek için bir yıldan
daha uzun süreyle kullanılan üzere edinilen varlıklardır. Duran varlıklar uzun vadeli
alacaklar, finansal duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan oluşur. Maddi
duran varlıklar bina, arazi, makina, teçhizat, demirbaş, taşıt araçları gibi fiziki varlıklardır.
Maddi olmayan duran varlıklar ise patent, isim hakkı, kullanım hakkı vb. gibi fiziki olmayan
varlıklardır.
Kaynaklar, varlıkları edinmek için gerekli fonların nerelerden bulduğunu gösterir.
Kaynaklar işletmenin üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini temsil eder. Varlıkların
edinilmesi için gerekli fonların iki kaynağı vardır: (1) Yabancı Kaynak (Borçlar) ve (2) Öz
Kaynak (Öz Sermaye). Borçlar, bir işletmenin yerine getirmek zorunda olduğu ekonomik
yükümlülüklerdir. Borçlar, “Kısa Vadeli Borçlar” ve “Uzun Vadeli Borçlar” olarak
gruplandırılırlar. Kısa vadeli borçlar, bir yıl içinde ödenmesi gereken yükümlülüklerdir. Uzun
vadeli borçlar ise vadeleri bir yıldan daha uzun olan yükümlülüklerdir. Öz sermaye, bir
işletmedeki sahiplik haklarını ifade eder ve varlıklarla borçlar arasındaki fark olarak
tanımlanır.
İşletmenin varlıkları bilançosunun aktifinde ve kaynakları da pasifinde yer alır. Belli
bir andaki varlıklar toplamı kaynaklar toplamına mutlaka eşittir.
VARLIKLAR = KAYNAKLAR
VARLIKLAR = BORÇLAR + ÖZ SERMAYE
X A.Ş.’nin 31.12.20XX Tarihli Bilançosu
AKTİF
Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
(-) Birikmiş Amortisman
Maddi Olmayan Duran V.
AKTİF TOPLAMI

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

PASİF
xxx Kısa Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Ödenecek Vergi
xxx Uzun Vadeli Borçlar
Öz Sermaye
Sermaye
Kar Yedekleri
Dönem Net Karı
xxx PASİF TOPLAMI

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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2.2.

Gelir Tablosu

Gelir tablosu, her hangi bir dönemde elde edilen gelirlerle katlanılan giderleri düzenli
bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen
tablodur. Gelir tablosu, belirli bir dönemde işletmenin finansal durumunda meydana gelen
değişimi gösterir. Dolayısıyla gelir tablosunda yer alan değerler akım değerlerdir. Kar veya
zarar, belli bir dönemde gelirler ve giderler arasındaki farktır.
GELİR - GİDER = KAR (ZARAR)
Gelir tablosu beş ana bölümden oluşmaktadır.
 Brüt Kar
 Faaliyet Karı
 Olağan Faaliyet Kar veya Zarar
 Dönem Kar veya Zarar
 Dönem Net Kar veya Zarar
Brüt kar, satışlar ve satışların maliyeti (SM) arasındaki farktır.
Satışlar
(-) Satışların Maliyeti
= Brüt Kâr
Satışlar, işletmenin esas faaliyetiyle ilgili mal ya da hizmet satışından eldi edilen
gelirlerdir. Satışların Maliyeti işletmenin esas faaliyetiyle ilgili olup üretim maliyetlerine
yüklenilen giderlerdir.
Ticari bir işletme için satışların maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır:
D.B. Stok
+ Dönem İçindeki Alışlar
(-) D.S. Stok
= Satışların Maliyeti
Üretici bir işletme için satışların maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır:
D.B. Hammadde Stoğu
+ Hammadde Alımı
(-) D.S. Hammadde Stoğu
= Kullanılan Hammadde
+ Direkt İşçilik
+ Genel Üretim Giderleri
+ D.B. Yarı Mamul Stok
(-) D.S. Yarı Mamul Stok
= Üretilen Malın Maliyeti
+ D.B. Mamul Stok
(-)D.S. Mamul Stok
= Satışların Maliyeti
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Hastaneler için satışların maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır:
D.B. Tıbbi Sarf Malzemesi ve Yardımcı Malzeme Stoğu
+ Tıbbi Sarf Malzemesi ve Yardımcı Malzeme Alımı
(-) D.S. Tıbbi Sarf Malzemesi ve Yardımcı Malzeme Stoğu
= Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemesi ve Yardımcı Malzeme
+ Personel Giderleri
Doktor Ücret ve Giderleri
Endirekt Personel Giderleri
+ Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet
Elektrik, Su, Gaz Giderleri
Bakım, Onarım Giderleri
Haberleşme Giderleri
+ Çeşitli Giderler
Sigorta Giderleri
+ Amortisman ve Tükenme Payları
= Hizmet Üretim Maliyeti
Faaliyet karı, brüt karla işletmenin faaliyetleri için gerekli giderler arasındaki farktır.
Faaliyet giderleri ise işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için katlandığı (genel yönetim
giderleri, pazarlama, satış, dağıtım giderleri ve araştırma-geliştirme giderleri) giderlerdir.
Brüt Kâr
(-) Faaliyet Giderleri
= Faaliyet Kârı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar, esas faaliyet dışında iştiraklerden ve bağlı
ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ve faiz geliri, kambiyo karları, kira gelirleri, menkul
kıymet satış karları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelirler ve karlardır. Diğer
Faaliyetler Gider ve Zararları ise esas faaliyet dışındaki olağan faaliyetlerden kaynaklanan
giderler ve zararlardır. Olağan faaliyetlerden kar ya da zararı, faaliyet karından diğer
faaliyetlerden gelirler ve karlar (gider ve zararları) eklenip/düşüldükten sonra kalan kısımdır.
Faaliyet Karı
+/- Faaliyet Dışı Gelir ve Karlar (Giderler ve Zararlar)
+/- Finansman Giderleri / Geliri
= Olağan Faaliyet Kar ya da Zararı
Finansman Gideri, sahip olunan borçların faizi, kur farkları, kredi komisyonları vb.
Giderlerdir. Olağandışı Gelirler ve Karlar (Olağandışı Gider ve Zararlar), olağan
faaliyetlerden bağımsız, düzenli olarak gerçekleşmeyen arızi özellikteki duran varlık
satışından kaynaklanan karlar (zararlar) ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya
çıkan gelir ve karlardır (giderler ve zararlardır). Dönem kar ya da zararı olağan faaliyet
karından olağandışı gelirler ve karlar (olağandışı gider ve zararlar) eklenip-çıkarıldıktan
sonar kalan kısımdır.
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Olağan Faaliyet Kar ya da Zararı
+/- Olağandışı Gelir ve Karlar (Giderler ve Zararlar)
= Dönem Kar ya da Zararı
Net Kar veya Zarar, dönem karından dönemin vergisi düşüldükten sonra kalan
kısımdır.
Dönem Kar ya da Zararı
(-) Vergi
= Net Kar veya Zarar
X A.Ş.’nin 20xx Yılı Faaliyetlerine İlişkin Gelir Tablosu
Satışlar
xxx
Satışların Maliyeti
xxx
Brüt Kar
xxx
Faaliyet Giderleri
xxx
Maaş Ve Ücretler
xxx
Kira
xxx
Diğer Giderler
xxx
Faaliyet Karı
xxx
Faiz Gideri
xxx
Dönem Karı
xxx
Vergi
xxx
Dönem Net Karı
xxx
2.3.

Nakit Akım Tablosu

Bilanço ve gelir tabloları, işletmelerin bir dönemdeki fon kaynakları, bu kaynakların
kullanım yerleri ve faaliyet performansı (sonuçları) hakkında bilgiler sunarken nakit
pozisyondaki değişim ve nakit yaratma gücüne ilişkin yeterli bilgi vermezler. Örneğin gelir
tablosu bir işletmenin herhangi bir dönemde ne kadar kâr elde ettiğini gösterir ancak bu
işletmenin söz konusu dönemde ne kadar nakit yarattığını göstermez. Kâr nakit değil, bir fon
hareketidir. Fon, bir işletmenin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğan bütün finansal
olanaklardır. Kâr muhasebe süreci sonunda ulaşılan kaydi bir sonuç iken nakit fiziksel bir
olgudur.
Nakit akımı dışarıdan işletmeye doğru (nakit girişi) ve işletmeden dışarıya doğru
(nakit çıkışı) her türlü nakit hareketlerini ifade eder. İşletmelerin gerçekleştirdikleri her
faaliyet hem nakit girişi (tahsilat) ve hem de nakit çıkışı (ödeme) içerir.
Nakit akım tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve nakit
kullanım yerlerini özetler. Gelir tablosunun düzenlenmesinde tahakkuk esası geçerli iken
nakit akım tablosunun düzenlemesinde nakit esası geçerlidir. Bu nedenle bir dönem yaratılan
net nakit akımı o dönemin gelir tablosundaki net kârı ile aynı şey değildir. Bunun en çarpıcı
örneği olarak net kârın amortisman gideri gibi nakit hareketi gerektirmeyen bir gideri
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içermesi gösterilebilir. Seçilmiş bazı işlemlerin işletmenin gelir ve nakit akışı üzerine etkisi
aşağıdaki gibidir.
Tablo 3: Seçilmiş bazı işlemlerin işletmenin gelir ve nakit akışı üzerine etkisi
Etki
İşlem
Kâr
Nakit Akışı
Kredili satış
—

Kredili satışlardan tahsilat
—

Nakdi olarak yapılan duran varlık yatırımı
—

Bozulan sigortasız malzemenin stoklardan düşülmesi
—

Nakit akım tablosu bir işletmenin hazırlaması gereken en önemli finansal tablolardan
birisidir. Nakit akım tablosu işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının kaynaklarını göstererek
nakit ve nakit eşdeğerli varlıklarındaki değişimi açıklar. Nakit akım tablosu “nakdin nereden
gelip, nereye gittiğini” gösterir.
Bir nakit akım tablosu sadece nakit ve nakit eşdeğeri varlıklarla (varlıklardaki
değişimle) ilgilidir. Bu nakit ve nakit eşdeğeri varlıklar kasadaki hazır değerleri, bankadaki
nakdi, kısa süreli likit finansal varlıklara yapılan yatırımları içerir. Genellikle, sadece orijinal
vadesi üç ay ya da daha kısa süreli olan finansal varlıklar nakit eşdeğeri varlık olarak kabul
edilirler. Nakit eşdeğeri olarak kabul edilen finansal varlıklar, hazine bonosu, finansman
bonosu ve likit fonlar gibi para piyasası enstrümanlarıdır.
2.3.1. Nakit Akımının Kaynakları
Nakit akımının kaynaklarını sistematik bir şekilde gösterebilmek için işletmenin
uğraştığı işletme faaliyetlerini sistematik bir şekilde sınıflandırmak gerekir. Bir işletme üç tür
işletme faaliyetiyle uğraşır. Bunlar
- Esas işletme faaliyeti,
- Yatırım faaliyeti ve
- Finansman faaliyetidir.
Toplam Nakit Akımı = Esas İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı
+ Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı
+ Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı
2.3.1.1.

Esas İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı

Esas işletme faaliyetlerinden nakit akışı işletmenin süregelen (devam eden)
faaliyetlerle (yani işletmenin kârının önemli bir kısmını oluşturan faaliyetlerle) ilgili
işlemlerden kaynaklanan nakit hareketleridir. Esas işletme faaliyetleri genellikle mal ve
hizmetlerin üretim ve satışını kapsar. Esas işletme faaliyetlerinden nakit yaratımı nakit
yaratımının en sağlıklı yoludur.
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Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı
Net Kar
+ Amortisman Gideri
(-) Nakit Dışı Dönen Varlıklardaki Artış
+ Finansal Borçlar Hariç Kısa Vadeli Borçlardaki Artış
= Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı
Bu formatın dayandığı mantık şudur; temel bilanço eşitliği aşağıdaki gibidir.
Varlıklar = Borçlar + Öz sermaye
Varlıklar = Nakdi Varlıklar + Nakit Dışı Varlıklar
Nakdi Varlıklar + Nakit Dışı Varlıklar = Borçlar + Öz sermaye
Bu eşitlikten hareketle bir dönemden diğer döneme varlıklar ve yükümlülüklerdeki
değişiklik şu şekilde ifade edilebilir.
∆ Nakdi Varlıklar + ∆ Nakit Dışı Varlıklar = ∆ Borçlar + ∆ Öz sermaye
Bu eşitlik yeniden düzenlenerek nakdi varlıklardaki değişiklik aşağıdaki gibi
gösterilebilir.
∆ Nakdi Varlıklar = ∆ Borçlar + ∆ Öz sermaye - ∆ Nakit Dışı Varlıklar
Bu eşitlikten hareketle nakitlerdeki değişimin borçlardaki değişim artı öz sermayedeki
değişim eksi nakit dışı varlıklardaki değişime eşit olduğu söylenebilir. Buradan hareketle
nakitlerdeki değişimin sebepleri nakit dışı varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişim analiz
edilerek belirlenebilir.
2.3.1.2.

Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı nakit akım tablosunun ikinci kısmını oluşturur.
Yatırım faaliyetleri dönen varlık niteliğinde olamayan (duran) varlıkların alım ya da
satımından kaynaklanan nakit akımıdır. Yatırım faaliyetleri ayrıca hisse senedi, tahvil vb.
menkul kıymetlerin alım ve satımını da içerir.
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı aşağıdaki gibi bulunur:
(+) Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit
(-) Arazi, Bina, Ekipman Alımı
= Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan (Kullanılan) Toplam Nakit Akışı
2.3.1.3.

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı

Finansman faaliyetleri, borç alınması, borç geri ödenmesi, nakdi sermaye artırımı, kâr
payı ödemesini kapsar.
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İşletme faaliyetlerinden nakit akışı özet olarak aşağıdaki gibi bulunur:
Finansal Borç Alınması ve Nakdi Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit
(-) Kar Payı Ödemesi ve Kredi Geri Ödemesi
= Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan (Kullanılan) Nakit Akışı
Finansman faaliyetlerinden nakit akışının bulunmasında izlenecek yolun ayrıntılı
gösterimi aşağıdaki gibidir:
Finansal Borç Alınarak Yapılan Net Borçlanma
(-) Alınan Finansal Borçların Geri Ödemesi
(-) Leasing Yoluyla Yapılan Yatırımlar İçin Borç Geri Ödeme
(-) Kâr Payı Dağıtımı
(+) Nakdi Sermaye Artırımı
= Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan (Kullanılan) Net Nakit Akışı

Tablo 4: Nakit Akım Tablosunun Bileşenleri - Özet
Mal ve Hizmet
Satışından Elde Edilen
Nakit

Esas Faaliyetle İlgili
- Mal ve Hizmet Alımı İçin
Yapılan Ödemeler

Yatırım
Faaliyeti

Yatırımlar, Bina, Arazi
ve Ekipman Satışından
Elde Edilen Nakit

Yatırımlar, Bina, Arazi
- ve Ekipman Alımı İçin
Yapılan Ödeme

Esas
= Faaliyetlerden
Nakit Akışı
+
Yatırım
= Faaliyetlerinden
Nakit Akışı

Finansman
Faaliyeti

Borç Alımı ya da
Sermaye Artırımından
Elde Edilen Nakit

Kar Payı, Borç Faizi ve
- Borç Anapara Ödemesi
İçin Yapılan Ödeme

+
Finansman
= Faaliyetlerinden
Nakit Akışı

Esas Faaliyet

=
Dönem Nakit
Pozisyonundaki
Net Değişim
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Tablo 5: Nakit Akım Tablosunun Bileşenleri – Detaylı
NAKİT GİRİŞİ

NAKİT ÇIKIŞI
Tedarikçilere ödeme
Çalışanlara Ödeme

Müşterilerden tahsilat
Yatırımlardan elde edilen faiz
ve kâr payları

Esas İşletme
Faaliyetleri

Faaliyetle ilgili diğer nakit
girişleri

Faiz ödemesi
Vergi ödemesi

Faaliyetle ilgili diğer
ödemeler
Maddi ve maddi olmayan
duran varlık alımı

Maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların satışı
Yatırım
Faaliyetleri
Uzun vadeli yatırımların
satışı

Uzun vadeli yatırım
yapılması

Nakdi sermaye artırımı

Kâr payı ödenmesi
Finansman
Faaliyetleri

Finansal nitelikli borç
alınması

Borç geri ödemesi
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Nakit Akım Tablosu
Esas Faaliyetlerden NA
Net Kâr
Düzeltme İşlemleri
+ Amortisman
(-) Ticari Alacaklardaki Artış
(-) Stoklardaki Artış
+ Ticari Borçlardaki Artış
+ Ödenecek Giderlerdeki Artış
+ Ödenecek Vergilerdeki Artış
+ Diğer
= Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı (EFNA)
Yatırım Faaliyetlerinden NA
(-) D.V. Yatırımı =  Net Duran Varlıklar + Amortisman
(-)  Diğer Duran Varlıklar
= Yatırımlar İçin Kullanılan Nakit
Finansman Faaliyetlerinden NA
(-) Borç Ödemesi
(-) Kâr Payı Ödemesi
= Finansman Faaliyetleri İçin Ödemeler
+  Borç Alımı
+ Yeni Hisse Senedi İhracı
= Dış Finansman
= Nakit ve Pazarlanabilir Menkul Kıymetlerdeki Değişim
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Uygulamalar
XYZ SAĞLIK A.Ş. Esas İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı
Net kâr
Düzeltmeler
Amortisman ve yıpranma payları
Ödenecek vergiler
Ticari alacaklardaki azalışlar
Stoklardaki artışlar
Ticari borçlardaki artışlar
Önceden ödenmiş giderlerde artış
Ödenecek giderlerdeki artış
Maddi duran varlık satış kârı
Esas işletme faaliyetlerinden net nakit akışı

3.000
1.500
150
2.000
(4.000)
1.150
(350)
100
(600)
2.950

47

Uygulama Soruları
1. Finansal tabloları ve raporladıkları bilgilerin özelliklerini, yönetim karar sürecinde bu
tabloların rolünü tartışınız.
2. Belirli bir faaliyet döneminde elde edilen kar ile aynı dönemde nakitlerde meydana
gelen artışın aynı tutarda olup, olamayacağını tartışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde muhasebe bilgi sisteminin ürettiği finansal tabloları tanıdık. Bilanço,
gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi finansal tabloları ve bu tabloların temel özelliklerini
öğrendik. Bilançonun düzenlenme amacını ve başlıca bölümlerini, gelir tablosunun
düzenlenme amacı ve gelir tablosunda raporlanan farklı kar bilgilerinin neler olduklarını
öğrendik. Kar ve nakit arasındaki farkı tartıştık, bu bağlamda nakit akım tablosunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço kalemi değildir?
A. Kasa
B. Stoklar
C. Maddi Duran Varlıklar
D. Ödenecek Giderler
E. Genel Üretim Gideri
2. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu kalemi değildir?
A. Satışlar
B. Brüt Kar
C. Ödenecek Giderler
D. Faaliyet Giderleri
E. Dönem Net Karı
3. Cari yılda 100.000 TL kar eden işletmeye ilişkin bazı bilgiler şöyledir: dönem
amortisman gideri 20.000 TL, stoklardaki artış 15.000 TL alacaklardaki artış
5.000 TL ve kısa vadeli ticari borçlardaki artış da 30.000 TL’dir. Buna göre
faaliyetlerden yaratılan nakit kaç TL’dir?
A. 100.000 TL
B. 110.000 TL
C. 120.000 TL
D. 130.000 TL
E. 140.000 TL
4. Dönen varlıkları 220.000 TL, kısa vadeli borçları 100.000 TL, uzun vadeli
borçları 50.0000 TL ve öz sermayesi 250.000 TL olan bir işletmenin duran
varlıkları kaç TL’dir?
A. 50.000 TL
B. 100.000 TL
C. 150.000 TL
D. 180.000 TL
E. 320.000 TL
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5. Dönen varlıkları 400.000 TL, kısa vadeli borçları 200.000 TL, uzun vadeli
borçları 500.0000 TL, faaliyet karı 100.000, faaliyet giderleri 200.000 ve
satışlarının maliyeti 700.000 TL olan bir işletmenin satışları kaç TL’dir?
A. 200.000 TL
B. 400.000 TL
C. 500.000 TL
D. 1.000.000 TL
E. 1.200.000 TL
6. ERK A.Ş.’nin 2015 yılı net kârı 15.000.000, dönemin amortisman gideri
1.000.000 TL, ticari alacaklardaki artışlar 2.500.000, stoklardaki artışlar
3.000.000 ve ticari borçlardaki artışlar 3.500.000 TL’dir. ERK’in 2015 yılın esas
işletme faaliyetlerinden net nakit akışı kaç TL’dir?
A. 11.000.000 TL
B. 12.000.000 TL
C. 13.000.000 TL
D. 14.000.000 TL
E. 15.000.000 TL
7. Dönen varlıkları 500.000 TL, duran varlıkları 1.500.000 TL, kısa vadeli borçları
300.000 TL, satışları 5.000.000 TL, brüt karı 1.000.000 TL ve faaliyet giderleri
500.000 TL olan bir işletmenin satışlarının maliyeti kaç TL’dir?
A. 500.000 TL
B. 1.000.000 TL
C. 1.500.000 TL
D. 2.500.000 TL
E. 4.000.000 TL
8. Aşağıdakilerden hangisi bir dönen varlık kalemi değildir?
A. Kasa
B. Stoklar
C. Ticari Alacaklar
D. Banka Mevduatı
E. Genel Üretim Gideri
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9. Dönemin satış geliri 100.000.000 TL, brüt karı 20.000.000 TL, dönen varlıkları
40.000.000 TL, öz sermayesi 50.000.000 TL ve duran varlıkları 60.000.000 TL
olan bir işletmenin bilançosunun pasifleri (kaynakları) toplamı kaç TL’dir?
A. 20.000.000 TL
B. 40.000.000TL
C. 50.000.000 TL
D. 60.000.000 TL
E. 100.000.000 TL
10. Aktif toplamı 50.000.000 TL, alacakları 5.000.000TL, stokları 2.500.000 TL,
faaliyet karı 5.000.000, faaliyet giderleri 10.000.000 TL ve satışlarının maliyeti
TL olan bir işletmenin satış gelirleri kaç TL’dir?

85.00.00

A. 5.000.000 TL
B. 12.500.000 TL
C. 50.000.000 TL
D. 100.000.000 TL
E. 160.000.000 TL
Cevaplar
1
E

2
C

3
D

4
D

5
D

6
D

7
E

8
E

9
E

10
D
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3. FİNANSAL TABLO ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?







Finansal Tablolar
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu
Finansal Tablo Analizleri
Yatay Analiz
Dikey Analiz
Oran Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Finansal tabloların analiz edilme sebebi nedir?

2) Finansal tabloları analiz etmek için kullanılan yöntemler nelerdir?

3) Likidite nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal tablo analizleri

Öğrenciler işletmelerin

Dersle ilgili konu

finansal tablolarını

anlatımının olduğu medya

yorumlamayı öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Finansal tablo analiz
yöntemleri

Öğrenciler yatay analiz,

Dersle ilgili konu

dikey analiz ve oran

anlatımının olduğu medya

analizini öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Oran analizi

Öğrenciler oran analzi

Dersle ilgili konu

yaparak finansaltabloları

anlatımının olduğu medya

analiz etmeyi ve

izlenerek. Kitaptaki ilgili

yorumlamayı öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Finansal tablo analizi: Finansal tablolarda yer alan ham bilgileri analiz ederek işletmenin
faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik yapılan analizlerdir
Yatay analiz: Finansal tabloların karşılaştırmalı analizi, geçmiş hesap dönemlerine ilişkin
finansal tablo kalemlerindeki değişikliklerin saptanması ve incelenmesidir.
Bilançoların dikey analizi: Dikey analiz yöntemine göre bilanço toplamı 100 kabul
edilerek her bir aktif ve pasif kalemin toplama oranı gösterilir.
Gelir tablolarının dikey analizi: : Dikey analiz yöntemine göre net satışlar 100 kabul
edilerek her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara oranı gösterilir.
Finansal oranlar: Finansal oranlar, finansal tablolarda yer alan ham rakamların birbirleri
arasındaki ilişkiyi ifade eder. Böylelikle finansal tablolarda nominal değerlerle yer alan
rakamlar, ortak bir bazda, göreli olarak ifade edilir.
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Kısaltmalar
DB: Dönem Başı
DS: Dönem Sonu
KV: Kısa Vadelş
UV: Uzun Vadeli
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Giriş
Finansal tablolar karmaşık görünebilir. Finansal tabloların özetlediği bilgiler ham
rakamlar olduğu için anlaşılması, yorumlanması ve mukayese edilmesi zor olabilir. Örneğin
pek çok kişi işletme hakkında yorum yapmak amacıyla genellikle gelir tablosunda yer alan
net kar rakamına bakarak karar verir; Net kar rakamında bir artış olumlu olarak algılanabilir.
Ancak bu artış her zaman olumlu bir gösterge değildir, zira bazı durumlarda, işletmenin
karları artarken karlılığı azalabilir ya da likiditesi azalabilir vb. Bu nedenle finansal tablolarda
yer alan ham bilgilerin kolayca anlaşılabilir, yorumlanabilir ve mukayese edilebilir olmaları
gerekir. Finansal tablo analizi, finansal tablolarda yer alan ham bilgileri analiz ederek
işletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik yapılan analizlerdir.
Finansal tabloların analizini ele alan bu bölümde öncelikle yatay analiz, dikey analiz
ve oran analizi yöntemleri tanıtılacak, daha sonra da söz konusu bu finansal tabloların
analizinde en sık kullanılan yöntem olan “oran analizi” ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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3.1.

Finansal Tablo Analizi

Finansal tablolarda yer alan ham bilgilerin kolayca anlaşılabilir, yorumlanabilir ve
mukayese edilebilir olmaları gerekir. Finansal tablo analizi, finansal tablolarda yer alan ham
bilgileri analiz ederek işletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik
yapılan analizlerdir. Finansal tablo analizleri firmanın geçmiş dönemlerine ve cari dönemine
ait finansal tabloları incelenerek gelecek hakkında tahminler yapma olanağı sağlar. Firmanın
finansal tablolarının incelenmesi firmanın başarısını veya başarısızlığını etkileyen firmaya
has faaliyet ve finansal özelliklerini ortaya çıkarır ve firma yöneticilerinin firmanın
faaliyetleri üzerindeki kontrol derecesi hakkında fikir verir. Finansal analiz bir firmanın
finansal sıhhati hakkında rakamlara dayalı kanıtlar sağlar. Analizci, firmanın geçmiş
dönemlere ve cari döneme ait finansal tablolarını inceleyerek gelecek hakkında bilimsel
verilere dayanan akılcı tahminler yapma olanağı elde eder.
Finansal analizin amacı belirsizliğin yarattığı riski en alt düzeye indirmek, işletmenin
zayıf ve güçlü taraflarının belirlemektir.
Finansal tabloların sadece kendi içlerinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Birçok
dış faktör firma verilerinin kalitesi ve bu verileri yorumlama yöntemlerini etkiler. Örneğin
firmanın kullandığı muhasebe yöntemlerindeki belirgin değişiklikler, faaliyet stratejilerindeki
önemli değişiklikler, finansal tabloları ve dolayısıyla bu tablolara dayanarak yapılan
yorumları büyük ölçüde etkiler.
İşletmenin karakteristik özellikleri ve muhasebe yöntemleri belirlendikten sonra
bilanço ve gelir tablosundaki önemli kalemleri analiz edilir. Burada analizcinin üzerine düşen
görev finansal tabloları yorumlayarak firmanın faaliyetlerini anlayabilmektedir. Kullanılan
yöntem ne olursa olsun finansal analiz sonuçta işletmenin finansal sağlığının sorgulanmasını
da gerektirir. Finansal sağlık göstergeleri şunlardır;
 Bilançoda vade uyumu sağlanmış olmalıdır
 Gelirlerin ana kaynağı işletmenin esas faaliyeti olmalıdır
 Yükümlülükler faaliyetlerden yaratılan gelirle yerine getirilmelidir
 Finansal tablolar işletmenin temel karakteristiğini yansıtmalıdır
Finansal tablo analizinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:


Finansal tabloların yatay analizi



Finansal tabloların dikey analizi



Oran analizi
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3.1.1. Yatay Analiz
Finansal tabloların karşılaştırmalı analizi, geçmiş hesap dönemlerine ilişkin finansal
tablo kalemlerindeki değişikliklerin saptanması ve incelenmesidir. Finansal tabloların yatay
analizi:
1) Karşılaştırmalı Analiz
2) Eğilim (Trend) Analizi
olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir.
Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi: Finansal tabloların karşılaştırmalı
analizi, her hangi bir dönemdeki finansal tablo değerlerinin bir önceki döneme göre değişimi
(artış veya azalışlarını) gösterir. Her hangi bir döneme ilişkin artış veya azalışın göreli değeri
aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑿 𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏𝒅𝒂 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒊𝒎 = (

𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎
𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝒕 − 𝟏 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊

Örnek:
Bilanço Kalemi
Kasa

2012
500 TL

Dönem
2013
600 TL

2014
550 TL

Artış veya Azalış (%)
13/12
14/13
20,00
(8,33)
—

Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi: Finansal tabloların eğilim (trend) analizi, finansal
tablo değerlerinin temel alınan bir döneme göre değişimlerini belirleyerek bu değerlerin
zaman içerisindeki eğilimlerini gösterir. Bu yöntemde, bir dönem baz olarak alınmakta ve
finansal tabloların baz döneme ait değerleri 100 kabul edilerek bunu izleyen dönemlerde
finansal tabloların aynı değerlerinin baz döneme göre yüzde olarak değişimi
hesaplanmaktadır. Her hangi bir döneme ilişkin trend değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

𝑿 𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏𝚤𝒏 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑻𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 =

𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊
× 𝟏𝟎𝟎
𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝑩𝒂𝒛 𝒀𝚤𝒍𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊
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Örnek:
Bilanço Kalemi
Kasa

2012
500 TL

Dönem
2013
600 TL

2014
550 TL

Eğilim Yüzdeleri (2002 = 100)
2012
2013
2014
100
120
110

3.1.2. Dikey Analiz
Dikey analiz yöntemiyle finansal tablolar yüzdelerle ifade edilerek ortak bir ölçüye
indirgenmekte ve bu şekilde finansal tablolar arasında anlamlı karşılaştırmalar yapma olanağı
elde edilmektedir.
Bilançoların Yüzde Metoduyla Dikey Analizi: Dikey analiz yöntemine göre bilanço
toplamı 100 kabul edilerek her bir aktif ve pasif kalemin toplama oranı gösterilir. Her hangi
bir döneme ilişkin bilanço kalemlerinin dikey yüzdeleri aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊
𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊
𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏ç𝒐𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑿 𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒀ü𝒛𝒅𝒆 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 =
× 𝟏𝟎𝟎
𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏ç𝒐𝒏𝒖𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎𝚤
Örnek:
Bilanço Kalemi
Kasa
.
.
AKTİF TOPLAMI

2012
500 TL
.
.
2.000 TL

Dönem
2013
600 TL
.
.
3.000 TL

2014
550 TL
.
.
2.200 TL

Dikey Yüzdeler
2012
2013
2014
20
20
25
.
.
.
.
.
.
100
100
100

Gelir Tablolarının Yüzde Metoduyla Dikey Analizi: Dikey analiz yöntemine göre net
satışlar 100 kabul edilerek her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara oranı gösterilir. Her
hangi bir döneme ilişkin gelir tablosu kalemlerinin dikey yüzdeleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊
𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊
𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓 𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐𝒔𝒖𝒏𝒅𝒂 𝑿 𝑯𝒆𝒔𝒂𝒃𝚤𝒏𝚤𝒏 𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒀ü𝒛𝒅𝒆 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 =
× 𝟏𝟎𝟎
𝒕 𝒀𝚤𝒍𝚤𝒏𝒅𝒂𝒌𝒊
𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş 𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓𝒊
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Örnek:
Gelir Tablosu
Net Satışlar
.
.
Yönetim Gideri

2012
1.500 TL
.
.
375 TL

Dönem
2013
2.500 TL
.
.
500 TL

2014
3.000 TL
.
.
750 TL

2012
100
.
.
25

Dikey Yüzdeler
2013
2014
100
100
.
.
.
.
20
25

3.1.3. Oran Analizi
Finansal tablolardan hareketle, işletmelerin faaliyet sonuçlarını anlamaya,
yorumlamaya ve mukayese etmeye yönelik olarak yapılan finansal tablo analizi
yöntemlerinden birisi de “oran analizi”’dir. Finansal oranlar, finansal tablolarda yer alan ham
rakamların birbirleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. Böylelikle finansal tablolarda nominal
değerlerle yer alan rakamlar, ortak bir bazda, göreli olarak ifade edilir. Örneği “satış” ve “net
kar” rakamları tek başlarına nominal değerde birer ham rakam iken net karın satışlara
oranlanması durumunda ise elde edilen sonuç işletmenin her 100 TL’lik satıştan kaç TL kar
elde ettiğini gösteren bir değerdir. Böylece iki işletmenin satışlarının performansı, her iki
işletme için ortak olan 100 TL’lik satış düzeyinde rahatlıkla mukayese edilebilir. Oran
analizi: (i) işletmenin performansının değerlenmesine ve diğer benzer işletmelerle
karşılaştırılmasına, (ii) işletmenin karlılık ve finansal vb. açıdan sağlam olup, olmadığının ve
koşulların iyiye ya da kötüye gidip, gitmediğinin belirlemesine ve (iii) işletmenin mevcut
durumu hakkında bilgi sahibi olarak ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur.
Oran analizi mali tablolarda yer alan tutarların nispi ilişkileri incelenerek işletmenin
mali durumu konusunda bilgi sağlar. Hesaplanan oranlar tek başlarına bir anlam ifade
etmekten uzaktır. Bir işletmenin belirli bir faaliyet dönemi için hesaplanmış finansal
oranlarından hareketle işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlenmesi için söz konusu finansal
oranların (i) işletmenin analiz edilen dönem için hedeflenen oranlarıyla, (ii) işletmenin önceki
yıllardaki oranlarıyla, (iii) işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolundaki benzer firmaların
oranlarıyla ve (iv) işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolundaki standart oranlarla
mukayese edilmesi gerekir. Bu mukayese, işletmenin hedeflere, geçmiş yıllara ve sektöre
göre ne durumda olduğunu ve nerelerde iyileştirme yapılması gerektiğini gösterir.
Finansal tablolarda yer alan kalemler arasında önemli sayıda kombinasyon oluşturup
buna bağlı pek çok oran türetmek mümkündür, ancak finansal tablo kalemleri arasında
kurulan ilişkilerin ve türetilen oranların belirli amaca hizmet etmesi gerekir, aksi halde
türetilen oranlar anlamsız olacaktır.
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Tablo 6: Finansal Analiz Amaç ve Araçları
ANALİZLE İLGİLİ TARAF
Kısa Vadeli Borç Verenler

ANALİZ AMACI
- Kredi Güveni

Uzun Vadeli Borç Verenler
Paydaşlar

- Kredi Güveni
- Yatırımın
Kârlılığı

Yönetim

-

Hükümet

Verimlilik
Kârlılık
İç Kontrol
Finansal Sıhhat
Büyüme
Gelir Vergisi
Kârlılık

İLGİ ALANI
- Likidite
- Çalışma Sermayesi
- Kısa Vadeli Borçları Ödeme Kapasitesi
- Borcu Geri Ödeyebilme Kapasitesi
- İşletmenin Kârlılığı
- Hisse Başına Kâr
- Hisse Başına Kâr Payı
- Toplam Yatırımların Kârlılığı
- Öz sermayenin Kârlılığı

- Katma Değer
- Hisse Başına Kâr
- Muhasebe Düzenine Uyum

Oran analizinde, işletmeyle ilgili kişi ve grupların ortak amaçlarına yönelik olarak
kullanılabilecek oranları aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.
 Likidite oranları,
 Faaliyet oranları
 Finansal yapıyla ilgili oranlar,
 Karlılık oranları.
3.1.3.1.

Likidite Oranları

Likidite oranları işletme ne kadar likit sorusunu cevaplamayı amaçlar. Likidite
oranları firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçmek ve işletme
sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılır. Likidite durumunun
analizinde kullanılan oranlar, işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları
arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılırlar. Bu oranlar işletmenin kısa vadeli
borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup
olmadığının belirlenmesinde kullanılırlar.
Cari Oran: Tüm dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir.
Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösteren bir orandır.
𝑪𝒂𝒓𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒏 =

𝑫ö𝒏𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓
𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓

Cari oran tüm dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir. Cari
oran sonucunun 2 olması yeterli olarak kabul edilir. Kısaca, işletmenin sahip oldukları dönen
varlıklar toplamının, kısa vadeli yabancı kaynaklardan 2 katına ulaşacak şekilde fazla olması
arzu edilmektedir.
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Asit-Test Oranı: Stoklar olmaksızın dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara
oranını göstermektedir.

𝑨𝒔𝒊𝒕 − 𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑶𝒓𝒂𝒏 =

𝑫ö𝒏𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓 − 𝑺𝒕𝒐𝒌𝒍𝒂𝒓
𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓

Asit-Test oranı likiditesi yüksek olan varlıklar “Kasa” ve “Alacaklarla” kısa vadeli
borcu karşılama gücünü gösterir. Asit test oranının sonucunun 1 olması yeterli kabul
edilmektedir. Yani işletmenin stoklarını satmadan dönen varlıkların, kısa vadeli borçları
ödeyebilecek bir düzeyde olması istenmektedir
Nakit Oran: Nakit oranı işletmenin hazır değerlerinin kısa vadeli borçlarının ne
kadarını karşılayabileceğini gösteren bir orandır.

𝑵𝒂𝒌𝒊𝒕 𝑶𝒓𝒂𝒏 =

𝑯𝒂𝒛𝚤𝒓 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒍𝒆𝒓 (𝑲𝒂𝒔𝒂, 𝑩𝒂𝒏𝒌𝒂 𝒗𝒆 𝑵𝒂𝒌𝒅𝒆 𝑬ş𝒅𝒆ğ𝒆𝒓 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓)
𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓

Nakit oranının 0.20’nin altına düşmemesi arzu edilmektedir. Aksi bir durumda
işletmeyi nakit sıkıntısına sokarken, oranın büyük olması da işletmenin nakitlerini iyi
planlamadığı ve kullanamadığının bir göstergesi olmaktadır.
3.1.3.2.

Faaliyet Oranları

Faaliyet oranları işletme varlıklarını ne derece etkin kullanıyor sorusunu cevaplamayı
amaçlar. Faaliyet oranları işletmenin iş hacmini spesifik kalemlere yapılan yatırımlarla
karşılaştırır ve bu varlıkların ne derece etkin kullanıldığını ölçer. Bu oranlara devir hızları adı
verilir.
Alacak Devir Hızı: Bu oran, alacakların bir dönemde (bir yılda) kaç defa tahsil
edildiğini ifade eder.
𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
𝑻𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

Oranın sonucu yıldaki gün sayısına bölündüğünde alacakların kaç günde bir tahsil
edildiği bulunur1.
𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌 𝑻𝒂𝒉𝒔𝒊𝒍 𝑺ü𝒓𝒆𝒔𝒊 =

1

𝟑𝟔𝟓
𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤

Devir hızları hesaplanırken ilgili varlığın ortalamasını almak daha doğru sonuç elde etme imkânı sağlar.
𝐷𝐵 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟+𝐷𝑆 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟
Herhangi bir varlığa ilişkin ortalama değeri
şeklinde hesaplanır. Eğer DB Değere ulaşma
2
imkânı yoksa ortala değer yerine DS Değer kullanılır.
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Alacak devir hızının artışı işletmenin lehine yorumlanan bir durumdur ve işletme
sermayesinin alacaklara nispeten az miktarda bağlandığını gösterir. Tersine devir hızının
azalması işletme sermayesinin büyük bir bölümünün alacaklara tahsis edildiğini belirtir.
Stok Devir Hızı: Stokların yıl içinde kaç kez satışlara dönüştüğünü gösterir. Başka
bir anlatımla, işletmenin stoklarının bir dönemde kaç defa yenilendiğini gösterir.

𝑺𝒕𝒐𝒌 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕𝒊
𝑺𝒕𝒐𝒌𝒍𝒂𝒓 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

Oranın sonucu yıldaki gün sayısına bölünerek stokların bir yılda kaç günde bir
yenilendiği bulunabilir.
𝑺𝒕𝒐𝒌𝒕𝒂 𝑲𝒂𝒍𝒎𝒂 𝑺ü𝒓𝒆𝒔𝒊 =

𝟑𝟔𝟓
𝑺𝒕𝒐𝒌 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤

Stok Devir Hızı stokların ortalama kaç günde satışlara dönüştüğünü gösterir. Stok
devir hızının saptanmasında bazen satışların maliyeti yerine net satışlar alındığı ve net
satışlara ortalama stokun bölündüğünü görülmektedir.
Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Çalışma sermayesi devir hızı, işletmenin dönen
varlıklarına yapılan yatırımın verimliliğini ölçmede kullanılır.

Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒔𝒊 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒔𝒊 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

Oranın sonucunun yüksek olması, işletmenin dönen varlıkların işletmenin
ihtiyacından az olduğunu, oranın sonucunun düşük olması ise işletmenin dönen varlıklarının
gerekenden çok fazla olduğunu gösterir.
Oranın her işletme açısından geçerli olabilecek standart bir sonucu yoktur. Bu sebeple
her işletmenin özelliğine göre oranın sonucu değişik yorumlanabilir.
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Net çalışma sermayesi devir hızı oranı,
işletmenin net çalışma sermayesinin bir dönemde kaç defa devrettiğini, net çalışma
sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir.
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𝑵𝒆𝒕 Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒔𝒊 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
𝑵𝒆𝒕 Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒔𝒊 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

𝑵𝒆𝒕 Ç𝒂𝒍𝚤ş𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒔𝒊 = 𝑫ö𝒏𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓 − 𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓
Bu oranın düşük olması ise, işletmenin aşırı net çalışma sermayesine sahip olduğunu
stok ve alacakların devir hızının yavaş olduğunu işletmenin gereksiniminden fazla nakdi
değerlere sahip olduğunu gösterebilir. Oranın yüksek olması net çalışma sermayesinin
verimliliğinin yüksek olduğunu ortaya koyar.
Duran Varlık Devir Hızı: Duran varlık devir hızı, işletmenin duran varlıklarının
verimliliğini ölçmede kullanılır.

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
𝑫𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓 (𝑵𝒆𝒕)

Sonucunun düşük olması, işletmenin duran varlıklarını verimli bir şekilde
kullanmadığını, tam kapasite ile çalışmadığını göstermektedir gösterir.
Toplam Aktifler Devir Hızı: Toplam aktifler devir hızı, işletmenin toplam
aktiflerinin verimliliğini ölçmede kullanılır.

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒇 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒇𝒍𝒆𝒓 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

Sonucunun düşük olması, işletmenin aktiflerini verimli bir şekilde kullanmadığını,
tam kapasite ile çalışmadığını göstermektedir gösterir.
Öz sermaye Devir Hızı: Öz sermaye devir hızı, işletmenin öz kaynaklarının verimli
kullanılıp kullanılmadığını gösteren bir orandır.

Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆 𝑫𝒆𝒗𝒊𝒓 𝑯𝚤𝒛𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓
Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆 (𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂)

Öz sermaye Devir Hızı öz sermayesinin ne ölçüde verimli kullandığını gösterir.
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Oranın standart bir sonucu yoktur. İşletmenin faaliyet konusu, geçmiş yıl verileri vb.
faktörler, oranın sonucunun yorumlanmasını etkilerler.
3.1.3.3.

Finansal Yapıyla İlgili Oranlar

Finansal yapıyla ilgili oranlar işletmenin kaynakları nelerden oluşuyor sorusunu
cevaplamayı amaçlar. Finansal yapıyla ilgili oranlar, firmanın kaynak yapısını, toplam
kaynaklar içinde borcun ve öz varlığın payını ve uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya
koyar. Başka bir anlatımla, işletmenin öz kaynağının yeterli olup olmadığı, kaynak yapısı
içinde borç ve öz kaynağın dengesi ve öz kaynak olarak yaratılan fonların ne tür dönen varlık
ya da duran varlıklara kullanıldığının ölçülmesinde kullanılan oranlardır. Bu oranlar kısaca
işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlardır.
Toplam Borçların Öz sermayeye Oranı (Finansal Kaldıraç): Firmanın kaynak
yapısı içerisinde borcun öz sermayeye oranını gösterir.

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒚𝒆 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓
Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆

Finansal Kaldıraç oranı olarak da bilinen bu oran işletmenin kısa ve uzun vadeli
borçları toplamının öz sermayeye olan nispetini gösterir.
Toplam Borçların Toplam Kaynaklara Oranı: Bu oran kısa ve uzun vadeli
borçların, kaynak toplamına bölünmesi ile elde edilir. Firmanın kaynak yapısı içinde borcun
payını gösterir.
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝒂 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓

Bu oran varlıkların ne kadarlık bir kısmının borçlarla ne kadarlık bir kısmının da öz
kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir.
Öz sermayenin Toplam Kaynaklara Oranı: Bu oran öz sermayenin bilanço
toplamına bölünmesi ile elde edilir.

Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆𝒏𝒊𝒏 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝒂 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒇𝒍𝒆𝒓

Bu oran varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse
edildiğini ortaya koyar.
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K. V. Borçların Toplam Kaynaklara Oranı: Kısa vadeli borçların toplam
kaynaklara oranı, işletmenin varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa vadeli borçlarla finanse
edildiğini gösterir.

𝑲𝑽 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝒂 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒇𝒍𝒆𝒓

U. V. Borçların Toplam Kaynaklara Oranı: Uzun vadeli yabancı kaynakların
toplam kaynaklara oranı, işletmenin varlıklarının yüzde kaçının uzun vadeli yabancı
kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.
𝑼𝑽 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓𝚤𝒏 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝒂 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝑼𝒛𝒖𝒏 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒇𝒍𝒆𝒓

Faiz Ödeme Gücü: Firmanın kendi yarattığı kaynaklarla (faiz ve vergi öncesi karla)
faiz yükümlülüğünün kaç kez karşılanabileceğini gösterir. Faizleri ödeme gücü, işletmenin
ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini bir dönemde kaç kere kazandığını gösterir.
İşletmenin ödemesi gereken faizleri, kolaylıkla ödeyip ödeyemeyeceğini gösteren orandır.
𝐹𝑎𝑖𝑧 Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝐺ü𝑐ü =

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑣𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 Ö𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑟
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖

Faizleri Nakden Ödeme Gücü: Faizleri nakden ödeme gücü, işletmenin ödemek
zorunda olduğu faiz giderlerini elde ettiği nakdi gelirle kolaylıkla ödeyip ödeyemeyeceğini
gösteren orandır.

𝐹𝑎𝑖𝑧𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑘𝑑𝑒𝑛 Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝐺ü𝑐ü =

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑣𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 Ö𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑟 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖

Borç Servis Oranı: Firmanın kendi yarattığı kaynaklarla (faiz ve vergi öncesi karla)
borcuna ait yükümlülüklerini karşılama gücünü gösterir.

𝑩𝒐𝒓ç 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒔 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

3.1.3.4.

𝑭𝒂𝒊𝒛 𝒗𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊 Ö𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊 𝑲𝒂𝒓 + 𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒔𝒎𝒂𝒏 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒓𝒊
𝑩𝒐𝒓ç 𝑨𝒏𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒔𝒊𝒅𝒊
𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑭𝒂𝒊𝒛 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒓𝒊 +
𝟏 − 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤

Karlılık Oranları
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Karlılık oranları işletmenin faaliyet performansı nedir sorusunu cevaplamayı amaçlar.
Kârlılık oranları, kâr rakamıyla (faaliyet kârı veya net kâr), satışlar, aktifler ve öz varlık
kârlılığı hakkında bilgi verir.
Brüt Kâr Marjı: İşletmenin net satışlarının yüzde kaçının brüt satış kârı olduğunu
gösteren orandır. Başka bir anlatımla, her yüz liralık satışın içindeki brüt satış karı tutarını
veren orandır.
𝑩𝒓ü𝒕 𝑲𝒂𝒓 𝑴𝒂𝒓𝒋𝚤 =

𝑩𝒓ü𝒕 𝑲𝒂𝒓
𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓

Faaliyet Kâr Marjı: İşletmenin net satışlarının yüzde kaçının faaliyet karı olduğunu
yani esas faaliyetlerinden ne ölçüde kar elde edildiğini gösterir.
𝑭𝒂𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕 𝑲𝒂𝒓 𝑴𝒂𝒓𝒋𝚤 =

𝑭𝒂𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕 𝑲𝒂𝒓𝚤
𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓

Net Kâr Marjı: İşletmenin net satışları üzerinden yüzde kaç net kâr elde ettiğini yani
işletmenin dönem net karının yeterli olup olmadığını ölçmede kullanılan orandır.
𝑵𝒆𝒕 𝑲𝒂𝒓 𝑴𝒂𝒓𝒋𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑲𝒂𝒓
𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓

Öz sermayenin Kârlılığı Oranı: Öz sermayenin kârlılığı oranı, işletme sahibi veya
ortaklarının işletmeye sağlamış oldukları kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığının
ölçülmesinde kullanılır. Öz sermaye karlılığı oranı aynı zamanda “Mali rantabilite” olarak da
bilinir.
Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆 𝑲𝒂𝒓𝒍𝚤𝒍𝚤ğ𝚤 =

𝑵𝒆𝒕 𝑲𝒂𝒓
Ö𝒛𝒔𝒆𝒓𝒎𝒂𝒚𝒆

Oran, işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını
gösterir.
Aktif Kârlılığı Oranı: Aktif kârlılığı oranı, işletmenin toplam kaynaklarının ne
ölçüde karlı kullanıldığını gösterir. Oran, işletmeye yatırılan fonların getirisini ölçmede
kullanılır.
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒇 𝑲𝒂𝒓𝒍𝚤𝒍𝚤ğ𝚤 =

𝑭𝒂𝒊𝒛 𝒗𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊 Ö𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊 𝑲𝒂𝒓 × (𝟏 − 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤)
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒇𝒍𝒆𝒓
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Aktif karlılığı oranı aynı zamanda “Ekonomik rantabilite” olarak da bilinir. Ekonomik
rantabilite oranının mali rantabilite oranından düşük olması gereklidir. Aksi durumda yabancı
kaynaktan yararlanma maliyetinin normalin üzerinde olduğu düşünülür.
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Uygulamalar
GİRİŞİM A.Ş.’nin 31.12.2015 Tarihli Bilançosu (000TL)
AKTİF
Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
(-) Birikmiş Amortisman
AKTİF TOPLAMI

323.250
10.000
197.000
116.250
185.170
294.000
108.830

508.420

PASİF
Kısa Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Ödenecek Vergi
Uzun Vadeli Borçlar
Öz Sermaye
Sermaye
Kar Yedekleri
Dönem Net Karı
PASİF TOPLAMI

149.226
80.674
51.049
17.503
150.000
209.194
70.000
112.940
26.254
508.420

GİRİŞİM A.Ş.'nin 2015 Yılı Gelir Tablosu (000 TL)
Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Maaş Ve Ücretler
Kira
Diğer Giderler
Faaliyet Karı
Faiz Gideri
Dönem Karı
Vergi
Dönem Net Karı

533.000
399.750
133.250
77.730
38.000
24.000
15.730
55.520
11.763
43.757
17.503
26.254

Ek bilgi: Dönemin amortisman gideri 6.250.000 TL’dir.
Borç anapara taksiti 15.000.000 TL’dir.
Oranın Adı
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Alacak Devir Hızı
Alacak Tahsil Süresi
Stok Devir Hızı
Stokta Kalma Süresi
Öz Sermaye Devir Hızı
Borç/Öz Sermaye
Borç/Toplam Varlık
K.V. Borç/Top. Borç
Faiz Ödeme Gücü
Borç Servis Oranı
Brüt Kar Marjı
Kar Marjı
Net Kar Marjı
Aktif Karlılığı
Öz Sermaye Karlılığı

Değer
2,17
1,39
2,71 kez
135 gün
3,44 kez
106 gün
2,55
1,43
0,59
0,50
5,25
1,68
0,25
0,08
0,05
0,11
0,13
72

Uygulama Soruları
1. Bir yönetiçi olsaydınız, kurumun finansal tabloları nasıl yorumlardınız, tartışınız.
2. Sizçe analiz yöntemlerinden hangisi finansal tabloların daha anlaşılır olmasını
mümkün kılar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Finansal tabloları analiz etme gereğini ve analiz yöntemlerini öğrendik.
Yatay analiz, dikey analiz ve oran analizleri yoluyla finansal tabloların nasıl analiz
edileceğini ve tablolarda yer alan bilgilerin nasıl yorumlanacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Duran varlıkları 500.000 TL,

öz sermayesi 750.0000 TL,

aktif toplamı

1.000.000, uzun vadeli borç 0 TL, faaliyet karı 50.000 ve satışlarının maliyeti
500.00 TL olan bir işletmenin cari oranı nedir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
2. Aşağıdakilerden hangisi finansal yapıyla ilgili oranlardandır?
A. Asit-Test Oranı
B. Alacak Tahsil Süresi
C. Stok Devir Hızı
D. Toplam borçların öz sermayeye oranı
E. Öz sermaye Karlılığı
3. Nakit oran aşağıdaki oran gruplarından hangisine aittir?
A. Finansal yapıyla ilgili oranlar
B. Faaliyet oranları
C. Büyüme oranları
D. Likidite oranları
E. Karlılık oranları
4. Satış geliri 800.000 TL, satışlarının maliyeti 600.000 TL ve ortalama alacakları da
200.00

TL olan bir işletmenin alacak tahsil süresi kaç gündür? (Yıldaki gün

sayısı 360 dır)
A. 45 gün
B. 90 gün
C. 120 gün
D. 180 gün
E. 200 gün
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5. Satış geliri 2.000.000 TL, net kar marjı % 10, aktif toplamı 1.000.000 TL ve öz
sermayesi 800.000 TL olan bir işletmenin öz sermaye karlılığı nedir?
A. % 10
B. % 15
C. % 20
D. % 25
E. % 30
6. Dönen varlıkları toplamı 400.000TL, duran varlıkları 500.000 TL, cari oranı 2,
toplam borçların öz sermayeye oranı 0,50 olan bir işletmenin öz sermayesi kaç
TL’dir?
A. 400.000 TL
B. 500.000 TL
C. 600.000 TL
D. 700.000 TL
E. 800.000 TL
7. Satış geliri 20.000.000 TL, brüt kar marjı, % 75, cari oranı, 2 asit test oranı 1,2,
kısa vadeli borçları 5.000.000 TL olan bir işletmenin stokları kaç TL’dir?
A. 2.400.000 TL
B. 4.000.000 TL
C. 5.000.000 TL
D. 10.000.000 TL
E. 15.000.000 TL
8. Dönem net karı 72.000 TL, amortisman gideri 20.000 TL, faiz gideri 10.000 TL
olan ZAC A.Ş.'nin tabi olduğu vergi oranı % 20 ise faizi nakden ödeme gücü
nedir?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
E. 14
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9. Aktifleri toplamı 1.600.000 TL, dönem net karı 288.000 TL, amortisman gideri
80.00 TL, faiz gideri 40.000 TL olan CAZ A.Ş.’nin tabi olduğu vergi oranı %
20 ise aktif karlılığı nedir?
A. % 5
B. % 10
C. % 15
D. % 20
E. % 25
10. Satışları 20.000.000 TL, net kar marjı % 10, aktif devir hızı, 1,50, öz sermaye
devir hızı 4 olan bir işletmenin öz sermaye karlılığı nedir?
A. % 2,50
B. % 4,00
C. % 10,00
D. % 25,00
E. % 40,00
Cevaplar
1
B

2
D

3
D

4
B

5
D

6
C

7
B

8
C

9
D

10
E
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4. DÖNEN VARLIKLARIN YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Dönen Varlıklar
Çalışma Sermayesi
Nakit Yönetimi
Alacakların Yönetimi
Stokların Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dönen varlıklar nedir?

2) İşletmelerin dönen varlıklara yatırım yapmalarının nedenleri nelerdir?

3) Çalışma sermayesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dönen varlıklar

Öğrenciler işletmelerde

Dersle ilgili konu

dönen varlıkların neler

anlatımının olduğu medya

olduğu, işletmelerin dönen

izlenerek. Kitaptaki ilgili

varlıklara yatırım yapma

bölüm okunarak. Örneklerin

nedenlerinin nelerolduğu

üzerinden gidilip, bölüm

hakkında bilgiye sahip olur.

problemleri çözülerek.

Öğrenciler çalışma

Dersle ilgili konu

sermayesi ve buna ilişkin

anlatımının olduğu medya

kavramları öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili

Çalışma sermayesi

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
Çalışma sermayesi
yönetimi

Öğrenciler çalışma

Dersle ilgili konu

sermayesi yönetiminin

anlatımının olduğu medya

anlam ve önemini, çalışma

izlenerek. Kitaptaki ilgili

sermayesiyönetiminde

bölüm okunarak. Örneklerin

kullanılanyöntemleri

üzerinden gidilip, bölüm

öğrenir.

problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Likit varlık: Nakit ya da nakde dönme potansiyeli yüksek olan varlıklar
Dönen varlıklar: İşletmenin nakit, ticari alacak ve stoklar gibi likit varlıkları
Çalışma sermayesi: İşletmenin dönen varlıkları toplamı
Brüt çalışma sermayesi: İşletmenin dönen varlıkları toplamı
Net çalışma sermayesi: İşletmenin dönen varlıkları toplamı ile kısa vadeli borçları
arasındaki fark
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Giriş
İşletmeler faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet üretmek için varlıklara yatırım yaparlar.
Mal ve hizmetin üretilmesi amacıyla uzun süre kullanılmak üzere bina, makine, teçhizat vb.
duran varlıklara yatırım yapılır. Ancak işletmelerin faaliyetlerinin sadece duran varlıklarla
gerçekleştirmeleri mümkün değildir; günlük faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için
dönen varlıklara da ihtiyaçları vardır. Dönen varlıklar ihtiyat amacıyla tutulan nakit, mal veya
hizmetin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan ticari alacaklar ve stoklardan oluşan kısa
vadeli varlıklardır ve bu varlıklara yapılan yatırımın finanse edilmesi gerekir. İşletmenin
faaliyetleri gerçekleştirilirken öncelikle hammadde ve malzeme tedarik edilecek, belirli bir
süre stoklarda bekletilecek, daha sonra personel, enerji vb. kullanılarak mal veya hizmet
üretimi gerçekleştirilecektir. Ürün ya da hizmetin satışı gerçekleştiğinde büyük bir olasılıkla
bedelinin alınması için belirli bir sürenin geçmesi beklenecektir. İşte bu süre içinde mal veya
hizmetin üretiminde gerekli olan hammadde ve malzemenin bedelinin, ücret, maaş, kira vb.
rutin giderlerin ödenmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar işletmenin düzenli, rutin
ya da günlük faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan kaynaktır ve bu kaynaklar “çalışma
sermayesi” olarak ifade edilir. Bu bölümde işletmelerde dönen varlıklara yapılan yatırımlar
yani çalışma sermayesinin yönetimi anlatılacaktır.

83

4.1.

Faaliyet ve Nakit Döngüsü

Faaliyet ve nakit döngüsü çalışma sermayesi yönetiminde iki önemli kavramdır. Zira
çalışma sermayesine yapılacak yatırımın büyüklüğü bu iki parametreyle yakından alakalıdır.
Faaliyet döngüsü, hammadde ve malzemenin tedarik edilip, üretime verilmesi,
üretilen ürün ya da hizmetin satılması ve müşteriden tahsilatın yapılması sürecinin
oluşturduğu süredir. Bir hastane için faaliyet döngüsü, malzeme tedariki, sağlık personelinin
maaş ve ücretlerinin ve genel hizmet giderlerinin yüklenilmesi, sağlık hizmetinin verilmesi
ve oluşan alacağın tahsil edilmesine ilişkin süreç tarafından belirlenir.
Faaliyet Döngüsü = Stokta Kalma Süresi + Alacak Tahsil Süresi
Nakit döngüsü, hammadde ve malzemenin tedarik edilip, üretime verilmesi, üretilen
ürünün ya da hizmetin satılması, müşteriden tahsilatın yapılması ve ticari borçların ödenmesi
sürecinin oluşturduğu süredir. Bir hastane için nakit döngüsü, malzeme tedariki, sağlık
personel ve genel hizmet giderlerinin yüklenilerek sağlık hizmetinin verilmesi ve oluşan
alacağın tahsil ile ticari borçlar ve ödenecek ücretlerin ödenmesi arasındaki gün sayısıdır.
Nakit döngüsünün uzun olması işletme faaliyetleri için gerekli olan çalışma sermayesi
kalemlerine yapılan yatırımın yüksek olmasını gerektirir, bu nedenle nakit döngüsünün kısa
olması çalışma sermayesi yönetimindeki etikliğin bir göstergesidir.
Nakit Döngüsü = Stokta Kalma Süresi + Alacak Tahsil Süresi – Borç Ödeme Süresi
Borç Ödeme Süresi = Ticari Borçlar / Kredili Alışlar

Şekil 1: Faaliyet ve Nakit Döngüsü
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4.2.

Dönen Varlık Yatırımı

İşletmenin dönen varlıkları nakit ya da bir yıl içerisinde nakde dönme potansiyeline
sahip olan varlıklardır. Bu özelliği nedeniyle dönen varlıklar likit varlıklar olarak bilinir ve
kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirmede başvurulabilecek bir kaynak olarak dikkate
alınırlar. Bir işletmenin dönen varlıklara işletmenin gereksiniminden fazla yatırım yapması
likiditesinin yüksek olmasına ve dolayısıyla kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında
sorun yaşanmayacağı anlamına gelir. Ancak diğer yandan dönen varlıklar gelir getirme
kabiliyeti düşük olan varlıklardır. Bu nedenle bu tür varlıklara işletmenin gereksiniminden
fazla yapılacak yatırım işletmenin karlılığını olumsuz yönde etkiler. Bir işletmenin dönen
varlıklara işletmenin gereksiniminden az yatırım yapması işletmenin karlılığını olumlu yönde
etkiler. Ancak diğer yandan bu tür varlıklara işletmenin gereksiniminden az yatırım yapılması
likiditesinin düşük olmasına ve dolayısıyla kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında
sorun yaşanacağı anlamına gelir.
Dönen varlıklara yapılan yatırımın yanında bu yatırımın finansmanı da aynı derecede
önemlidir. Dönen varlıklara yapılacak yatırımın finansmanı, yani kısa ya da uzun vadeli
kaynaklarla finanse ediliyor olması işletmenin risk ve karlılığını etkiler. Zira dönen varlıklara
yapılan yatırımın kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi durumunda maliyet düşük ancak
risk yüksek olur, aksine uzun vadeli kaynaklarla finansman durumunda ise maliyet yüksek
risk düşük olur.
4.3.

Çalışma Sermayesi

Çalışma sermayesi temel olarak işletmenin dönen varlıkları toplamını ifade eder.
Çalışma sermayesiyle ilgili olarak iki kavram söz konusudur: “brüt çalışma sermayesi” ve
“net çalışma sermayesi”. Brüt çalışma sermayesi dönen varlıklara yapılan toplam yatırımı
ifade eder.
Brüt Çalışma Sermayesi = Toplam Dönen Varlıklar
Net çalışma sermayesi ise daha dar bir kavramdır ve dönen varlıkların kısa vadeli
borçları aşan kısmını ifade eder.
Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar
Pek çok durumda dönen varlıkların belirli bir kısmı zaman içerisinde devamlılık
gösterdiği için sabit kalır. Çalışma sermayesinin devamlı ve geçici olmasına göre çalışma
sermayesi daimi ve geçici çalışma sermeyesi olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışma sermayesinin
zaman içerisinde devamlılık gösteren daimi kısmı (i) minimum nakit düzeyi, (ii) vadesi
gelmemiş ticari alacaklar ve (iii) emniyet stoğundan oluşur. “Daimi çalışma sermayesi”
çalışma sermayesinin zaman içerisinde faaliyet hacminden bağımsız olarak devamlılık
gösteren kısmıdır. “Geçici çalışma sermayesi” çalışma sermayesinin zaman içerisinde
dalgalanan, faaliyet hacmine bağlı olarak zaman içinde azalıp artan kısmıdır.
85

4.4.

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Çalışma sermayesi yönetimi işletmenin dönen varlıklarına yapılacak yatımın düzeyi
ve bu yatırımın finansmanında risk-getiri dengesinin sağlanması çabası olarak tanımlanabilir.
Zira çalışma sermayesinin düşük olması firma karlılığını artırıcı bir politika olmakla birlikte,
aynı zamanda, firmanın riskini de artırır; benzer şekilde çalışma sermayesinin yüksek olması
firma karlılığını azaltıcı bir politika olmakla birlikte, aynı zamanda, firmanın riskini de
azaltır. Çalışma sermayesi yönetiminin amacı kar maksimizasyonu ve likidite dengesini
sağlayacak şekilde dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların yönetimidir.
Çalışma sermayesi yönetimi dönen varlıklar ve bunların finansmanı ile ilgilidir.
Çalışma sermayesine yapılacak yatırım kararı likidite ve karlılık arasında maliyet-fayda
dengesinin sağlanmasını gerektirir. Çalışma sermayesine yapılacak yatırımın optimal düzeyi
dönen varlıklardaki bir birim artışın sağladığı marjinal getirinin bu varlıkların finansmanında
kullanılan kaynakların marjinal maliyetine eşit olduğu noktadır.

Şekil 2:Çalışma Sermayesi Dengesi
Çalışma sermayesi belirli bir tutarda yatırım yapmayı gerektirdiği ve yapılacak bu
yatırım işletmenin likidite ve risk düzeyini belirlediği için son derece önemlidir. Bu nedenle
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çalışma sermayesi yönetimi işletmenin uzun vadeli başarısında kritik öneme sahip bir
faktördür.
İşletmelerde çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen faktörler:


faaliyet hacmi,



faaliyet konusu,



mevsimsel faktörler,



teknolojik yenilikler,



işletmenin politikalarıdır.

İşletmelerin olması gerekenden daha az çalışma sermayesine sahip olmaları daha az
kaynakla aynı işi yapacakları için karlılıklarının yüksek olmasına neden olur, ancak bu tercih
ödemelerin yapılmasında güçlük yaşanması, beklenmedik talepler geldiğine bunların
karşılanamaması ve mal ve hizmet üretiminde problem yaşanması gibi riskleri de
barındırmaktadır. İşletmelerin olması gerekenden daha fazla çalışma sermayesine sahip
olmaları daha fazla kaynakla aynı işi yapacakları için karlılıklarının düşük olmasına neden
olur, ancak bu tercih ödemelerin rahatlıkla yapılması, beklenmedik talepler geldiğine
bunların hemen karşılanabilmesi ve mal ve hizmet üretiminin aksamadan sürdürülmesi
olanağı verdiği için risk düşük olacaktır.
Bir işletmenin olması gerekenden daha az çalışma sermayesiyle faaliyetlerini yürütme
politikasını tercih etmesi “riskli yaklaşım”, olması gerekenden daha fazla çalışma
sermayesiyle faaliyetlerini yürütme politikasını tercih etmesi “ihtiyatlı yaklaşım”, olması
gereken kadar, ideal düzeyde çalışma sermayesiyle faaliyetlerini yürütme politikasını tercih
etmesi “dengeli yaklaşım” olarak bilinir.

Şekil 3: Dönen Varlıklara Yatırım Politikası
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Çalışma sermayesinin finansmanı çalışma sermayesinin hangi kaynakla finansmanın
daha doğru olduğunun kararlaştırılmasıdır. Dönen varlıkların tamamen kısa vadeli
kaynaklarla finanse edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Finansmanın kısa ya da uzun
vadeli kaynaklarla yapılması kararı bazı faktörlere bağlıdır, bunlar: (i) çalışma sermayesinin
daimi ve geçici kısmı, (ii) kısa vadeli finansmanın maliyet ve riski ve (iii) yönetimin riske
karşı tutumudur.
Dönen varlıkların daimi kısmının nasıl finanse edileceği tercihi yönetimin kararıdır.
Yönetimin riske karşı tutumu agresif (saldırgan), konservatif (tutucu) ve dengeli olabilir ve
geliştirilecek politikalar bunların ürünü olacaktır. Ancak bunlar herhangi birinin en ideal
çözüm olduğunu söylemek doğru değildir, tercih tamamen yönetimindir.


Agresif – devamlı çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir
kısmının kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir. Bu tercih risklidir ancak
karlık yüksektir.



Konservatif – geçici çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir
kısmının uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir. Bu tercih düşük risklidir
ancak pahalı ve dolayısıyla karlılık düşüktür.



Dengeli – finansmanın yatırımın vadesiyle uyumlu, yani devamlı çalışma
sermayesi uzun vadeli kaynaklarla ve geçici çalışma sermayesi de kısa vadeli
kaynaklarla finanse edilmesidir.

Şekil 4: Dönen Varlıklar
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4.5.

Çalışma Sermayesi İhtiyacının Çalışma Sermayesi Devir Hızı Yöntemiyle
Tahmini

Bu yöntemde gelecek dönem için yapılan satılan malın maliyeti tahmini çalışma
sermayesi devir hızına bölünerek işletme sermayesi ihtiyacı hesaplanır. Çalışma sermayesi
devir hızı olarak firmanın geçmiş yıllardaki rakamları ya da endüstri ortalamaları
kullanılabilir.
Problem:
Global Hastanesinin gelecek yıl için satış tahmini 10.000.000 TL, brüt kar oranı tahmini
ise %20’dir. Global’in geçmiş yıllar için hesaplanan ortalama devir süreler alacaklar
için 60 gün, stoklar için 30 gün, borçlar için 50 gündür. Global kasa ve banka
hesabında 5 günlük ödemelerini karşılayacak miktarda nakit tutacaktır. Global’in
gelecek yıl için net çalışma sermayesi ihtiyacı ne kadardır?
Çözüm:
Satılan Hizmet Maliyeti  10.000.000 TL  1  0,20 8.000.000 TL
360
(Net) İşletme Sermayesi Devir Hızı 
8
5  60  30  50
8.000.000 TL
(Net) İşletme Sermayesi İhtiyacı 
 1.000.000 TL
8

Çalışma sermayesinin yönetimi çalışma sermayesini oluşturan bileşenlerin yani nakit,
ticari alacaklar, stoklar ve ticari borçların ayrı ayrı yönetilmesini içerir.
4.6.

Nakit Yönetimi

İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını belirleyen pek çok faktör vardır: (i) satış düzeyi, (ii)
satış ve alış koşulları, (iii) ekonomik konjonktür ve (iv) nakit ödemeler ve tahsilatlar. Nakit
yönetimi, elde tutulacak nakit ve nakit benzeri varlıkların optimum miktarının belirlenmesi
ve nakit akışının dengelenmesidir. Bu amaçla kullanılabilecek pek en ideal yöntem nakit
bütçesidir. Aynı zamanda nakdin satışlara oranı ya da nakit oranı gibi büyüklüklerden
hareketle elde tutulacak nakit ve nakit benzeri varlıkların optimum miktarının
belirlenebilirler.
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 − 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛𝚤
(
)
Ö𝑑𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖
+𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐴𝑟𝑡𝚤ş𝚤 − 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐴𝑟𝑡𝚤ş𝚤
𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 = (𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑚𝑎 ) ×
365
𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
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Problem:
ABC A.Ş.’nin gelecek yıl için satış tahmini 200.000 TL ve brüt kar oranı tahmini ise
%20’dir. Dönemin amortisman giderinin 10.000 TL olması beklenmektedir. ABC
gelecek yıl kasa ve banka hesabında ortalama 25 günlük ödemelerini karşılayacak
miktarda nakit tutmayı planlamaktadır. ABC’nin gelecek yıl stoklarında 30.000 TL’lik
bir artış olacağı buna karşın ticari borçlarında bir değişim olmayacağı
öngörülmektedir. ABC’nin gelecek yıl tutacağı ortalama nakit kaç TL olmalıdır?
Çözüm:
𝒀𝒊𝒍𝒍𝒊𝒌 𝑶𝒅𝒆𝒎𝒆 = 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 × (𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟎) − 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝒀𝒊𝒍𝒍𝒊𝒌 𝑶𝒅𝒆𝒎𝒆 = 𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝑩𝒊𝒓 𝑮𝒖𝒏𝒍𝒖𝒌 𝑶𝒅𝒆𝒎𝒆 =

𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟔𝟎

𝑩𝒊𝒓 𝑮𝒖𝒏𝒍𝒖𝒌 𝑶𝒅𝒆𝒎𝒆 = 𝟓𝟎𝟎 𝑻𝑳
𝟐𝟓 𝑮𝒖𝒏𝒍𝒖𝒌 𝑶𝒅𝒆𝒎𝒆 = 𝟐𝟓 × 𝟓𝟎𝟎 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟎𝟎 𝑻𝑳
ABC gelecek yıl ortalama 12.500 TL nakit tutacaktır.

4.7.

Alacakların Yönetimi

Alacaklar işletmenin müşterilerine yaptığı vadeli satışlardan kaynaklanır. Alacakların
düzeyini belirleyen faktörler;
– Satışlar hacmi,
– Alacakların tahsilat süresi,
• Ekonomik koşullar,
• Vade politikası,
• Kamunun uyguladığı politikalardır.
Alacaklar = f(Vadeli Satışlar; Alacak Tahsilat Süresi)
Ticari Alacaklar = Bir Günlük Vadeli Satışlar X Alacak Tahsilat Süresi
Bir Günlük Vadeli Satışlar = Yıllık Vadeli Satışlar Toplamı / 365
Vadenin uzatılması hizmet satışlarını ve dolayısıyla alacakları (alacaklara yapılan
yatırımları) artıracaktır. Vadenin uzatılması ile elde edilecek fayda karlılığın artmasıdır.
Vadenin uzatılması ile katlanılacak maliyetler ise: (i) tahsil edilemeyen alacaklardaki artış,
(ii) soruşturma ve tahsilat masraflarındaki artış ve (iii) artan alacaklar için bağlanan fonların
fırsat maliyetidir.
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Problem:
Global hastanesi 2016 yılında 50.000.000 TL ciro hedeflemektedir. Global sosyal
güvenlik kapsamındaki hastalardan fark almamayı planlıyor. Hastalarının % 10’u
ücretli özel hastalarda oluşacak ve % 25’i özel sigorta kapsamında, % 65’inin ödemesi
de sosyal güvenlik kapsamında yapılacaktır. Kendisi ödeme yapan hastaların tahsilatları
ortalama 20 günde, özel sigorta kapsamında ödeme yapan hastaların tahsilatları
ortalama 60 günde ve sosyal güvenlik kapsamında ödeme yapan hastaların tahsilatları
da ortalama 90 günde yapılmaktadır. % 20 brüt kar marjıyla çalışan Globalin verdiği
hizmet karşılığında tahsilat için geçecek sürenin finansmanı için gerekli sermaye ihtiyacı
kaç TL’dir?
Çözüm:
Ort.Vade  0,10  20  0,25  60   0,65  90
Ort.Vade  75,5 Gun
10.000.000
Ort.Alacak 
 75,5
360
Ort.Alacak  2.097.222 TL
Finansman Ihtiyaci  2.097.222  (1 - 0,20)
Finansman Ihtiyaci  1.677.778 TL
Global Hastanesi sosyal güvenlik kapsamındaki hastalara verdiği hizmete ilişkin
tahsilatlarını 90 günden 75 güne indirebilirse tahsilat için geçecek sürenin finansmanı
için gerekli sermaye ihtiyacı kaç TL azalır?
Ort.Vade  0,10  20  0,25  60  0,65  75
Ort.Vade  65,75 Gun
10.000.000
Ort.Alacak 
 65,75
360
Ort.Alacak  1.826.389 TL
Finansman Ihtiyaci  1.826.389  (1 - 0,20)
Finansman Ihtiyaci  1.461.111TL
Fark  1.677.778 - 1.461.111
Fark  216.667 TL
4.8.

Stokların Yönetimi

İşletmeler mal ve hizmetlerine yönelik talebin karşılanamama riskini azaltmak,
gelebilecek talebe karşı açık kalmamak, büyük miktarlarda yapılan alımlarda uygulanan
ıskontodan yararlanmak ve düşük fiyatlarla tedarik gerçekleştirmek, enflasyonist ortamlarda
fiyat artışından korunma gayeleriyle ellerinde stok bulundururlar.
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İşletmelerin ellerinde stok bulundurmalarının faydası yanında bazı maliyetleri vardır.
Stok bulundurmanın maliyeti (i) stoklara bağlanan fonların alternatif maliyeti, (ii) stokların
bozulma, eskime, teknolojik olarak geri kalması ve (iii) depolama, koruma, kollama vb. elde
bulundurma maliyetleridir.
Stok yönetiminin temel uğraşı hiç veya az stok bulundurma ile çok fazla stok
bulundurmanın maliyetleri arasında makul bir denge bulmaya çalışmaktır. En ideal, yani
optimum stok seviyesi bu denge tarafından belirlenir. Optimum stok miktarını belirleyen
başlıca değişkenler (i) sipariş etme maliyeti ve (ii) elde bulundurma maliyetidir.
Sipariş etme maliyetini her partide sipariş edilen ortalama miktar bir yıldaki sipariş
etme sayısını belirler. Bir yıldaki sipariş sayısı ve sipariş başına maliyet de toplam sipariş
etme maliyetini belirler. Elde bulundurma maliyetini elde bulundurulan ortalama stok ve
birim elde tutma maliyeti toplam elde bulundurma maliyetini belirler.
Optimum stok miktarının belirlenmesine aşağıda verilen formülden yararlanılır:

Ekonomik Sipariş Miktarı 





2  Yıllık Gereksinim Sipariş Maliyeti
Birim Stok Tutma Maliyeti


Problem:
Global Hastanesi yılda 256 adet disposible katater kullanmaktadır. Sipariş maliyeti 10
TL/sipariş, yıllık stoklama maliyeti 100 TL/adettir. Firmanın ekonomik sipariş miktarı
nedir?


Çözüm:
Ekonomik Sipariş Miktarı 

2 25610
 7 Adet
100

Global için optimum katater stok miktarı 7 adettir.
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Uygulamalar
Ekonomik sipariş miktarı neden önemli? Stok yönetimindeki örneği tekrar hatırlarsak,
Global için ekonomik katater spariş miktarı 7 adet/sipariş idi. Eğer Global yıllık ihtiyacı olan
100 adet katateri ellişer adetlik miktarlarda iki kere sipariş vererek temin etme yoluna
gitseydi ne olurdu?
Sipariş
Sayısı

Ortalama
Stok

Sipariş
Maliyeti

Elde
Tutma
Maliyeti

Toplam
Maliyeti

7 adet/sipariş

14,29 Adet
(=100/7)

3,5 Adet
(=7/2)

142,9 TL
(14,29x10)

350 TL
(=3,5x100)

492,9 TL
(=142,9+350)

50 adet/sipariş

2 Adet
(=100/50)

25 Adet
(=50/2)

20 TL
(=2x10)

2.500 TL
(=25x100)

2.520 TL
(=20+2.500)

Görüldüğü üzere ekonomik sipariş miktarından farklı miktarlarda sipariş verildiğinde
kurumun toplam maliyeti artmaktadır.
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Uygulama Soruları

1. Nakit döngüsü süresi kısaltmak isteyen bir işletmenin bu amaçla müdahale
edebileceği bilanço kalemleri hangileridir?
2. Nakit, alacak ve stok yönetimi bir kurum için neden önemlidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dönen varlıklar ve çalışma sermayesini tanıdır. Dönen varlıklara yapılan
yatırım ve bu yatırımın finansmanın, dolayısıyla çalışama sermayesi yönetiminin anlamı ve
önemini öğrendik. Çalışma sermayesi yönetimi adına nelerin yapılması gerektiğini, nakit,
alacak, stoklara yapılacak optimum yatırım düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin
neler olduğunu ve bu yöntemleri kullanarak dönen varlık yatırım kararlarının nasıl verildiğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlık kalemi değildir?
A. Kasa
B. Stoklar
C. Maddi Duran Varlıklar
D. Banka Mevduatı
E. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
2. Aşağıdakilerden hangisi “Net Çalışma Sermayesi” dir?
A. Dönen varlıklar + Duran varlıklar
B. Duran varlıklar – Uzun vadeli borçlar
C. Toplam aktif – Duran varlıklar
D. Kısa vadeli borçlar + Uzun vadeli borçlar
E. Dönen varlıklar – Kısa vadeli borçlar
3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin daimi kısmını tanımlar?
A. Çalışma sermayesinin faaliyet hacminden bağımsız olan kısmı
B. Çalışma sermayesinin faaliyet hacmine bağımlı olan kısmı
C. Çalışma sermayesinin toplamı
D. Çalışma sermayesinin kısa vadeli borçları aşan kısmı
E. Çalışma sermayesinin kısa vadeli borçlara eşit olan kısmı
4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin değişken kısmını tanımlar?
A. Çalışma sermayesinin faaliyet hacminden bağımsız olan kısmı
B. Çalışma sermayesinin faaliyet hacmine bağımlı olan kısmı
C. Çalışma sermayesinin toplamı
D. Çalışma sermayesinin kısa vadeli borçları aşan kısmı
E. Çalışma sermayesinin kısa vadeli borçlara eşit olan kısmı
5. Bir işletmenin olması gerekenden daha az çalışma sermayesiyle faaliyetlerini
yürütme politikasını tercih etmesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Riskli yaklaşım
B. Dengeli yaklaşım
C. İhtiyatlı yaklaşım
D. Agresif yaklaşım
E. Konservatif yaklaşım
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6. Dönen varlıklara yapılan yatırımın finansmanında yönetimin riske karşı tutumu
agresif (saldırgan) ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Devamlı çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir
kısmı uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir.
B. Geçici çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir kısmı
kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.
C. Devamlı çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir
kısmı kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.
D. Geçici çalışması sermayesini de içeren dönen varlıkların önemli bir kısmı
uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir.
E. Finansman yatırımın vadesiyle uyumlu olur
7. MARS A.Ş.’nin gelecek yıl için satış hedefi 320.000 TL, brüt kar marjı ise
%25’dir. Global’in hedef alacak tahsil süresi 30 gün, stokta kalma süresi 45 gün,
ticari borç ödeme süresi 60 gündür. MARS kasa ve banka hesabında 15 günlük
ödemelerini karşılayacak miktarda nakit tutacaktır. MARS’ın gelecek yıl için net
çalışma sermayesi ihtiyacı ne kadardır? (Yıldaki gün sayısı 360)
A. 10.000 TL
B. 20.000 TL
C. 100.000 TL
D. 200.000 TL
E. 240.000 TL
8. XYZ A.Ş.’nin gelecek yıl için satışlarının maliyeti tahmini 360.000 TL’dir.
Dönemin amortisman giderinin 20.000 TL olması beklenmektedir. ABC gelecek
yıl kasa ve banka hesabında ortalama 20 günlük ödemelerini karşılayacak
miktarda nakit tutmayı planlamaktadır. ABC’nin gelecek yıl stoklarında 20.000
TL’lik bir artış olacağı buna karşın ticari borçlarında bir değişim olmayacağı
öngörülmektedir. ABC’nin gelecek yıl tutacağı ortalama nakit kaç TL olmalıdır?
A. 1.000 TL
B. 10.000 TL
C. 20.000 TL
D. 30.000 TL
E. 40.000TL
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9. Sıhhat Hastanesi’nin önümüzdeki yıl için beklenen hizmet satış geliri 72.000.000
TL’dir. Sıhhat’in bütün hastaları SGK kapsamında olup, kurum 60 günde ödeme
yapmaktadır. Buna göre Sıhhat’in gelecek yıl alacakları kaç TL olur? (Yıldaki
gün sayısı 360)
A. 10.000.000 TL
B. 12.000.000 TL
C. 15.000.000 TL
D. 24.000.000 TL
E. 36.000.000 TL
10. SES Hastanesi yılda 1.000 adet enjektör kullanmaktadır. Enjektörleri sipariş etme
maliyeti sipariş başına 10 TL’dir, yıllık stoklama maliyeti enjektör başına 0,50
TL’dir. SES’in ekonomik sipariş miktarı nedir?
A. 50 adet
B. 100 adet
C. 200 adet
D. 500 adet
E. 5.000 adet
Cevaplar
1
C

2
E

3
A

4
B

5
A

6
C

7
B

8
C

9
B

10
C
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5.1.

FİNANSAL PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?




Finansal Planlar
Uzun Vadeli Planlama: Proforma Finansal Tablolar
Kısa Vadeli Planlama: Bütçeleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Plan ve planlama nedir?

2) Finansal planlamanın amaç ve yararları nelerdir?

3) Sabit maliyet nedir?

4) Birim değişken maliyet nedir?

5) Başabaş noktası nedir?

6) Kısa ve uzun vadeli finansal planlama faaliyetlerinde kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal planlar

Öğrenciler finansal planlar

Dersle ilgili konu

hakkında genel bir bilgiye

anlatımının olduğu medya

sahip olur.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Maliyet bileşenleri

Öğrenciler işletmenin

Dersle ilgili konu

maliyet yapısının önemini

anlatımının olduğu medya

kavrar, sabit ve değişken

izlenerek. Kitaptaki ilgili

maliyetleri öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Başabaş analizi

Öğrenciler işletmenin hangi

Dersle ilgili konu

iş hacminde kara geçmeye

anlatımının olduğu medya

başlayacağını ve bu hacmi

izlenerek. Kitaptaki ilgili

belirleyen unsurların neler

bölüm okunarak. Örneklerin

olduğunu öğrenir.

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Kaldıraç analizi

Öğrenciler maliyet yapısı ve

Dersle ilgili konu

finansal yapının işletmenin

anlatımının olduğu medya

faaliyet ve finansal riskini

izlenerek. Kitaptaki ilgili

nasıl etkilediğini öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Uzun vadeli planlama: Öğrenciler uzun vadeli
Proforma finansal tablolar
finansal planlama faaliyetini

Dersle ilgili konu
anlatımının olduğu medya
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ve proforma finansal tablo

izlenerek. Kitaptaki ilgili

hazırlam sürecini öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Kısa vadeli
Bütçeleme

planlama: Öğrenciler kısa vadeli

Dersle ilgili konu

finansal planlama faaliyetini

anlatımının olduğu medya

ve bütçe hazırlam sürecini

izlenerek. Kitaptaki ilgili

öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Plan: Geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin kararlaştırılmasıdır.
Planlama: Planı oluşturmak için yapılan faaliyetler bütünüdür.
Değişken maliyetler: Üretim hacmindeki değişime bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
Değişken maliyetler miktarla birlikte değişen maliyetlerdir.
Sabit maliyetler: Üretim hacmindeki değişimden bağımsız, veri bir miktar için sabit olan
maliyetlerdir.
Başabaş noktası: Gelirin giderlere eşit olduğu dolayısıyla karın sıfır olduğu iş hacmidir.
Finansal planlar: Finansal planlar işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirli bir
dönem içinde yapılacak faaliyetlerin para ile ifade edilmesini sağlayan bir planlama,
koordinasyon ve kontrol aracıdır.
Proforma finansal tablolar: Proforma finansal tablolar işletmenin gelecekteki faaliyetleri
planlandığı gibi gerçekleşirse ortaya çıkacak finansal durumun bugünden

tasarlanmış

halidir.
Bütçe: Bütçe, işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirli bir dönem içinde
yapılacak faaliyetlerin para ile ifade edilmesini sağlayan bir planlama, koordinasyon ve
kontrol aracıdır.
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Kısaltmalar
GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla
Q: Başabaş satış miktarını
F: Sabit giderleri
V: Birim değişken giderleri
P: Birim satış fiyatını ifade etmektedir
FaKD: Faaliyet Kaldıraç Derecesi
FiKD: Finansal Kaldıraç Derecesi
BKD: Bileşik Kaldıraç Derecesi
FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kar
VÖK: Vergi öncesi kar
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Giriş
İşletmelerinin başarısı, işletme kaynaklarının gelecekte etkin ve verimli bir şekilde
değerlendirilmesine ve sonuç olarak işletmenin varlığını sürdürebilmesine bağlıdır. Ancak,
gelecek belirsizliklerle doludur. İşletme yöneticileri de belirsizliklerle dolu olan bu gelecekte
doğru kararlar almak zorundadırlar. Alınacak kararların doğruluğu, belirsiz olan geleceğin
mümkün olduğunca belirli, bilinir ya da beklenir hale getirilmesiyle yakından ilgilidir. Plan
ve bütçeler bu konuda sağlık işletmesi yöneticilerinin başvurabilecekleri en önemli
kılavuzlardır.
İşletmelerinin başarısı her şeyden önce kar edebiliyor olmalarına bağlıdır. Bu nedenle
işletmelerin hangi faaliyet düzeyinde kar etmeye başlayacaklarını biliyor olmaları önemli bir
bilgidir. İşletmelerin hangi faaliyet düzeyinde kar etmeye başlayacakları ise maliyet
yapılarıyla yakından alakalıdır. Diğer yandan işletmelerin maliyet yapısı faaliyet risklerini de
belirler. Maliyet yapısı içinde sabit maliyetin payı yüksek olan işletmelerin faaliyet riski daha
yüksektir. Aynı şekilde işletmelerin kaynak yapısı içinde borçların payı da finansal risklerini
belirler.
Bu bölümde işletmelerin maliyet yapıları ele alınacak, sabit ve değişken maliyetler ve
bunların kara geçiş analizindeki yeri tartışılacak, faaliyet ve finansal kaldıraç dereceleri ile
kaldıraç analizi anlatılacaktır. Daha sonra plan, planlama ve finansal planlama kavramları
kısaca tanıtılacak ve daha sonra da kısa ve uzun vadeli planlama faaliyetleri ve bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan bütçeleme ve proforma finansal tablo hazırlama
süreçleri ele alınacaktır.
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5.1.

Plan ve Planlama

Plan, geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin kararlaştırılmasıdır. Planlama, planı
oluşturmak için yapılan faaliyetler bütünüdür. Planlama, gelecekte gerçekleşmesi beklenilen
faaliyetlerin bugünden öngörülerek söz konusu faaliyetlere ilişkin olası sonuçların arzu edilen
doğrultuda gerçekleşmesi için gerekli süreçlerin ve stratejilerin belirlenmesi faaliyetidir.
Planlama geleceğe yönelik hedef ve amaçların belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için
izlenecek yolun ve yolların kararlaştırılmasıdır. Planlama, yöneticilerin karar ve
uygulamalarında amaç, risk ve varsayımların açık ve net olarak ortaya konması, tartışılması,
mümkün ölçüde bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesinin yapılması ve sonunda rasyonel bir
seçimin yapılması faaliyetleri bütünüdür.
Açık ve net olarak düşünülüp değerlenmese bile yöneticiler tarafından alınan kararlar
ve yapılan uygulamalar:
– belirli amaçlara yönelik olacak,
– belirli varsayımlara dayanacak,
– belirli risklerin göze alınmasını gerektirecektir.
Planlama geleceği (gerçekçi ve doğru bir şekilde) tahmin etmek değildir. Geleceği
tahmin planlamanın sadece bir bölümüdür. Satış, üretim ve malzeme, personel tedarik ve
kaynak tahmininin yapılması planlamanın yapılması anlamına gelmez; planlamanın amacı
yarını tahmin etmekten ziyade, bugünden alınan kararlarla, yarını şekillendirebilmektir.
Planlama gelecekteki kararları şimdiden almak da değildir. Geleceğin gerçekçi ve
doğru bir şekilde tahmin edilmesi planlamanın etkinliğini artırmakla birlikte her şey demek
değildir. Tahmin ile planlama çok yakından ilgilidir, fakat aynı şey değildir. Tahmin olayların
gelecekte almaları en muhtemel şekil ve alternatifleri bulmaya, olayların yönünü kestirmeye
çalışmakla ilgilidir. Tahmin, belirli çevre koşulları ile ilgili olarak gelecekte muhtemelen ne
olacak sorusuna cevap verir. Örnek: yılsonu döviz kurunun ne olacağını söylemek bir tahmin
işidir. Planlama, olayların tahmin edilen bu şekli veya gelişme yönü karşısında ne
yapılacağının belirlenmesi işidir. Planlama, gelecekte bu en muhtemel olay karşısında ne
yapılacak sorusuna cevap verir. Örnek: tahmin edilen kur karşısında işletmenin yapacağı ise
planlama işidir.
Planlama genellikle planlamanın alt faaliyetleriyle karıştırılır. Örneğin planlama
finansal planlamayla eş tutulur. Planlama bütçe ile sınırlı değildir.
Planlama operasyonel planların bir araya getirilmesi de değildir. Uzun vadeli
planlama entegre bir sistemdir, her operasyonun diğerleriyle ilişkisi karşılıklıdır. Planlama
geleceği şekillendirmek için yapılan aktif bir çalışmadır.
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Gelecek düşünülmeden, günlük problemleri hallederek yürütülen bir yönetim
anlayışının başarıya ulaşması zordur. Günümüzde planlama ihtiyacı düne göre daha fazladır.
Planlamanın başlıca gerekleri şunlardır:
– Değişen çevre koşulları, değişimin hızının giderek artması
– Serbest rekabet ortamı
– Döviz, faiz vb. ekonomik faktörlerin serbest dalgalanması
– Teknolojik gelişmeler ve değişimin hızının giderek artması
– Sistemli hareket ve düşünme disiplini
5.2.

Finansal Planlama

Finansal planlar planların rakamlarla ifade edilmiş halidir; bir başka ifadeyle finansal
planlar geleceğin rakamlarla ifade edilmiş bir planıdır. Finansal planlar planlanan faaliyetler
için kullanılacak fonları ve bu fonların kaynaklarını belirtir. Finansal planlar işletmelerin
amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirli bir dönem içinde yapılacak faaliyetlerin para ile
ifade edilmesini sağlayan bir planlama, koordinasyon ve kontrol aracıdır. Finansal planlar
belirli bir dönemde işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili fon kaynak ve kullanımlarının
ayrıntılı bir planıdır. Finansal planlar planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak
harcamalar (giderler) ve bunun sonucunda elde edilecek gelirlerin bir öngörüsüdür. Finansal
planlar faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin finansal bir tasarımdır.
Finansal planlar kaynakların en verimli, en karlı şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik bir
araçtır. Finansal planlar planın uygulanması için nelerin gerektiğini belirlenmeyi sağlayan bir
yönetim aracıdır. Finansal planlar günlük faaliyetlere kılavuzluk eden, sürekli olarak (aylık)
kontrol edilip, gözetilen ve yaratıcı bir şekilde kullanılan yaşayan bir araçtır.
Finansal planlama geleceğin bir tahmini değildir. Finansal planlar giderleri kontrol
altında tutmak, sınırlamak amacıyla kullanılan bir yönetim aracı değildir. Finansal planlar bir
kanun metni değildir, gerekli olması durumunda finansal planlar değişebilir. Finansal planlar
geçmiş yıl giderlerinin enflasyon oranını karşılayacak bir oranda artmış hali değildir. Her yıl
birbirinden farklıdır.
Finansal planlamanın temel amacı (1) işletme faaliyetlerinin planlamasını sağlamak,
(2) işletme faaliyetlerinin arasındaki koordinasyonu sağlamak, (3) günlük faaliyetlere
kılavuzluk etmek ve (4) işletme faaliyetlerin kontrolü için dayanak oluşturmaktır.
5.2.1. Finansal Planlamanın Yararları
Finansal planlar en temel yönetim aracıdır. Finansal planlar olmadan yöneticiler
hiçbir navigasyon aleti olmadan karanlıkta ilerleyen uçak pilotu gibidirler. Finansal planlar
yöneticilere mevcut faaliyetleri arasında planlama faaliyetine önem vermelerini sağlar.
Finansal planlar yöneticilerin planlarını organizasyonun tümüne iletme olanağı sağlar.
Finansal planlar uygulandığında yöneticilerin neyi, nasıl yapmak istedikleri konusunda hiç
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kimsenin herhangi bir şüphesi kalmaz. Finansal planlar hesap verilebilirlik ve şeffaflığın
temelidir. Finansal planlar yöneticilerin planlama çalışmalarına biçimsellik kazandırır.
Finansal planlar performans değerlemek için kıyaslama kriteri (benchmark) olarak
kullanılabilecek belirgin hedef ve amaçlar sağlar. Finansal planlar potansiyel sorunlar
oluşmadan önce önlem alma olanağı sağlar. Finansal planlar farklı bölümlerin plan ve
amaçlarının entegre edilerek tüm organizasyonun faaliyetlerini koordine eder.
5.2.2. Finansal Planlama Süreci
Finansal planlama süreci aşağıdaki gibidir:
- Yatırım ve finansman olanaklarının analizi
- Alınacak kararların gelecekteki sonuçlarının tahmini
- Hangi alternatifin uygulanacağına karar verilmesi
- Saptanmış amaçlar yönündeki performansın ölçülmesi
Finansal planlama riskin en düşük düzeye getirilmesini amaçlamaz, hangi risklerin
alınacağını ve hangi risklerin gereksiz ve üstlenilmeye değmez olduğuna karar vermeye
yardımcı olur. Finansal planlamalar kısa ve uzun dönemli olmak üzere yapılırlar. Kısa
dönemli planlar 1 yıl, uzun dönemli planlar 5 yıllık bir dönemi kapsarlar. Kısa dönemli
planlar daha çok nakit akışının planlanmasıyla, uzun dönemli planlar ise işletmenin finansal
durumunun planlanmasıyla ilgilidir. Nakit akışıyla ilgilenen kısa dönemli finansal planlar için
nakit bütçeleri, finansal durumla ilgilenen uzun vadeli planlar için de proforma finansal
tablolar hazırlanır.

Girdiler
• Cari finansal tablolar
• Satışlar ve faiz
oranları gibi anahtar
değişkenlere ilişkin
tahminler

Planlama Modeli
• İlgili değişkenler
arasındaki
ilişkileri ortaya
koyan eşitlikler

Çıktılar
• Tahmini (proforma)
finansal tablolar
• Finansal oranlar
• Fon kaynakları ve
kullanımı

Şekil 5: Finansal Planlama Modeli
5.2.3. Tahmin Yöntemleri
Tahmin için yapılacak olanlar ya geçmiş dönemleri baz almak ya da planlanan
hedefleri baz almak şeklide ifade edilebilir. Geçmiş dönemlerin finansal verileri baz alınarak
tahmin yapılabilir. Belirli bir ticari geçmiş varsa ve dolayısıyla satış ve maliyetler arasında
ilişki kurmaya yeterli veri varsa. Bu süre için uygun dönem üç yıldır. Bu dönem işletme için
normal faaliyetlerin gerçekleştirildiği dönemler olmalıdır. (örneğin kuruluş yılları uygun
değildir). Planlanan hedefler baz alınarak tahmin yapılabilir. İlk kuruluş yıllarında ve
tahminlerin dayandırılacağı tutarlı güvenli bilgilere sahip olunmadığı durumlarda bu
yaklaşım belirlenebilir.
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5.2.4. Satış Tahmini
Satış tahminleri tecrübeye dayalı tahminleme yöntemlerinden ileri istatistiksel
tahminleme yöntemlere uzanan bir yelpazede değişik yöntemlerle yapılabilir. Satış
tahmininde satış hacmi (miktar) bazında geçmiş tecrübeler, olası fiyatlama politikaları, genel
ekonomik koşullar, sektördeki ekonomik koşullar, ekonomik göstergelerdeki gelişmeler (Ör:
GSMH, kişi başına GSMH, işsizlik, fiyatlar vb.), reklam ve tanıtım, sektördeki rekabet,
mevsimsel dalgalanmalar, pazar payı vb. faktörler önemli rol oynarlar.
Satış tahmini tahmin ve bütçeleme işleminin başlangıç noktasıdır. Satışların
tahmininde geçmiş satış bilgilerinden yararlanılır. Geçmişteki satışlar
kullanılarak
gelecekteki satışları tahmin etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır. Bunun yanında satış
tahmininde tecrübe ve sezgiye dayanan yöntemler ve istatistik yöntemlere de kullanılır.
5.3.

Başabaş Analizi

Kar planlaması (başabaş analizi), gelecekte izlenecek politikaların karlılık üzerindeki
etkilerini belirlemek amacıyla uygulanır. İşletmelerin karşı karşıya oldukları iki tür maliyet
vardır: (1) değişken maliyetler, (2) Sabit maliyetler. Değişken maliyetler üretim hacmindeki
değişime bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Değişken maliyetler miktarla birlikte değişen
maliyetlerdir. Başlıca değişken maliyetler direkt hammadde ve malzeme, direkt işçilik,
elektrik, su, gaz vb. giderlerdir. Sabit maliyetler ise üretim hacmindeki değişimden bağımsız,
veri bir miktar için sabit olan maliyetlerdir. Başlıca sabit maliyetler kira, amortisman, aidat
vb. giderlerdir.

Toplam

Sabit

Toplam Değişken Maliyet

Toplam

Miktar

Miktar

Birim Sabit Maliyet

Birim Değişken Maliyet

Birim

Miktar

Miktar
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Başabaş noktası, toplam gelirin toplam gidere eşit olduğu ve dolayısıyla karın sıfır
olduğu satış düzeyidir.

Toplam Gelir = Toplam Gider
Toplam gelir satış miktarı ve birim satış fiyatının çarpımına eşittir. Q miktarı, P de
birim satış fiyatını göstermek kaydıyla toplam gelir aşağıdaki gibi elde edilir.

Q miktarı, V de birim değişken maliyeti göstermek kaydıyla toplam değişken
maliyetler aşağıdaki gibi elde edilir.
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕𝒍𝒆𝒓 = 𝑸 × 𝑽
Toplam maliyetler sabit maliyetler ve toplam değişken maliyetlerin toplamına
eşittir. F sabit maliyeti göstermek kaydıyla toplam maliyetler aşağıdaki gibi elde edilir.
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕𝒍𝒆𝒓 = 𝑭 + 𝑸 × 𝑽
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Başabaş miktar aşağıdaki formül yardımıyla elde edilir:

𝑄=

𝐹
𝑃−𝑉

Burada;
Q = Başabaş satış miktarını
F = Sabit giderleri
V = Birim değişken giderleri
P = Birim satış fiyatını ifade etmektedir.

Şekil 6: Başabaş Noktası
5.3.1. Sabit ve Değişken Maliyetler
İşletmeler genellikle toplam maliyet bilgisine sahipken bu maliyetlerin değişken ve
sabit maliyet şeklindeki dağılımına ilişkin bilgilere sahip olmayabilirler.
Bu durumda toplam maliyetler


Yüksek-Düşük Maliyet Analizi



Regresyon Analizi

yöntemleri aracılığıyla ayrıştırılabilir.
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5.3.1.1.

Yüksek-Düşük Maliyet Analizi

Bu yöntemin temel dayanağı hacimdeki değişime bağlı olarak sabit maliyetin
değişmeyeceğidir. Yöntemin isleyişi belirli bir zaman aralığındaki (örneğin 5 yıl) maliyetlere
bakmak ve seçilen bu zaman aralığında en yüksek ve en düşük hacmi bularak bu iki hacim
için söz konusu olan maliyetleri kıyaslamak seklindedir. Maliyetteki değişim miktarı ile
hacimdeki değişim miktarı mukayese edilir.
Problem:
ART A.Ş.’nin son 5 yıldaki satış miktarı ve satış geliri bilgisi tabloda verildiği
gibidir. Bu verilerden hareketle ART’nin sabit ve birim değişken maliyeti ne
olabilir?
Yıllar
2011
2012
2013
2014
2015

Miktar (Adet)
8.000
8.700
8.850
9.800
11.000

Maliyet (TL)
502.171
500.976
501.824
553.221
580.000

Çözüm:
Son 5 yıldaki en yüksek hacim 11.000 adet ve maliyet de 580.000 TL’dir. En düşük
hacim 8.000 adet ve bu yıldaki maliyet de 502.171 TL’dir.
Hacim 3.000 adet artarken maliyet de 77.829 TL artmıştır. Bu durumda ek üretim
başına birim maliyet 25,943 TL (=77.829/3.000) dır. Bu maliyet değişken maliyettir.
Zira hacimde meydana gelen bu 3.000 adetlik artış karşılığında maliyetlerdeki artış
sabit maliyet artışından değil değişken maliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle birim başına değişken maliyet 25,943 TL’dir. O zaman sabit maliyet ne
kadardır?
Yıllık Toplam Değişken Maliyet (2011) = 25,943 × 8.000
= 207.544 TL
Toplam Maliyet (2011)

= 502.171 TL

Sabit Maliyet (2011)

= 502.171 TL - 207.544 TL
= 294.627 TL

Yıllık Toplam Değişken Maliyet (2015) = 25,943 × 11.000
= 285.373 TL
Toplam Maliyet (2015)

= 580.000 TL

Sabit Maliyet (2015)

= 580.000 TL - 285.373 TL
= 294.627 TL
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5.3.1.2.

Regresyon Analizi

Regresyon analizi yönteminde geçmiş yıllardaki toplam maliyet bağımlı değişken ve
miktar da bağımsız değişken olarak alınarak regresyon yapılır. Regresyon ile elde edilen
model sabit ve değişken maliyetleri ayrıştırmada kullanılır.

Y=a+bX
Burada;
Y = Toplam Maliyet
X = Miktar
a = Sabit Maliyet
b = Birim değişken maliyetlerdir.
Örnek:
Bir önceki örnek regresyon yöntemiyle çözümlendiğinde aşağıdaki sonuç elde
edilmektedir.

Y = 248.011 + 30,16 x
Buna göre sabit maliyetler 248.011 TL ve birim değişken maliyet de 30,16 TL’dir.
2015 yılı için bu eşitliği kullanarak toplam maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanır.
Y = 248.011 + 30,16 x 11.000
Y = 579.771
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5.4.

KALDIRAÇ ANALİZİ

Fizik kurallarına göre kaldıraç çok az bir güç ya da enerjiyle çok daha fazla çıktı elde
etme olarak tanımlanabilir. Finansal anlamda kaldıraç da bundan farklı değildir. Ama burada
güçten kasıt satış gelirindeki göreceli artış iken çıktıdan kasıt ise faaliyet karı ve net kardaki
artıştır. Zira işletmeler farklı maliyet yapılarına ve farklı kaynak yapılarına sahiptirler. Bu
farklılık satışlardaki değişimin karlar üzerine etkisinin de farklı olmasına neden olur.
Kaldıraç analizi bu etkiyi görme ve buna bağlı olarak da faaliyet riski ve finansal riski
ölçümleme olanağı sağlar.

5.4.1. Faaliyet Riski Ve Finansal Risk
Bir işletmenin karşı karşıya kaldığı iki farklı risk vardır:
1. Faaliyet (iş) riski: İşletmenin faiz ve vergi öncesi karındaki (FVÖK)
değişkenliktir. Bu tür riskler işletmenin rekabet gücü, tabi olduğu yasal
düzenlemeler, işçilerle olan ilişkileri vb. unsurların bir fonksiyonudur. Bu risk
büyük ölçüde yönetimin kontrolü dışındaki risklerdir.
2. Finansal risk: İşletmenin vergi öncesi karındaki (VÖK) (ya da hisse başına
kardaki) değişkenliktir. Bu tür riskler sermaye yapısı içinde borç ve öz sermaye
bileşimin ve dolayısıyla direkt yönetim kararlarının ürünüdür.
5.4.2. Faaliyet Kaldıraç Derecesi
Faaliyet kaldıraç derecesi direkt olarak işletmenin faaliyet (iş) riskinin belirleyicisidir,
bu nedenle faaliyet (iş) riskinin bir göstergesi olarak kabul edilir.
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Faaliyet kaldıraç derecesi maliyet yapısı içindeki sabit maliyetlerin bir fonksiyonudur.

𝑭𝒂𝑲𝑫 =

𝑭𝒂𝑲𝑫 =

%∆𝑭𝑽Ö𝑲
%∆𝑺𝒂𝒕𝚤ş𝒍𝒂𝒓

𝑸 × (𝑷 − 𝑽)
𝑸 × (𝑷 − 𝑽) − 𝑭

5.4.3. Finansal Kaldıraç Derecesi
Finansal kaldıraç derecesi direkt olarak işletmenin finansal riskinin belirleyicisidir, bu
nedenle finansal riskinin bir göstergesi olarak kabul edilir.
Finansal kaldıraç derecesi kaynak yapısı içindeki yabancı kaynakların bir
fonksiyonudur.
Finansal kaldıraç derecesi faiz ve vergi öncesi kardaki göreli değişimin vergi öncesi
karda (ya da hisse başına karda) neden olduğu göreli değişimi ifade eder.
𝑭𝒊𝑲𝑫 =

𝑭𝒊𝑲𝑫 =

%∆𝑽Ö𝑲
%∆𝑭𝑽Ö𝑲

𝑸 × (𝑷 − 𝑽) − 𝑭
𝑸 × (𝑷 − 𝑽) − 𝑭 − 𝑰

5.4.4. Bileşik Kaldıraç Derecesi
Bileşik kaldıraç derecesi, firmanın kullandığı toplam kaldıracın (hem faaliyet hem de
finansal kaldıracın) ölçüsüdür:
𝐵𝐾𝐷 = 𝐹𝑎𝐾𝐷 × 𝐹𝑖𝐾𝐷

𝐵𝐾𝐷 =

%∆𝑉Ö𝐾
%∆𝐹𝑉Ö𝐾
%∆𝑉Ö𝐾
×
×
%∆𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 %∆𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 %∆𝐹𝑉Ö𝐾
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Baz Durum
Satışlar
Değişken Maliyetler
Sabit Maliyetler
Amortisman
FVÖK
Faiz
VÖK

1000
450
300
100
150
30
120

5.5.

Satışların % 10
Artması
1100
495
300
100
205
30
175

Baz Duruma Göre % Değişim
-10,000%
10,000%
-36,667%
36,667%
-45,833%
45,833%

Satışlar
FVÖK
VÖK

FaKD
FiKD
BKD

Satışların % 10
Azalması
900
405
300
100
95
30
65

Kaldıraç Ölçüsü
3,67
1,25
4,58
Pro-Forma Finansal Tablolar

Uzun vadeli planlar proforma finansal tablolar aracılığıyla yapılır. Proforma finansal
tablolar işletmenin gelecekteki faaliyetleri planlandığı gibi gerçekleşirse ortaya çıkacak
finansal durumun bugünden tasarlanmış halidir. İşletme yöneticileri proforma finansal
tablolar aracılığıyla gelecekteki olası finansal sonuçları bugünden görme şansına sahip olur.
Proforma finansal tablo hazırlama sürecinde üç yöntemden ayrı ayrı ya da birlikte
yararlanmak mümkündür. Bu yöntemler (1) satışların yüzdesine dayalı tahmin yöntemi, (2)
oranlara dayalı tahmin yöntemi ve (3) istatistik yöntemlere dayalı tahmin yöntemidir.
Uygulamada basit olması ve diğer yöntemlerden çok farklı sonuçlar vermiyor olması
nedeniyle proforma finansal tabloların hazırlanmasında satışların yüzdesi yöntemi sıkça
kullanılmaktadır. Satışların yüzdesi yöntemi işletmenin bilanço ve gelir tablosundaki pek çok
kalemin satışlarla doğrudan ilişkisi olduğu varsayımına dayanır. Bu nedenle satışların yüzdesi
yönteminde öncelikle satışlarla hangi bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında ilişki olduğu
tespit edilir. Genellikle gelir tablosunda satışların maliyeti, faaliyet giderleri gibi kalemlerin,
bilançoda da aktifteki tüm kalemlerle pasifte faaliyetle ilgili olan ticari borç, ödenecek ücret
vb. kalemlerin satışlarla ilişkili olduğu kabul edilir. Daha sonra yapılması gereken geçmiş
yıllarda işletmenin satışlarıyla ilişkili olduğu düşünülen kalemlerin yine geçmiş yıl finansal
tablolarından yararlanılarak satışlarla olan ilişkisi tespit edilir. Daha sonra satışlarda
planlanan büyüme oranına göre satış tahmini yapılır. Son aşamada da satış tahmininin bir
%’si olarak gelir tablosu ve bilanço kalemleri tahmin edilir. Proforma finansal tablolar
oluşturulurken önce gelir tablosu daha sonra bilanço hazırlanır. Hazırlanacak proforma
bilançonun aktif toplamı ve pasif toplamı ilk aşamada eşit olmayacaktır. Bu beklenen bir
durumdur. Zira bu eşitsizlik bir fon açığı ya da bir fon fazlasını göstermektedir. Eğer
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hazırlanan proforma bilançonun aktif toplamı pasif toplamından büyükse bu bir fon açığı
olduğunu gösterir, tam tersine pasif toplamı aktif toplamından büyükse bu bir fon fazlası
olduğunu gösterir. Son olarak yapılması gereken açık varsa bu açığın nasıl kapatılacağı, fazla
varsa bu fazlanın nasıl değerlendirileceğinin kararlaştırılmasıdır. Bu karar verildiğinde
proforma bilançonun aktif ve pasifi denkleşir.
Proforma finansal tablo hazırlama aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-

Satış Tahmini

-

Satışları karşılayacak varlıkların planlanması

-

Faaliyetlerden yaratılacak gelirlerin tahmini

-

Dışarıdan sağlanacak fonların tahmini

-

Fon tedarik şeklinin kararlaştırılması

Problem:
ABC A.Ş.’nin 2015 yılın ait finansal tabloları aşağıdaki gibidir. Tam kapasite ile
çalışılmaktadır. 2016 yılı için proforma finansal tablo hazırlanılması istenmektedir.
İşletmenin bilançosundaki tüm aktif kalemleri satışlarla oransal olarak büyümektedir.
Pasifte ise ticari borçlar ve ödenecek giderler satışlarla oransal olarak büyümektedir.
2016 yılı için satışlarda planlanan büyüme oranı % 25 dir. Borçların faizi % 8 ve tabi
olunan vergi oranı da % 20 dir. İşletme 2016 yılında kar payı dağıtmayacaktır.
31.12. 2015 Tarihli Bilanço (000 TL)
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Tic. Alacaklar
Stoklar
Duran Varlıklar

AKTİFLER

20
240
240

500 K.V. Borçlar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Ödenecek Giderler
500 U.V. Borçlar
Öz sermaye
Sermaye
Yedekler
Dönem Karı
1000 PASİFLER

200
100
60
40
100
700
500
150
50
1000

2015 Yılı Gelir Tablosu (000 TL)
Satışlar
S.M.M.
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı
Finansman Gideri
Dönem Karı
Vergi (%20)
Dönem Net Karı

2.000
1.200
800
721
79
16
63
13
50
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Çözüm:
Öncelikle 2015 yılında satışlarla ilişkili olan kalemlerin ilişkileri tespit edilir. Örneğin
çözümünde 2015 yılı için tespit edilen ilişkiler 2016 yılı hedefi olarak kabul edilmiştir.
Satışların Yüzdesi (%)
SMM / Satışlar
Faaliyet Giderleri / Satışlar
Nakit / Satışlar
Ticari Alacak / Satışlar
Stok / Satışlar
Duran Varlıklar (Net) / Satışlar
Ticari Borçlar / Satışlar
Ödenecek Giderler / Satışlar

2015 (Fiili)
60
36
1
12
12
25
3
2

2016 (Hedef)
60
36
1
12
12
25
3
2

Daha sonra bu hedefler kullanılarak 2016 yılı proforma gelir tablosu ve bilançosu
oluşturulur.

2016 yılı için satışlarda hedeflenen artış % 25 idi. Dolayısıyla 2016 yılı satışları 2015
yılı satışlarının % 25 fazlası 2.500.000 TL olacaktır. 2016 yılı için satışların maliyeti
için hedef satışların % 60’ı kadar olmasıdır. Bu durumda 2016 yılı satışların maliyeti
2.500.000 TL’lik satışların % 60’ı olan 1.500.000 TL’dir.

Proforma Bilançoda da aynı süreç izlenir. Örneğin 2016 yılı kasa hesabı için hedef
2016 yılı satılarının % 1 dir. Bu durumda 2016 yılı proforma bilançosunda kasa
hesabı 2016 yılı için hedeflenen satış geliri 2.500.000 TL’nin % 1’i kadar, yani 25.000
TL olacaktır. Satışlarla ilişkili olan diğer kalemler için de aynı süreç geçerlidir.
2016 Proforma Gelir Tablosu (000 TL)
Satışlar
S.M.M.
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı
Finansman Gideri
Dönem Karı
Vergi (%20)
Dönem Net Karı

2015
2.000
1.200
800
721
79
16
63
13
50

Çarpan
1,25
0,60
0,36

2016
2.500
1.500
1.000
900
100
16
84
17
67
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2016 Yılı Proforma Bilançosu (000 TL)
2015 Çarpan 2016
Dönen Varlıklar
500
625
Hazır Değerler
20
0,01
25
Tic. Alacaklar
240
0,12
300
Stoklar
240
0,12
300
Duran Varlıklar
500
0,25
625

AKTİFLER

1.000

2015 Çarpan 2016
K.V. Borçlar
200
225
Mali Borçlar 100
100
Ticari Borçlar 60
0,03
75
Öd. Giderler
40
0,02
50
U.V. Borçlar
100
100
Öz sermaye
700
767
Sermaye
500
500
Yedekler
150
+50
200
Dönem Karı
50
67
1.250 PASİFLER
1.000
1.092

2016 yılı proforma bilançosunda aktif toplamı 1.250.000 TL ve pasif toplamı da
1.092.000 TL’dir. Arada 158 TL fark vardır. Bu fark 2016 yılı faaliyetlerinden 158
TL’lik bir fon açığı olacağını göstermektedir. Son olarak yapılması gereken bu açığın
nasıl kapatılacağının kararlaştırılmasıdır. Örneğin kısa vadeli mali borç alınarak bu
fark kapatılabilir. Bu durumda kısa vadeli mali borçlar 258 TL ve pasif toplamı da
1.250 TL olur ve böylelikle bilançoda denge sağlanır.

5.6.

Bütçe

Bütçe, işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirli bir dönem içinde
yapılacak faaliyetlerin para ile ifade edilmesini sağlayan bir planlama, koordinasyon ve
kontrol aracıdır. Bütçeler, planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlere
ilişkin finansal bir tasarım; kaynakların en verimli, en karlı şekilde kullanılmasını sağlamaya
yönelik bir araçtır. İşleme faaliyetlerine ilişkin bütçenin temel dayanağı bütçe dönemine
ilişkin satış tahminleridir. Kaynakların en verimli, en karlı şekilde kullanılmasını sağlamak
amacıyla, işletmenin faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve kontrolüne yönelik olarak
bir faaliyet yılına ilişkin hazırlanan ve uygulanan finansal planlar “Faaliyet Bütçeleri”dir.
Önceden bütçelenmemiş özel durumlar için hazırlanan ve belirli bir amaca yönelik bütçeler
ise “Program Bütçeleri”dir.
Bütçe çalışmaları satış tahminleriyle başlar ve satış tahminlerine bağlı olarak
- Satış bütçesi,
- Üretim bütçesi,
- Faaliyet giderleri bütçesi,
- Yatırım bütçesi,
- Nakit bütçesi,
- Proforma bilanço ve proforma gelir tablosu hazırlanır.
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5.6.1. Satış Geliri Bütçesi
Satış geliri bütçesi gelecek dönemlerdeki tahmini satışlara ilişkin ayrıntılı bir
programdır. Genellikle hem miktar hem de parasal değerlerle ifade edilir. Öncelikle birim
satış miktarı ve birim satış fiyatı ve daha sonra da satış geliri tahmin edilir.
Ana bütçenin diğer bütün parçaları bir şekilde satış geliri bütçesine bağlıdır. Bu
nedenle satış geliri bütçeleri tüm bütçeleme süreci için anahtar rol oynar. Eğer satış geliri
bütçeleri gerçekçi olmayan bir şekilde yapılırsa bütçenin geri kalan kısmı anlamsız olur.
5.6.2. Üretim Bütçesi
Satış geliri bütçesi hazırlandıktan sonra satışları destekleyecek üretim düzeyinin
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla üretim bütçesi hazırlanır. Üretim bütçesi direkt hammadde
ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerine ilişkin bütçelerin hazırlanmasına
dayanak teşkil eder.
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5.6.3. Hammadde ve Malzeme Bütçesi
Direkt hammadde ve malzeme, mal veya hizmet üretimi için gerekli temel girdiler
olan ve ürünün maliyetine katkısı belirlenebilen hammadde ve malzemelerdir. Direkt
malzeme bütçesinin amacı üretim için gerekli malzeme ile mevcut ve planlanan stok
düzeylerini dikkate alarak bütçe dönemi için malzeme alımlarının tahmin edilip,
planlamasıdır.
Hammadde ve Malzeme bütçesi planlanan üretim miktarı ve planlanan dönem sonu
stok düzeyine bağlıdır.
Planlanan Üretim
x Birim Üretim İçin Gerekli Hammadde Miktarı
= Üretim İçin Gerekli Hammadde
+ Dönem Sonu Hammadde Stoğu
= Toplam Hammadde Gereği
- Dönem Başı Hammadde Stoğu
= Alınacak Hammadde
5.6.4. Direkt İşçilik Bütçesi
Direkt işçilik, üretim maliyetine katkısı belirlenebilen işçiliklerdir. Direkt işçilik
bütçesinin amacı ise üretim planından yola çıkarak söz konusu üretimin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli işçiliğin tahmin edilmesindir. Direkt işçilik bütçesinde bütçe dönemi için tahmini
işçilik saatleri ve saat başına işçilik maliyetlerinden hareketle toplam işçilik maliyetleri
tahmini elde edilir.
5.6.5. Genel Üretim Giderleri Bütçesi
Genel üretim giderleri direkt hammadde ve malzeme ile direkt işçilik dışında kalan ve
üretim maliyetine katkısı doğrudan belirlenemeyen her türlü maliyetlerdir. Genel üretim
bütçesinin amacı planlanan üretim için gerekli genel giderlerin tahmin edilmesidir.
5.6.6. Faaliyet Giderleri Bütçesi
Faaliyet giderleri bütçesi ile genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve tanıtım
giderleri, araştırma-geliştirme ve finansman giderleri planlanır.
5.6.7. Nakit Bütçesi
Nakit bütçesi belirli bir dönemde nakit kaynaklarının neler olduğu ve nakdin nerelere
kullanılacağını gösteren ayrıntılı bir plandır. Nakit bütçesi kısa dönem nakit ihtiyaçlarının
planlanmasına yardımcı olur. Nakit bütçesi işletmenin satış planına bağlı olarak nakit girişleri
ve çıkışlarının öngörüldüğü bir tablo olup işletmenin nakit yaratma imkânlarını görme
olanağı sağlar.
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Uygulamalar
İşletme başabaş kadar satış yaparsa ne olur? Bu sorunun cevabını bir örnek yardımıyla
verebiliriz. HEALTH MEDICAL’in satışını yaptığı hijyenik bantların başabaş satış hacmi
yıllık 10.000 adetttir. Şirketin yıllık sabit maliyetleri 52.500 TL, birim bant başına değişken
maliyetleri 2,25 TL ve bantların satış fiyatı birim başına 7,50 TL dir. Eğer HEALTH yıllık
8.000 adet bant satarsa ne olurdu? Bunu basit bir gelir tablosu yardımıyla açıklamak
mümkündür.
Satış Geliri
Satışların Maliyeti
Değiken Maliyetler
Sabit Maliyetler
Dönem Zararı

18.000
52.500

60.000 (=8.000x7,50)
70.500
(=8.000x2,25)
(10.500)

Görüldüğü gibi başa baş noktasının altında kalınması durumunda o dönemki faaliyetlerden
zarar edilecektir.
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Uygulama Soruları

1. Kısa ve uzun vadeli finanansal planlama faaliyetleri nelerdir? Tartışınız.
2. Satış tahminin planlama faaliyetleri açısından önemini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sabit ve değişken maliyetler ve işletmelerin maliyet yapısının kara geçiş
noktası üzerindeki rolünü gördük. Buna bağlı olarak işletmelerin maliyet yapısının faaliyet
riskini belirlediğini, finansal yapısının da finansal riskini belirlediğini öğrendik. İşletmelerin
maliyet yapısı içerisinde sabit maliyetin payının yüksek olmasının kara geçişi geciktirdiğini
ve bu tür işletmelerin faaliyetlerinin daha riskli olduğunu gördük. Öbür yandan finansal
yapısı içerisinde borcun payı daha fazla olan işletmelerin finansal risklerinin daha yüksek
olduğunu öğrendik. Daha sonra plan, planlama ve finansal planlama faaliyetlerini tanıdık.
Planlamanın temelini oluşturan satış tahmini ve satış tahmin yöntemleri üzerinde durduk.
Kısa ve uzun vadeli finansal planlama süreçlerini tanıdık. Bu süreçlerde kullanılan bütçeleme
ve proforma finansal tablo hazırlama yöntemlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın başlıca gereklerinden değildir?
A. Değişen çevre koşulları, değişimin hızının giderek artması
B. Serbest rekabet ortamı
C. Döviz, faiz vb. ekonomik faktörlerin serbest dalgalanması
D. Teknolojik gelişmeler ve değişimin hızının giderek artması
E. Yasal zorunluluk
2.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Finansal planlar planların rakamlarla ifade edilmiş halidir
B. Finansal planlar geçmiş yıl gelir ve giderlerinin beklenen enflasyon oranını
karşılayacak bir oranda artırılmış halidir
C. Finansal planlar belirli bir dönemde işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili
fon kaynak ve kullanımlarının ayrıntılı bir planıdır.
D. Finansal planlar faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlere
ilişkin finansal bir tasarımdır.
E. Finansal planlar kaynakların en verimli, en karlı şekilde kullanılmasını
sağlamaya yönelik bir araçtır.

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Finansal planlar planın uygulanması için nelerin gerektiğini belirlenmeyi
sağlayan bir yönetim aracıdır.
B. Finansal planlama geleceğin bir tahminidir.
C. Finansal planlar giderleri kontrol altında tutmak, sınırlamak amacıyla
kullanılan bir yönetim aracıdır.
D. Finansal planlar kesinlikle değiştirilemez kurum yasalarıdır.
E. Finansal planlar geçmiş yıl giderlerinin enflasyon oranını karşılayacak bir
oranda artmış halidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyet olamaz?
A. Direkt hammadde ve malzeme,
B. Direkt işçilik,
C. Elektrik gideri,
D. Su ve gaz gideri,
E. Aidatlar
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5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Değişken maliyetler üretim hacmindeki değişime bağlı olarak değişen
maliyetlerdir.
B. Sabit maliyetler üretim hacmindeki değişimden bağımsız maliyetlerdir.
C. Başabaş noktasında toplam değişken maliyetler sabit maliyetlere eşittir.
D. Başlıca sabit maliyetler kira, amortisman, aidat vb. giderlerdir.
E. Değişken maliyetler miktarla birlikte değişen maliyetlerdir
6. ABC işletmesinin sabit maliyetleri yıllık 100.000 TL, ürünlerini üretmek için
katlandığı birim değişken maliyet 100 TL ve ürünlerinin birim satış fiyatı da 300
TL’dir. ABC’nin yıllık faaliyetlerine ilişkin başabaş miktarı nedir?
A. 100 adet
B. 200 adet
C. 300 adet
D. 500 adet
E. 1.000 adet
7. XYZ A.Ş. ürünleri için hedef satış miktarı yıllık 100 adettir. XYZ’nin yıllık sabit
maliyetleri 50.000 TL, ürünlerinin birim değişken maliyeti de 40 TL’dir.
XYZ’nin

hedeflenen

satış

miktarında

zarar

etmemesi

için

ürünlerine

uygulayacağı en düşük fiyat ne olmalıdır?
A. 100 TL
B. 140 TL
C. 460 TL
D. 500 TL
E. 540 TL
8. ATA A.Ş.’nin başabaş satış miktarı yıllık 200 adettir. ATA’nın yıllık sabit
maliyetleri 100.000 TL ve ürünlerinin birim değişken maliyeti 50 TL’dir. ATA
üretim hattında yaptığı iyileştirme sayesinde sabit maliyetleri 20.000 TL ve birim
değişken maliyetleri de 10 TL azaltma olanağı elde etmiştir. ATA aynı başabaş
miktarı değiştirmeden ürünün birim satış fiyatını ne kadar düşürebilir?
A. 10 TL
B. 100 TL
C. 110 TL
D. 200 TL
E. 220 TL
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9. Hazırlanan proforma bilançonun aktif toplamı pasif toplamından büyükse, bu
durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Aradaki fark kadar fon fazlası vardır
B. Aradaki fark kadar fon açığı vardır
C. Fon açığı ya da fazlası olduğu söylenemez
D. Aktif ve pasif arasında fark olamaz, eşit olmak durumundadırlar
E. Aktif ve pasif arasında fark olması hazırlanan tablonun yanlış olduğunu
gösterir.
10. TETA A.Ş.’nin yıllık satış miktarı 2.000 adet, birim satış fiyatı 250 TL, faaliyet
kaldıraç derecesi 2 ve finansal kaldıraç derecesi de 1,5 dur. TETA’nın satışları %
10 artarsa net karı % kaç artar?
A. % 10
B. % 20
C. % 30
D. % 40
E. % 50
Cevaplar
1
E

2
B

3
A

4
E

5
C

6
D

7
E

8
C

9
B

10
C
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6. FİNANS MATEMATİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Paranın zaman değeri
Risk ve getiri
Nominal faiz-Reel faiz
Basit faiz-Bileşik faiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Paranın zaman değeri nedir?
2) Bir yatırımdan beklenen getiriyi belirleyen unsurlar nelerdir?
3) Risk nedir?
4) Bileşik faiz nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Paranın zaman değeri

Öğrenciler paranın zaman

Dersle ilgili konu

değeri, bugünkü değer,

anlatımının olduğu medya

gelecekteki değer

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kavramlarını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Risk ve getiri

Öğrenciler paranın zaman

Dersle ilgili konu

değeri hesaplamalarının

anlatımının olduğu medya

temel değerişkeni olan getiri

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kavramını ve riskle olan

bölüm okunarak. Örneklerin

ilişkisini öğrenir.

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Basit faiz-Bileşik faiz

Öğrenciler faiz

Dersle ilgili konu

hesaplamalarında basit faiz

anlatımının olduğu medya

ve bileşik faizin ne olduğunu izlenerek. Kitaptaki ilgili
aralarındaki farkı öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Paranın zaman değeri: Bugün sahip olunan belirli bir parasal büyüklük ile gelecekteki
belirli bir parasal büyüklük arasındaki değişimim bedelidir.
Risk: Beklenen ile gerçekleşen arasındaki fark
Getiri oranı: Yatırımcıların sahip oldukları fonların kullanımından belirli bir süre
vazgeçmeleri karşılığında talep ettikleri ödüldür.
Nominal faiz: Yatırımcının elde ettiği ve içerisinde enflasyonu da bulunduran faizdir
Reel faiz: Enflasyondan arındırılmış faizdir
Basit faiz: Sadece anapara üzerinden hesaplanan faizdir.
Bileşik faiz: Sadece anapara üzerinden değil kazanılan faiz üzerinden de hesaplanan faizdir
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Kısaltmalar
FaKD: Faaliyet Kaldıraç Derecesi
FiKD: Finansal Kaldıraç Derecesi
FVÖK: Faiz ve Vergi Öncesi Kar
E(Ri): Beklenen (Gerekli) getiri oranı
Rf: Risksiz faiz oranı
BD: Bugünkü değer
GD: Gelecekteki değer
i: Faiz oranı
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Giriş
Cari gelirleri cari giderlerinin üzerinde olan ekonomik birimler cari gelirleri ile cari
giderleri arasındaki bu fon fazlasını tasarruf ederler. Fon fazlası olan bu ekonomik birimler
gelecekte daha fazla tüketim yapabilmek için tasarruflarının sahipliğinden belli bir süre için
vazgeçerler. Dolayısıyla yatırım, gelecekte daha fazla tüketim yapılabilmesi için cari
tüketimden (tasarrufların cari kullanımından) vazgeçilmesi, diğer bir deyişle cari tüketimin
ertelenmesidir. Tasarruflarının cari kullanımından vazgeçen, dolayısıyla tüketimini erteleyen
ekonomik birimler gelecekteki tüketimi cari tüketime tercih ederler, bu nedenle gelecekte
erteledikleri cari tüketimlerinden daha fazla tüketim yapmayı beklerler.
Buna karşın, cari tüketimleri cari gelirlerinden fazla olan, dolayısıyla fon açığı olan
ekonomik birimler de cari açıklarını kapatabilmek için (bugün gelirlerinden fazla tüketim
yapabilmek için) gelecekte daha az tüketmeye razı olmak durumundadırlar.
Yatırım, bugün sahip olunan belirli bir parasal büyüklüğün kullanımından (cari
tüketimden) gelecekte bundan daha fazla bir parasal büyüklük elde etme (daha fazla tüketim
yapma) beklentisiyle belli bir süre için vazgeçmektir.
Ekonomik birimlerin gelecekte daha fazla tüketim yapmak beklentisiyle cari
tüketimlerini ertelemelerinin ödülü veya gelecekteki tüketimlerinden vazgeçerek bugün daha
fazla tüketim yapmalarının bedeli paranın zaman değeridir.
Fiyatlar genel düzeyinin değişmediği ve geleceğe ilişkin belirsizliğin olmadığı
hipotetik bir ortamda bugün sahip olunan belirli bir parasal büyüklük ile gelecekteki belirli
bir parasal büyüklük arasındaki değişimin bedeli/ödülü “paranın saf zaman değeri”’dir.
Ancak, fiyatlar genel düzeyinin değiştiği ve geleceğe ilişkin belirsizliğin olduğu bir
ortamda, bugün sahip olunan belirli bir parasal büyüklük ile gelecekte elde edilmesi beklenen
(belirsiz) bir parasal büyüklük arasındaki değişim: (1) fonlardan vazgeçilen süreyi, (2)
paranın satın alma gücündeki değişimi ve (3) gelecekteki ödemelere ilişkin belirsizliği
karşılayacak bir ödül karşılığında olacaktır. Yatırımcıların sahip oldukları fonların
kullanımından vazgeçmeleri karşılığında talep ettikleri bu ödül “gerekli getiri oranı”’dır.
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6.1. Getiri Oranının Bileşenleri
Getiri oranı, sahip olunan anaparadan belli bir dönem için vazgeçilmesi karşılığındaki
kazancın -ya da kaybın- anaparaya oranıdır. Yatırımcıların sahip oldukları fonların
kullanımından vazgeçmeleri karşılığında talep ettikleri getiri oranı “gerekli getiri oranı”’dır.
E(Ri) = f (Beklenen Reel Faiz, Beklenen Enflasyon Oranı, Beklenen
Likidite Primi, Beklenen Risk Primi)
6.1.1. Reel Faiz
Enflasyonun olmadığı, fon tedarik edenler ile fon talep edenlerin
yatırımların/borçların vadelerine karşı kayıtsız olduğu (likidite tercihlerinin olmadığı) ve
geleceği ilişkin bütün sonuçların kesin olduğu mükemmel bir dünyada paranın tek bir
maliyeti olacaktır: reel faiz oranı. Bu oran aynı zamanda paranın saf zaman değeridir.
Reel faiz oranı durağandır, ancak ekonomideki uzun vadeli reel büyüme fırsatları ile
fon arz ve talep edenlerin likidite tercihleri bu oranı etkiler.
Yatırım fırsatları ekonomideki uzun vadeli reel büyüme oranı tarafından belirlenir.
Ekonominin uzun vadeli büyüme oranındaki bir değişim tüm yatırım fırsatlarında ve bu
yatırım fırsatlarından beklenen gerekli getiri oranlarında bir değişime neden olur.
Ekonomideki uzun vadeli büyüme oranındaki değişime bağlı olarak risksiz faiz oranı da
değişir. Bu nedenle ekonomideki reel büyüme oranı ile risksiz faiz oranı arasında pozitif bir
ilişki vardır. Ekonomideki büyüme oranında meydana gelen değişim çok hızlı olmadığı,
durağan olduğu için risksiz faiz oranındaki değişim de yavaş olur.
6.1.2. Risksiz Faiz (Rf)
Gelecekteki nakit akışı hakkında hiçbir belirsizliğin olmaması halindeki temel faiz
oranıdır. Bir başka ifadeyle risksiz faiz, risksiz varlıklardan elde edilmesi beklenilen gerekli
getiri oranıdır.
E(Rf) = f (Beklenen Reel Faiz, Beklenen Enflasyon Oranı, Beklenen
Likidite Primi)
Risksiz faiz oranı paranın satın alma gücündeki kaybı ve yatırımcıların likidite
tercihlerini içeren nominal bir faiz oranıdır.
Nominal ve reel faiz ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

1 𝑇𝐿′ 𝑙𝑖𝑘𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝚤𝑛 𝐷𝑆 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 1𝑇𝐿 × (1 + 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤) ×

𝐷𝑆 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖
𝐷𝐵 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖
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𝐷𝑆 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖
= (1 + 𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)
𝐷𝐵 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = (1 + 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤) × (1 + 𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)

6.1.3. Faiz Oranlarının Vade Yapısı
Yatırımcılar risksiz varlıklar arasında yatırım yaparken bu varlıkların vadeleri
yatırımcıların talep edecekleri getiriyi etkiler, bu nedenle farklı vadeler için farklı getiri
oranları söz konusudur. Vade ve getiri oranları arasındaki ilişki faiz oranlarının vade yapısı
ile ifade edilir.

Getiri (%)
Pozitif getiri eğirisi

Düz getiri eğirisi

Negatif getiri eğirisi

5

10

15

20

Vade (Yıl)

Şekil 7: Faiz oranlarının vade yapısı
Faiz oranlarının vade yapısını açıklayan üç teorik görüş vardır (1) beklentiler hipotezi,
(2) likidite tercihi hipotezi ve (3) farklı pazarlar hipotezi.
1. Beklentiler hipotezine göre, faiz oranlarının vade yapısı, faiz oranlarının
gelecekteki düzeyine ilişkin beklentilerce belirlenir. Hipoteze göre uzun vadeli faiz oranları
cari ve gelecekteki faiz oranlarının geometrik ortalamasına eşittir.
1 yıllık faiz oranı % 20, bir yıl sonrası için 1 yıllık faiz oranı % 30 ise 2 yıllık ortalama faiz
oranı (1,20 x 1,30)(1/2) - 1 = %24,9 dur. Gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının yükseleceği
bekleniyorsa verim eğrisi pozitif olacaktır.
2. Likidite tercihi hipotezine göre, yatırımcılar kısa vadeli yatırımlarına oranla uzun
vadeli yatırımlarından daha fazla getiri elde etmeyi bekleyeceklerdir.
3. Farklı pazarlar hipotezine göre, kısa vadeli faiz oranlarıyla uzun vadeli faiz
oranları farklı piyasalarda belirlenir, zira bu pazarlarda fon arz ve talep edenlerin vade
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yapıları ve dolayısıyla bu pazarlar birbirlerinden farklıdır. Bu teoriye göre faiz oranlarını
vade yapısı her bir pazardaki arz ve talep koşullarına göre belirlenir.
6.1.4. Risk Primi
Yatırım kazanç elde etmek için yapılır. Ancak, yatırımın sonuçları gelecekte ortaya
çıkacağı için başlangıçta beklenilen oranda kazanç elde edilmeyebilir. Kazancın,
beklenilenden farklı olması yatırımın riskini oluşturur. Gelecek hiçbir zaman kesin olmadığı
için bütün yatırımlar risk taşımaktadır.
Yatırımcılar katlanmak durumunda oldukları risk için ek bir prim talep edeceklerdir.
Yatırımcıların karşı karşıya oldukları riskler (1) spesifik risk (sistematik olmayan risk) ve (2)
pazar riskidir (sistematik risk).
Sistematik olmayan risk (Spesifik risk), firmaya ya da sektöre özgü olan risk türüdür.
Sistematik olmayan riskin (spesifik riskin) dört bileşeni vardır.
Spesifik Risk = f (Yönetim Riski, İş (faaliyet) Riski, Finansal Risk,
Finansal Varlığın Türüne Özgü Risk)
- Yönetim riski, finansal varlığı ihraç eden kurumun yöneticilerinin yönetim anlayış
ve uygulamalarından kaynaklanır.
- İş (faaliyet) riski, bilançonun aktifinde yer alan varlık yapısı tarafından belirlenir.
İşletmenin toplam giderleri içerisinde sabit giderlerinin payına bağlı olarak satışlar ve faiz ve
vergi öncesi karlar (FVÖK) arasındaki ilişkinin ölçüsü “faaliyet kaldıraç derecesidir
(FaKD)”. İş (faaliyet) riski, firmanın satış gelirleri ile FVÖK arasında, FaKD’ye bağlı olan
ilişkidir. Toplam giderleri içerisinde sabit giderlerinin payı yüksek, dolayısıyla FaKD’si
yüksek olan işletmelerin satışlarında meydana gelecek artış (azalış) FVÖK’lerinde daha fazla
artışa (azalışa) yol acar. Toplam giderleri içerisinde sabit giderlerinin payı düşük, dolayısıyla
FaKD’si düşük olan işletmelerin satışlarında meydana gelecek artış (azalış) FVÖK’lerinde
daha az artışa (azalışa) yol açar.
- Finansal risk, bilançonun pasifinde yer alan kaynak bileşimi tarafından belirlenir.
İşletmenin toplam ödemeleri içerisinde sabit ödeme gerektiren yükümlülüklerinin payına
bağlı olarak faaliyet karı ve hisse başına kar (HBK) arasındaki ilişkinin ölçüsü “finansal
kaldıraç derecesidir (FiKD)”. Finansal risk, firmanın faaliyet karı ile hisse başına karları
arasında, FiKD’ye bağlı olan ilişkidir. Toplam ödemeleri içerisinde sabit ödeme gerektiren
yükümlülüklerin payı yüksek, dolayısıyla FiKD’si yüksek olan işletmelerin faaliyet
karlarında meydana gelecek artış (azalış) hisse başına karlarında daha fazla artışa (azalışa)
yol açar. Toplam ödemeleri içerisinde sabit ödeme gerektiren yükümlülüklerin payı düşük,
dolayısıyla FiKD’si düşük olan işletmelerin faaliyet karlarında meydana gelecek artış (azalış)
hisse başına karlarında daha az artışa (azalışa) yol acar.
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- Finansal varlığın türüne özgü risk, firmaya kaynak sağlayan yatırımcıların firmanın
başarısız olması halinde varlıklar üzerinde eşit hakka sahip olmamalarından kaynaklanır.
Firmaya değişik şekillerde kaynak sağlayan yatırımcıların firmanın varlıkları üzerindeki hak
sahipliklerinin farklı olması nedeniyle katlandıkları riskler de farklılaşır. Firmanın varlıkları
üzerindeki hak sahipliklerine göre riski en az olanından en riskli olanına doğru finansal
varlıklar şu şekilde sıralanabilir:


Güvenceli borçlar



Güvencesiz borçlar



Öncelikli hisse senetleri



Adi hisse senetleri

Sistematik risk (Pazar riski), işletmelerin gelirlerinde ve dolayısıyla finansal
varlıkların pazar değerlerinde pazar koşullarına bağlı olarak meydana gelen değişimdir.
Sistematik risk (Pazar riski) finansal varlıkların pazar değeri üzerinde farklı etkilere sahiptir.
Hisse senetleri için sistematik risk (pazar riski) o hisse senedinin getirisinin pazarın
getirisindeki değişime karşı tepkisidir. Hisse senetlerinin getirilerinin pazarın getirisiyle olan
ilişkisi hisse senetlerinin sistematik riskidir (pazar riski) ve bu risk çeşitlendirmeyle
giderilemez.
Tahviller için sistematik risk (pazar riski) faiz oranları genel düzeyindeki
dalgalanmadır ve faiz oranı riski olarak ifade edilir. Borca ilişkin faiz ödemeleri sabitken faiz
oranı genel düzeyi de ekonomik trende bağlı olarak dalgalanır, bu nedenle tahvillerin değeri
faiz oranlarındaki değişime bağlı olarak ters yönde hareket eder.
Faiz oranı genel düzeyindeki değişme bütün borçlanma araçlarının fiyatını aynı yönde
etkiler, ancak bu etki bütün borçlanma araçları için aynı oranda değildir. Faiz oranlarındaki
değişimlere karşı:
- Uzun vadeli borçlanma araçlarının fiyatları kısa vadeli borçlanma araçlarının
fiyatlarından daha duyarlıdır,
- Düşük kupon faizli borçlanma araçlarının fiyatları yüksek kupon faizli borçlanma
araçlarının fiyatlarından daha duyarlıdır,
6.2. Faiz Hesaplamaları
Paranın zaman değerine ilişkin hesaplamalar genellikle fonların borç olarak verilmesi
veya kaynak ihtiyacının borç fonlarla temin edilmesi süreci üzerinden hareketle izah edilir.
Bunun sebebi bu sürecin diğer süreçlere göre nispeten daha basit olması ve paranın zaman
değeri konunun ele alınmasını kolaylaştırmasıdır.
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Borç olarak kullandırılan kaynaklar karşılığında talep edilen getiri ve borç fon
kullananların katlanmak durumunda oldukları bedel “faiz” olarak bilinir. Bu nedenle paranın
zaman değerine ilişkin hesaplamalar aynı zamanda faiz hesaplamaları olarak da bilinir.
Ancak şu unutulmamalıdır ki, paranın zaman değeri sadece faiz ile sınırlı değildir.
Faiz hesaplamaların iki farklı uygulama vardır. Bunlar, (1) basit faiz ve (2) bileşik
faizdir.
6.2.1. Basit Faiz
Basit faiz yatırım süresi boyunca sadece anapara üzerinden hesaplanan faizdir.
Aşağıdaki örnek bugün 100 TL’lik bir parasal büyüklüğe sahip ve bunu yıllık % 10
faiz oranı üzerinden değerlendirme imkânı olan bir yatırımcının basit faiz yöntemiyle çeşitli
dönemler için elde edeceği faiz gelirlerini göstermektedir.
Örnek: Basit faiz yöntemiyle faiz hesabı
Zaman
1
2
3
4
5

Ana Para
(TL)
100
100
100
100
100

Yıllık Faiz
(TL)
10
10
10
10
10

Toplam Faiz
(TL)
10
20
30
40
50

Ana Para +
Faiz (TL)
110
120
130
140
150

Bugün sahip olunan parasal bir büyüklüğün belirli bir faiz oranı üzerinden elde edilen
faiz ile birlikte belirli bir dönem sonundaki toplamı basit faiz yöntemiyle aşağıdaki gibi
hesaplanır:
GDt = BD  [1 + (i  t)]
Burada,
BD = Bugünkü değer,
GDt = t dönem sonundaki gelecekteki değer,
i

= Faiz oranıdır.

Basit faiz yöntemiyle faiz ve anapara toplamının gelecekte ulaşacağı büyüklüğü
hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibi türetilir:
1. dönem elde edilen gelir

= BD  i

1. dönem sonundaki toplam değer (GD1) = BD + BD  i
= BD  (1 + i)
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= BD  i

2. dönem elde edilen gelir

2. dönem sonundaki toplam değer (GD2) = GD1 + BD  i
= BD + BD  i + BD  i
= BD + 2  BD  i
= BD  [1 + (2  i)]
= BD  i

t. dönem elde edilen gelir

t. dönem sonundaki toplam değer (GDt)= GDt-1 + BD  i
= BD + BD  i + …………... + BD  i
= BD + BD  t  i
= BD  [1 + (t  i)]
6.2.2. Bileşik Faiz
Bileşik faiz, yatırım süresi boyunca her dönemin faizi anaparaya ilave edilerek
kazanılan faiz üzerinden de hesaplanan faizdir. Bu şekilde, bir dönem sonunda birikmiş
miktar (dönem başı anapara + dönemin faizi) gelecek dönemde kazanılacak faizi
hesaplamada kullanılacak anapara haline gelir. Örnekte bugün 100 TL’lik bir parasal
büyüklüğe sahip ve bunu yıllık % 10 faiz oranı üzerinden değerlendirme imkânı olan bir
yatırımcının bileşik faiz yöntemiyle çeşitli dönemler için elde edeceği faiz gelirlerini
göstermektedir.
Örnek: Bileşik faiz yöntemiyle faiz hesabı
Zaman

D.B. Ana Para
(TL)
100,00
110,00
121,00
133,10
146,41

1
2
3
4
5

Yıllık Faiz
(TL)
10,00
11,00
12,10
13,31
14,64

Toplam Faiz
(TL)
10,00
21,00
33,10
46,41
61,05

D.S. Ana Para
(TL)
110,00
121,00
133,10
146,41
161,05

Bugün sahip olunan parasal bir büyüklüğün belirli bir faiz oranı üzerinden elde edilen
faiz ile birlikte belirli bir dönem sonundaki toplamı bileşik faiz yöntemiyle aşağıdaki gibi
hesaplanır:
GDt = BD  (1 + i)t
Burada,
BD = Bugünkü değer,
GDt = t dönem sonundaki gelecekteki değer,
i

= Faiz oranıdır.
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Bileşik faiz yöntemiyle faiz ve anapara toplamının gelecekte ulaşacağı büyüklüğü
hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibi türetilir:
1. dönem elde edilen gelir

= BD  i

1. dönem sonundaki toplam değer (GD1) = BD + BD  i
= BD  (1 + i)
2. dönem elde edilen gelir

= GD1  i

2. dönem sonundaki toplam değer (GD2) = GD1 + GD1  i
= GD1  (1 + i)
= BD  (1 + i) (1 + i)
= BD  (1 + i)2
t. dönem elde edilen gelir

= GDt-1  i

t. dönem sonundaki toplam değer (GDt)= GDt-1 + GDt-1  i
= GDt-1  (1 + i)
= BD  (1 + i)t-1  (1 + i)
= BD  (1 + i)t

Örnek:
Bay M. Yılmaz sahip olduğu 10.000 TL ile GÜVEN BANK’da % 28 faizle bir
mevduat hesabı açmıştır.
Basit faiz yöntemiyle bu hesabın 2 yıl sonra ulaşacağı değer nedir?
GDt = BD(1+it)
GD2 = 10.000
TL(1+0,282) GD2 =
15.600 TL
Bileşik faiz yöntemiyle bu hesabın 2 yıl sonra ulaşacağı değer nedir?
GDt = BD(1+i)t
GD2 = 10.000 TL(1+0,28)2
GD2 = 16.384 TL
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Uygulamalar
Sağlık sektörüne yatırım yapan bir grup yatırımcının yapmış oldukları yatırımdan gelecek
dönemde elde etmeyi bekledikleri reel getiri oranı % 10 ve söz konusu dönem için beklenen
enflasyon oranı da % 6 dır. Bu durumda yatırımcıların elde etmeyi bekledikleri nominal
getiri oranı nedir?
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Uygulama Soruları

1. Bir yatırımcının yatırımlarından elde etmeyi beklediği getiri oranını neler belirler?
Tartışınız.
2. Basit ve bileşik faiz arasındaki farklılığı tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde risk, getiri ve paranın zaman değerini; bireylerin neden bugünkü 1 TL ile
gelecekteki 1 TL’yi eş görmediklerini tartıştık. Herhangi bir yatırımdan beklenen getirinin
risksiz faiz oranı ve söz konusu yatırımın riski tarafından belirlendiğini öğrendik. Nominal
faiz oranı ve reel faiz oranı kavramlarını öğrendik. Faiz hesaplamalarında basit ve bileşik
faizin ne anlam ifade ettiğini ve aralarında nasıl bir farklılık olduğunu öğrendik. Son olarak
yıllık efektif faiz ve yıllık basit faiz kavramlarını öğrendik
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi beklenen getiri oranının bileşenlerinden değildir?
A. Beklenen Nominal Faiz
B. Beklenen Reel Faiz
C. Beklenen Enflasyon Oranı
D. Beklenen Likidite Primi
E. Beklenen Risk Primi
2. Aşağıdakilerden hangisi sistematik olmayan riskin bileşenlerinden değildir?
A. Yönetim riski
B. İş (Faaliyet) riski
C. Finansal risk
D. Finansal varlığın türüne özgü risk
E. Politik risk
3. Yılbaşında yapılan 100 TL’lik yatırım yılsonunda 118,80 TL olmuştur. Söz
konusu yılda enflasyon oranı % 8 olmuştur. Yatırımın reel getirisi nedir?
A. % 8,00
B. % 8,80
C. % 10,00
D. % 12,20
E. % 18,80
4. Sistematik risk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. finansal varlıkların pazar değerinde pazar koşullarına bağlı olarak
meydana gelen değişimdir.
B. firmaya ya da sektöre özgü olan risktir.
C. finansal varlığı ihraç eden kurumun yöneticilerinin yönetim anlayış ve
uygulamalarından kaynaklanır.
D. bilançonun aktifinde yer alan varlık yapısı tarafından belirlenir.
E. bilançonun pasifinde yer alan kaynak bileşimi tarafından belirlenir.
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5. Faaliyet riski için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. finansal varlıkların pazar değerinde pazar koşullarına bağlı olarak
meydana gelen değişimdir.
B. firmaya ya da sektöre özgü olan risktir.
C. finansal varlığı ihraç eden kurumun yöneticilerinin yönetim anlayış ve
uygulamalarından kaynaklanır.
D. bilançonun aktifinde yer alan varlık yapısı tarafından belirlenir.
E. bilançonun pasifinde yer alan kaynak bileşimi tarafından belirlenir.
6. Aşağıdakilerden hangisi likidite tercihi hipotezini önermesidir?
A. Yatırımcılar kısa vadeli yatırımlarına oranla uzun vadeli yatırımlarından
daha fazla getiri elde etmeyi beklerler.
B. Faiz oranlarının vade yapısı, yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki
düzeyine ilişkin beklentileri tarafından belirlenir.
C. Faiz oranlarını vade yapısı her bir pazardaki arz ve talep koşullarına göre
belirlenir.
D. Faiz oranlarındaki değişime uzun vadeli borçlanma araçlarının fiyatları
kısa vadeli borçlanma araçlarının fiyatlarından daha duyarlıdır.
E. Faiz oranlarındaki değişime düşük kupon faizli borçlanma araçlarının
fiyatları yüksek kupon faizli borçlanma araçlarının fiyatlarından daha
duyarlıdır.
7. Yapacağınız yatırımdan reel olarak % 5 oranında kazanç elde etmeyi
planlıyorsunuz. Eğer söz konusu yatırım döneminde beklenen enflasyon oranı %
10 ise beklediğiniz reel getiriyi elde edebilmeniz için yatırımınızın nominal
getirisi ne olmalıdır?
A. % 5,00
B. % 10,00
C. % 15,00
D. % 15,50
E. % 50,00

146

8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Sadece anapara üzerinden hesaplanan faiz basit faizdir.
B. Sistematik risk firmaya ya da sektöre özgü olan risktir.
C. Finansal varlıkların pazar değerinde pazar koşullarına bağlı olarak
meydana gelen değişim faaliyet riskidir.
D. Beklentiler hipotezine göre, faiz oranlarının vade yapısı, faiz oranlarının
gelecekteki düzeyine ilişkin beklentilerce belirlenir.
E. Yatırımcıların sahip oldukları fonların kullanımından vazgeçmeleri
karşılığında talep ettikleri bedel risk primidir.
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. ekonomideki reel büyüme oranı ile risksiz faiz oranı arasında bir ilişki
yoktur.
B. ekonomideki reel büyüme oranı ile risksiz faiz oranı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
C. ekonomideki reel büyüme oranı ile risksiz faiz oranı arasında negatif bir
ilişki vardır.
D. ekonomideki reel büyüme oranı risksiz faiz oranı ile enflasyon oranının
farkına eşittir.
E. ekonomideki reel büyüme oranı risksiz faiz oranı ile enflasyon oranının
toplamına eşittir.
10. Bugün yapacağınız 1.000 TL’lik bir yatırımın yıllık % 10 faiz oranından bileşik
faiz yöntemiyle 3 yıl sonra ulaşacağı değer nedir?
A. 1.100 TL
B. 1.210 TL
C. 1.300 TL
D. 1.331 TL
E. 3.000 TL
Cevaplar
1
A

2
E

3
C

4
A

5
D

6
A

7
D

8
D

9
B

10
D
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7. ZAMAN DEĞERİ HESAPLAMALARI

148

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Paranın zaman değeri hesaplamaları
Bugünkü değer hesaplamaları
Gelecekteki değer hesaplamaları
Özel durumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bugünkü değer ve gelecekteki değer nedir?

2) Anuite nedir?

3) Ödeme planı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nakit akışları

Öğrenciler nakit akışı

Dersle ilgili konu

kavramını ve türlerini

anlatımının olduğu medya

öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Bugünkü değer
hesaplamaları

Öğrenciler farklı nakit

Dersle ilgili konu

akışları için bugünkü değer

anlatımının olduğu medya

hesaplamalarını ve bu

izlenerek. Kitaptaki ilgili

amaçla kullanılan

bölüm okunarak. Örneklerin

yöntemleri öğrenir.

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Gelecekteki değer
hesaplamaları

Öğrenciler farklı nakit

Dersle ilgili konu

akışları için gelecekteki

anlatımının olduğu medya

değer hesaplamalarını ve bu

izlenerek. Kitaptaki ilgili

amaçla kullanılan

bölüm okunarak. Örneklerin

yöntemleri öğrenir.

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Gelecekteki değer: bugünkü parasal bir büyüklüğün veri bir faiz oranı üzerinden faiz
kazandıktan sonra gelecekte ulaşacağı (toplam) değerdir.
Bugünkü değer: gelecekteki parasal bir büyüklüğün veri bir indirgeme (ıskonto) oranıyla
bugüne indirgenmiş değeridir.
Iskonto oranı: gelecekteki parasal bir büyüklüğü bugüne indirgemek için kullanılan faiz
oranıdır, bir başka deyişle gelecekteki parasal bir büyüklüğü bugünkü değerini hesaplamada
kullanılan faiz oranı ıskonto oranıdır.
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Kısaltmalar
BD: Bugünkü değer
GD: Gelecekteki değer
NA: Nakit akışı
A: Anuite
GDFF: Gelecekteki değer faiz faktörü
BDFF: Bu günkü değer faiz faktörü
NAGD = Nakit akışlarının gelecekteki değeri
NABD = Nakit akışlarının bu günkü değeri
AGDFF: Anuitelerin gelecekteki değeri faiz faktörü
ABDFF: Anuitelerin bu günkü değeri faiz faktörü
AGD = Anuitelerin gelecekteki değeri
ABD = Anuitelerin bu günkü değeri
i: Faiz oranı
İB = Yıllık basit faiz oranı
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısı
İE = Yıllık efektif faiz oranı
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısı
İReel = Reel faiz oranı
İNom = Nominal faiz oranı
E = Enflasyon oranı
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Giriş
Tüm yatırım kararları bir zaman boyutuna sahiptir; bugün bir yatırım yapılır ve bu
yatırımın geri dönüşü gelecekte gerçekleşir. Yatırım kararlarının sahip olduğu bu zaman
boyutu nedeniyle bugünkü veri bir parasal büyüklüğün gelecekteki değerinin ya da
gelecekteki veri bir parasal büyüklüğün bugünkü değerinin bilinmesi gerekir. Bu bölümde bir
defa ya da çok defa gerçekleşen nakit akışlarının bugünkü ve gelecekteki değerlerinin nasıl
hesaplanacağı ve bu hesaplamalar yapmak üzere ne zaman, hangi yöntemlerin kullanılacağı
anlatılacaktır. Ayrıca faiz bugünkü ve gelecekteki değer biliniyorken, ıskonto oranının, taksit
tutarının, dönem sayısının hesaplanması gibi bazı özel durumlar da ele alınacaktır.
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7.1. Paranın Zaman Değeri Hesaplamaları
Paranın zaman değerine ilişkin hesaplamalar (1) gelecekteki değer ve (2) bugünkü
değer hesaplamaları olmak üzere başlıca iki farklı şekilde yapılmaktadır.
Paranın gelecekteki değeri, bugünkü parasal bir büyüklüğün (BD) veri bir faiz oranı
(r) üzerinden faiz kazandıktan sonra gelecekte ulaşacağı (toplam) değerdir (GD).
Paranın bugünkü değeri, gelecekteki parasal bir büyüklüğün (GD) veri bir indirgeme
(ıskonto) oranıyla (r) bugüne indirgenmiş değeridir (BD).
Iskonto oranı, gelecekteki parasal bir büyüklüğü (GD) bugüne (BD) indirgemek için
kullanılan faiz oranıdır, bir başka deyişle gelecekteki parasal bir büyüklüğü bugünkü değerini
hesaplamada kullanılan faiz oranı ıskonto oranıdır.
Gelecekteki ve bugünkü değer hesaplamaları belirli bir nakit akışı serisi için
hesaplanmakta ve nakit akışı serisinin özelliğine göre gelecekteki ve bugünkü değer
hesaplamaları da farklılaşmaktadır. Nakit akımlarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak
mümkündür:
- Bir defa gerçekleşen nakit akışı.
- Seri halindeki nakit akışı.
 Serideki dönemsel nakit akışlarının birbirinden farklı olması.
 Serideki dönemsel nakit akışlarının birbiriyle aynı olması.
7.1.1. Bir Defa Gerçekleşen Nakit Akışı
Bir defa gerçekleşen nakit akışı, her hangi bir dönemde sadece tek bir defalık bir
nakit akışının söz konusu olması halidir. Örneğin, bugün yapılacak bir ödeme, üç yıl sonra
kazanılacak bir gelir vb. hep bir defa gerçekleşen nakit akışlarıdır.
7.1.1.1. Bir Defa Gerçekleşen Nakit Akışının Gelecekteki Değeri

Bir defa gerçekleşen bir nakit akışının gelecekteki değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.
t=0

t=1

t=2

BD

t=n

GDn

GDt = BD  (1 + i)t
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Burada,
BD = Bugünkü değer,
GDt = t dönem sonundaki gelecekteki değer,
i

= Faiz oranıdır.

Finansal tablolardan yararlanarak da gelecekteki değerin hesaplanması mümkündür.
Bu amaçla kullanılacak finansal tablo “1 TL’nin gelecekteki değeri tablosu ”’dur. Bu
tablodan veri bir faiz oranı ve veri bir dönemi için elde edilen değer “gelecekteki değer faiz
faktörüdür (GDFF).” Gelecekteki değer faktörü her zaman 1’den büyüktür.
GDt = BD  (GDFF;i;t)
Burada,
GDFF = 1 TL’nin gelecekteki değerini veren tablodan i faiz oranı ve t dönemi
için elde edilen gelecekteki değer faiz faktörüdür.
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Problem:
Bay M. Yılmaz 10 sene sonra emekli olacaktır. Bay yılmaz emekli olduğunda alacağı
emeklilik ikramiyesiyle bir ev almayı planlamakta, ancak bu ikramiyenin ev alması için
yeterli olmayacağını ve emekli olduğunda ev alabilmesi için ilave bir 20.000 TL’ye daha
ihtiyacı olacağını tahmin etmektedir. Bay Yılmaz bugün 3.500 TL’lik bir birikime sahiptir ve
bu birikimini 10 yıl boyunca değerlendirip, 10 yıl sonra kendisine gerekecek olan 20.000
TL’yi bu yolla oluşturmayı planlamaktadır. Eğer söz konusu bu 10 yıllık sürede mevcut
birikimini yıllık net % 20 faiz getiren bir mevduat hesabında değerlendirebilirse emekli
olduğunda arzu ettiği evi alabilir mi?
Çözüm:
GDt = BD  (1+i)t
GD10 = 3.500 TL  (1+0,20)10
GD10 = 21.671,1 TL
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
GD10 = BD  (GDFF;% 20;10 yıl)
% 20 faiz oranı ve 10 yıl için GDFF değeri (GDFF;% 20;10 yıl) “GDFF Tablosu’”nda 10
dönem satırı ve % 20 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 6,1917’dir. (GDFF;% 20;10
yıl) yerine bu değer yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
GD10 = 3.500 TL  (6,1917)
GD10 = 21.671,1 TL
GDFF Tablosu
Faiz
Dönem
8
9
10
11

% 18

% 19

% 20

% 21

3,7589
4,4355
5,2338
6,1759

4,0214
4,7854
5,6947
6,7767

4,2998
5,1598
6,1917
7,4301

4,5950
5,5599
6,7275
8,1403

Evet alabilir. Zira bugünkü birikimi 10 yıl sonra 21.671,1 TL’lik bir büyüklüğe ulaşmakta ve
kendisine gerekli olan 20.000 TL’lik tutarı aşmaktadır.
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7.1.1.2. Bir Defa Gerçekleşen Nakit Akışının Bugünkü Değeri

Gelecekte bir defa gerçekleşen bir nakit akışının bugünkü değeri aşağıdaki gibi
hesaplanır:
t=0

t=1

t=2

BD

t=n

GDn

𝑩𝑫 =

𝑮𝑫𝒕
(𝟏 + 𝒊)𝒕

Burada,
BD = Bugünkü değer,
GDt = t dönem sonundaki gelecekteki değer,
i

= Iskonto (faiz) oranıdır.

Finansal tablolardan yararlanarak da bugünkü değerin hesaplanması mümkündür. Bu
amaçla kullanılacak finansal tablo “t dönem sonraki 1 TL’nin bugünkü değeri tablosu“‘dur.
Bu tablodan veri bir faiz oranı ve veri bir dönemi için elde edilen değer “bugünkü değer faiz
faktörüdür (BDFF).” Bugünkü değer faktörü ıskonto faktörü olarak da bilinir ve her zaman
1’den küçüktür.
BD = GDt  (BDFF;i;t)
Burada,
BDFF = t dönem sonraki 1 TL’nin bugünkü değerini veren tablodan i faiz
oranı ve t dönemi için elde edilen bugünkü değer faiz faktörüdür.
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Problem:
Bay M. Yılmaz 4 ay sonra Fransa’ya seyahat etmek istemektedir. Bu seyahat bay M.
Yılmaz’a 1.500 $’a mal olacaktır. Bay Yılmaz söz konusu seyahat için gerekli kaynağı
bugün sahip olduğu birikimlerin bir kısmını aylık % 4 kazanç sağlayacağını umduğu
bir yatırım fonuna 4 ay boyunca yatırarak sağlamayı planlamaktadır.
Bay Yılmaz’ın 4 ay sonra Fransa seyahatini gerçekleştirebilmesi için bugün fona kaç
$ yatırması gereklidir.
BD = GDt  [1 / (1+i)t] BD
= 1.500 $  [1 / (1+0,04)4]
BD = 1.282,2 $
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
BD = GDt  (BDFF;% 4;4 ay)
% 4 faiz oranı ve 4 ay için BDFF değeri (BDFF;% 4;4 ay) “BDFF Tablosu’”nda 4
dönem satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 0,8548’dir. (BDFF;%
4;4 ay) yerine bu değer yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
BD = 1.500 $  (0,8548)
BD = 1.282,2 $
BDFF Tablosu
Faiz
Dönem
2
3
4
5

%2

%3

%4

%5

0,9612
0,9423
0,9238
0,9057

0,9426
0,9151
0,8885
0,8626

0,9246
0,8890
0,8548
0,8219

0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

Bay Yılmaz’ın 4 ay sonra Fransa seyahatini gerçekleştirebilmesi için bugün fona
1.282,2 $ yatırması gereklidir
7.1.2. Seri Halindeki Nakit Akışları
Seri halindeki nakit akışları, her hangi bir zaman aralığında birden fazla defa
gerçekleşen nakit akışının söz konusu olması halidir. Örneğin gelecek üç yıl boyunca her yıl
yapılacak ödemeler, iki yıl sonra başlamak üzere dört yıl boyunca elde edilecek gelirler vb.
hep birden fazla defa gerçekleşen seri halindeki nakit akışlarıdır.
Çoklu dönemlerde seri halinde gerçekleşen nakit akışları iki farklı şekilde olmaktadır.
Bunlar (1) her dönem birbirinden farklı nakit akışları ve (2) her dönem birbirinin aynı olan
nakit akışlarıdır. Dönemler itibarıyla birbirinden farklı olan nakit akışlarına ilişkin zaman
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değeri hesaplamaları için her dönemin nakit akımının tek tek zaman değerinin hesaplanıp
bunların toplanmasından başka izlenecek bir yol yoktur. Ancak dönemler itibarıyla her
dönem birbirinin aynı olan nakit akışları için zaman değeri hesaplamalarında bu tür nakit
akışlarını bir bütün olarak ele almak mümkündür.
Dönemsel aralıkları eşit, aynı tutarda ve aynı yönde olmak üzere, dönemler itibarıyla
her dönem birbirinin aynı olan nakit akışları anuite ve bu tür nakit akışlarına ilişkin zaman
değeri hesaplamaları da anuite hesaplamaları olarak bilinir.
7.1.3. Seri Halindeki Nakit Akışının Gelecekteki Değeri
7.1.3.1. Nakit Akışlarının Birbirinden Farklı Olması

Dönemler itibarıyla birbirinden farklı olan nakit akışlarının gelecekteki değeri her
döneme ait nakit akışlarının tek tek gelecekteki değerleri toplamına eşittir.
t=0

t=1

t=2

t = n-1

t=n

NA1

NA2

NAn-1

NAn

NAGDt = NA1 × (1 + i)n-1 + NA2 × (1 + i)n-2 +……...+ NAn × (1 + i)n-n

𝒏

𝑵𝑨𝑮𝑫𝒕 = ∑ 𝑵𝑨𝒕 × (𝟏 + 𝒊)𝒏−𝒕
𝒕=𝟏

Burada;
NAt = t dönemindeki nakit akışı,
NAGDt = t dönemi boyunca elde edilen nakit akışlarının t. dönemin sonundaki
toplu son değeri,
i = Faiz oranıdır.
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Problem:
Bay M. Yılmaz Ağustos ayı sonunda tatil için yurt dışına gitmeyi planlamaktadır. Bay
Yılmaz tur şirketleriyle yaptığı görüşmelerde İtalya için 1.750 $, İspanya için 1.600 $
ve Fransa için de 1.900 $’lık teklifler almıştır. Bay Yılmaz Haziran ayı maaşından
400 $, Temmuz ayı maaşından 550 $ ve Ağustos ayı maaşından 600 $ tasarruf etme
ve bu tasarruflarını da aylık % 4 kazanç sağlayacak şekilde değerlendirme olanağına
sahiptir. (Bugün 31 Mayıs 2015’dir).
Bay Yılmaz sahip olacağı birikimleriyle acaba hangi ülke/ülkelere seyahat edebilir?
Çözüm:
NAGD3 = NA1  (1+ i)2 + NA2  (1+ i)1 + NA3  (1+ i)0
NAGD3 = 400 $  (1+0,04)2 + 550 $  (1+0,04)1 + 600 $
NAGD3 = 1.604,64 $
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
NAGD3 = NA1  (GDFF;% 4;2 ay) + NA2  (GDFF;% 4;1 ay) + NA3
% 4 faiz oranı ve 2 ay için GDFF değeri (GDFF;% 4;2 ay) “GDFF Tablosu’”nda 2
dönem satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 1,0816’dır. % 4 faiz
oranı ve 1 ay için GDFF değeri (GDFF;% 4;1 ay) “GDFF Tablosu’”nda 1 dönem
satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 1,0400 dür. 2 ve 1 ay için
(GDFF;% i;t) yerlerine bu değerler yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
NAGD3 = 400 $  (1,0816) + 550 $  (1,0400) + 600 $
NAGD3 = 1.604,64 $
GDFF Tablosu
Faiz
Dönem
1
2
3
4

%2

%3

%4

%5

1,0200
1,0404
1,0612
1,0824

1,0300
1,0609
1,0927
1,1255

1,0400
1,0816
1,1249
1,1699

1,0500
1,1025
1,1576
1,2155

Bay Yılmaz, birikimleri 1,604,64 $’lık bir büyüklüğe ulaşacağı için sadece İspanya’ya
gidebilir.
7.1.3.2. Nakit Akışlarının Birbirine Eşit Olması: Anuite

Dönemler itibarıyla birbirine eşit nakit akışlarının gelecekteki değeri de her döneme
ait nakit akışlarının tek tek gelecekteki değerleri toplamına eşittir. Ancak anuite olarak ifade
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edilen bu nakit akışları için gelecekteki değer hesaplamalarında bu tür nakit akışlarını bir
bütün olarak ele almak mümkündür.
t=0

t=1

t=2

A1

A2

t = n-1

A2

t=n

An

AGDt = A1  (1+i)n-1 + A2  (1+i)n-2 +…..+ An  (1+i)n-n
𝐴1 = 𝐴2 = ⋯ … … … … … … … … … . 𝐴𝑛
𝑛

𝐴𝐺𝐷𝑡 = ∑ 𝐴𝑡 × (1 + 𝑖)𝑛−𝑡
𝑡=1

𝑨𝑮𝑫𝒕 = 𝑨 ×

(𝟏 + 𝒊)𝒕 − 𝟏
𝒊

Burada;
= t dönemi boyunca elde edilen anuite,

A

AGDt = t dönemi boyunca elde edilen anuitelerin t. dönem sonundaki toplu son
değeri,
= Faiz oranıdır.

i

Anuitelerin gelecekteki değerinin finansal tablolardan yararlanarak da hesaplanması
mümkündür. Bu amaçla kullanılacak finansal tablo “t dönem boyunca her dönem elde edilen
1 TL’lik anuitelerin gelecekteki değeri tablosu”’dur.
AGDt = A  (AGDFF;i;t)
Burada,
AGDFF= t dönem boyunca her dönem 1 TL’lik anuitelerin gelecekteki
değerini veren tablodan r faiz oranı ve t dönemi için elde edilen
gelecekteki değer faiz faktörüdür.
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Problem:
Eğer her ay 600 $ tasarruf edebilseydi, Bay Yılmaz acaba hangi ülke/ülkelere seyahat
etme olanağına sahip olurdu?
Çözüm:
AGD3 = A1  (1+i)2 + A2  (1+i)1 + A3  (1+i)0
AGD3 = 600$  (1+0,04)2 + 600 $  (1+0,04)1 + 600 $
AGD3 = 1.872,96 $
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
AGD3 = A  (AGDFF; % 4, 3 ay)
% 4 faiz oranı ve 3 ay için AGDFF değeri (AGDFF;% 4;3 ay) “AGDFF
Tablosu’”nda 3 dönem satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan
3,1216’dir. (AGDFF;% 4;3 ay) yerine bu değer yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
AGD3 = 600 $  (3,1216)
AGD3 = 1.872,96 $
AGDFF Tablosu
Faiz
Dönem
2
3
4

%2

%3

%4

%5

2,0200
3,0604
4,1216

2,0300
3,0910
4,1836

2,0400
3,1216
4,2465

2,0500
3,1525
4,3101

M. Yılmaz birikimleriyle İtalya ya da İspanya’dan birisine seyahat edebilirdi.
7.1.4. Seri Halindeki Nakit Akışının Bugünkü Değeri
7.1.4.1. Nakit Akışlarının Birbirinden Farklı Olması

Dönemler itibarıyla birbirinden farklı olan nakit akışlarının bugünkü değeri her
döneme ait nakit akışlarının tek tek bugünkü değerleri toplamına eşittir.
t=0

t=1

t=2

NA1

NA2

t=n

NAn
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𝐵𝐷 =

𝑁𝐴1
𝑁𝐴2
𝑁𝐴𝑛
+
+
⋯
…
…
…
…
…
…
…
…
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)𝑛
𝑁𝐴1 ≠ 𝑁𝐴2 ≠ ⋯ … … … … … … … … … . … . ≠ 𝑁𝐴𝑛
𝒏

𝑩𝑫 = ∑
𝒕=𝟏

𝑵𝑨𝒕
(𝟏 + 𝒊)𝒕

Burada;
NAt = t dönemindeki nakit akışı,
BD = t dönemi boyunca elde edilen nakit akışlarının bugünkü toplu değeri,
i

= Faiz oranıdır.
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Problem:
Arkadaşınız M. Yılmaz bugün vereceğiniz bir miktar borç karşılığında size gelecek 3
ay boyunca birinci ay 100 TL, ikinci ay 150 TL ve üçüncü ay 125 TL ödemede
bulunmayı taahhüt etmektedir. Sahip olduğunuz fonları arkadaşınıza borç vermek
yerine yatırıma yöneltmeniz halinde ortalama olarak aylık % 4 kazanç elde etme
olanağına sahipsiniz.
Bu durumda arkadaşınız M. Yılmaz’a vereceğiniz borcun miktarı ne kadar olurdu?
Çözüm:
NABD = NA1  [1/(1+i)1] + NA2  [1/(1+i)2] + NA3  [1/(1+i)3]
NABD = 100 TL  [1/(1+0,04)1] + 150 TL  [1/(1+0,04)2] + 125 TL  [1/(1+0,04)3]
NABD = 345,96 TL
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
NAGD3 = NA1(BDFF;%4;1ay)+NA2(BDFF;%4;2ay)+NA3(BDFF;%4;3ay)
% 4 faiz oranı ve 1 ay için BDFF değeri (BDFF;% 4;1 ay) “BDFF Tablosu’”nda 1
dönem satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 0,9615’dir. % 4 faiz
oranı ve 2 ay için BDFF değeri (BDFF;% 4;2 ay) “BDFF Tablosu’”nda 2 dönem
satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 0,9246’dır. % 4 faiz oranı ve
3 ay için BDFF değeri (BDFF;% 4;3 ay) “BDFF Tablosu’”nda 3 dönem satırı ve %
4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan 0,8890 dır.1, 2 ve 3 ay için (BDFF;%
i;t) yerlerine bu değerler yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
NAGD3 = 100 TL  (0,9615) + 150 TL  (0,9246) + 125 TL  (0,8890)
NAGD3 = 345,96 TL
BDFF Tablosu
Faiz
Dönem
1
2
3
4

%2

%3

%4

%5

0,9804
0,9612
0,9423
0,9238

0,9709
0,9426
0,9151
0,8885

0,9615
0,9246
0,8890
0,8548

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227

M. Yılmaz’a vereceğiniz borcun miktarı 345,96 TL olmalıdır.
7.1.4.2. Nakit Akışlarının Birbirine Eşit Olması: Anuite

Dönemler itibarıyla birbirine eşit nakit akışlarının bugünkü değeri de her döneme ait
nakit akışlarının tek tek bugünkü değerleri toplamına eşittir. Ancak bugünkü değer
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hesaplamalarında, anuite olarak ifade edilen bu tür nakit akışlarını bir bütün olarak ele almak
mümkündür.
t=0

𝐴𝐵𝐷 =

t=1

t=2

A1

A2

t=n

An

𝐴1
𝐴2
𝐴𝑛
+
+ ⋯…………….+
1
2
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑛
𝐴1 = 𝐴2 = ⋯ … … … … … … … … … . … . = 𝐴𝑛
𝑛

𝐴𝐵𝐷 = ∑
𝑡=1

𝐴𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝟏−
𝑨𝑩𝑫 = 𝑨 ×

𝟏
(𝟏 + 𝒊)𝒕
𝒊

Burada;
= t dönemi boyunca elde edilen anuite,

A

ABD = t dönemi boyunca elde edilen anuitelerin bugünkü toplu değeri,
= Faiz oranıdır.

i

Anuitelerin bugünkü değerinin finansal tablolardan yararlanarak da hesaplanması
mümkündür. Bu amaçla kullanılacak finansal tablo “t dönem boyunca her dönem elde edilen
1 TL’lik anuitelerin bugünkü değeri tablosu”’dur.
ABD = A  (ABDFF;i;t)
Burada,
ABDFF= t dönem boyunca her dönem 1 TL’lik anuitelerin bugünkü değerini
veren tablodan i faiz oranı ve t dönemi için elde edilen anuitelerin
bugünkü değer faiz faktörüdür.
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Problem:
Arkadaşınız M. Yılmaz bugün vereceğiniz bir miktar borç karşılığında size gelecek 3
ay boyunca birinci ay 100 TL, ikinci ay 150 TL ve üçüncü ay 125 TL ödemede
bulunmayı taahhüt etmektedir. Sahip olduğunuz fonları arkadaşınıza borç vermek
yerine yatırıma yöneltmeniz halinde ortalama olarak aylık % 4 kazanç elde etme
olanağına sahipsiniz.
Bay Yılmaz’ın size üç ay boyunca her ay 150 TL ödemeyi taahhüt etmesi durumunda
Bay Yılmaz’a vereceğiniz borcun miktarı ne olurdu?
Çözüm:
ABD = A1  [1 / (1 + i)1] + A2  [1 / (1 + i)2] + A3  [1 / (1 + )3]
ABD =150TL[1/(1+0,04)1] +150TL[1/(1+0,04)2] +150TL[1/(1+0,04)3] ABD
= 416,26TL
Aynı sonuç finansal tablo aracılığıyla ile aşağıdaki gibi elde edilebilir.
ABD = A  (ABDFF;%4;3ay)
% 4 faiz oranı ve 3 ay için ABDFF değeri (ABDFF;% 4;3 ay) “ABDFF
Tablosu’”nda 3 dönem satırı ve % 4 faiz sütununun kesiştiği yerdeki değer olan
2,7751’dir. (ABDFF;% i;t) yerine bu değer yazılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.
ABD = 150 TL  (2,7751)
ABD = 416,26 TL
ABDFF Tablosu
Faiz
Dönem
2
3
4
5

%2

%3

%4

%5

1,9416
2,8839
3,8077
4,7135

1,9135
2,8286
3,7171
4,5759

1,8861
2,7751
3,6299
4,4518

1,8594
2,7232
3,5460
4,3295

M. Yılmaz’a vereceğiniz borcun miktarı 416,26 TL olmalıdır.
7.2. Faiz/Iskonto Oranının Belirlenmesi
Bir defa gerçekleşen nakit akışlarında faiz/ıskonto oranının hesaplanması aşağıdaki
gibidir:
𝟑𝟔𝟓
𝒏

𝑵𝒏
İ=( )
𝑵𝟎

−𝟏
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Problem:
Arkadaşınıza bu gün vereceğiniz 100 TL’lik ödünç karşılığında arkadaşınız size iki
sene sonra 180 TL verecektir. Arkadaşınıza ödünç verirken uyguladığınız faiz oranı
nedir?
Çözüm:
Yatırım dönemi iki yıl olduğu için n iki yıldaki toplam gün sayısı olan 730 olarak
alınır.
𝟑𝟔𝟓

𝟏𝟖𝟎 𝟕𝟑𝟎
𝒊=(
)
−𝟏
𝟏𝟎𝟎
𝒊 = %𝟑𝟒, 𝟏𝟔
Birden fazla defa gerçekleşen nakit akışlarında faiz/ıskonto oranının hesaplanmasında ise “deneme-yanılma” ve
“enterpolasyon” yöntemlerinden yararlanılır.

Problem:
XYZ A.Ş. bir tesis yatırımı yapmayı planlıyor. Tesisi yapacak taahhüt firması ya peşin
100 milyon TL ya da bunun yerine üç yıl vade uyguluyor ve bu durumda birinci yıl 40
milyon TL, ikinci yıl 50 milyon TL ve üçüncü yıl 60 milyon TL’lik ödemeler talep
ediyor. Tesisin taahhüt firmasına vadeli olarak yaptırılması halinde uygulanan faiz
oranı nedir?
Çözüm:
Vadeli ödeme yapılmasının tercih edilmesi durumunda bugün peşin 100 milyon TL
ödemek yerine birinci yıl 40 milyon TL, ikinci yıl 50 milyon TL ve üçüncü yıl 60
milyon TL’lik ödemeler yapılacaktır. Üç yıl boyunca yapılacak bu ödemeler bugün
yapılmayan 100 milyonluk peşin ödemenin yerine yapılacaktır. Bu nedenle birinci
yıldaki 40 milyon TL, ikinci yıldaki 50 milyon TL ve üçüncü yıldaki 60 milyon TL’lik
ödemelerin bugünkü değeri 100 milyon TL’ye eşittir. Yapılacak şey üç yıl boyunca
yapılacak ödemelerin bugünkü değerini 100 milyon TL’ye eşit kılan oranı bulmaktır.
Bu problem enterpolasyon yönteminden yararlanılarak çözümlenebilir. Bunun için
önce deneme-yanılma yoluyla üç yıl boyunca yapılacak ödemelerin bugünkü değerini
100 milyon TL yapan oran bulunmaya çalışılır.
Önce tesadüfi olarak belirlenen i = %20 için deneme yapalım.
BD =40 M.  [1/(1+0,20) 1 ]+50 M.  [1/(1+0,20) 2 ] +60 M.  [1/(1+0,20) 3 ]
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BD =40 M.  0,8333 + 50 M.  0,6944 +60 M.  0,5787
BD = 102,78 M. TL
i = %20 için üç yıllık ödemelerin bugünkü değeri 102,78 milyon TL yapar. Bu oran
100 milyon TL’yi sağlamadığı için aranan oran % 20 değildir. Ancak bu sonuç
aranan oranın % 20’den büyük olduğunu gösterir. Zira üç yıl boyunca yapılacak
ödemelerin bugünkü değerini 102,78 milyon TL yerine 100 milyon TL yapacak oran
% 20’den büyük olmalıdır. Tabloda % 22 için değerler vardır, bu oran için ikinci bir
deneme daha yapılır.
BD =40 M.  [1/(1+0,22) 1 ]+50 M.  [1/(1+0,22) 2 ] +60 M.  [1/(1+0,22) 3 ]
BD =40 M.  0,8197 + 50 M.  0,6719 +60 M.  0,5507
BD = 99,42 M. TL
i = %22 için üç yıllık ödemelerin bugünkü değeri 99,42 milyon TL yapar. Bu oran
100 milyon TL’yi sağlamadığı için aranan oran % 22 değildir. Ancak bu sonuç
aranan oranın % 22’den küçük olduğunu gösterir. Zira üç yıl boyunca yapılacak
ödemelerin bugünkü değerini 99,42 milyon TL yerine 100 milyon TL yapacak oran %
22’den küçük olmalıdır. Yapılan bu denemelerin sonucunda aranan oranın % 20 ile
% 22 arasında olduğu aşikârdır. Bu tespitten sonra yapılması gereken enterpolasyon
yöntemi kullanarak aranan oranın bulunmasıdır. Problemin çözümü için yapılan
enterpolasyon aşağıdaki gibidir:
% 20 için ödemelerim bugünkü değeri 102,78 TL
% x için ödemelerim bugünkü değeri 100,00 TL
% 22 için ödemelerim bugünkü değeri 99,42 TL
𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟐, 𝟕𝟖
𝒙 = 𝟎, 𝟐𝟎 + [(𝟎, 𝟐𝟐 − 𝟎, 𝟐𝟎) × (
)]
𝟗𝟗, 𝟒𝟐 − 𝟏𝟎𝟐, 𝟕𝟖
x = 21,65
BDFF Tablosu
Faiz

% 20

% 22

% 24

% 26

1

0,8333

0,8197

0,8065

0,7937

2

0,6944

0,6719

0,6504

0,6299

3

0,5787

0,5507

0,5245

0,4999

4

0,4823

0,4514

0,4230

0,3968

Dönem
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Eğer yıllık ödemeler 50 milyon TL olsaydı uygulanan faiz oranı ne olurdu? Ödemeler
anuite şeklinde olduğu için bu durumda anuitelerin bugünkü değerini veren faiz
faktörü tablosundan yararlanır. Süreç yine yukarıdaki gibidir. Üç yıl boyunca
yapılacak 50 milyon TL’lik ödemelerin bugünkü değeri 100 milyon TL’ye eşit
olmalıdır. Model aşağıdaki gibi kurgulanarak % x faiz oranı ve 3 yıl için ABDFF
2,00 olarak belirlenir.
100,00 = 50,00 (ABDFF;%x;3 yıl)
(ABDFF;%x;3 yıl) = 2,00
ABDFF tablosunda 3 yıl satırında 2,00 değerini veren faiz oranı bulunmaya çalışılır.
Ancak ABDFF tablosunda 2,00 değerini veren faiz oranı yoktur. 3 yıl satırında % 23
için faktör değeri 2,4022 ve % 24 için de 1,9813 dür. 2,00 değeri bu iki değerin
arasında kalmaktadır. Demek ki aranan faiz oranı % 23 ile % 24 arasındadır. Bu
tespitten sonra yapılması gereken enterpolasyon yöntemi kullanarak aranan oranın
bulunmasıdır. Problemin çözümü için yapılan enterpolasyon aşağıdaki gibidir:
% 23 için ABDFF 2,0114
% x için ABDFF 2,0000
% 24 için ABDFF 1,9813
𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟐, 𝟎𝟏𝟏𝟒
𝒙 = 𝟎, 𝟐𝟑 + [(𝟎, 𝟐𝟒 − 𝟎, 𝟐𝟑) × (
)]
𝟏, 𝟗𝟖𝟏𝟑 − 𝟐, 𝟎𝟏𝟏𝟒
X = % 23,37
ABDFF Tablosu
Faiz

% 22

% 23

% 24

% 25

1

0,8197

0,8130

0,8065

0,8000

2

1,4915

1,4740

1,4568

1,4400

3

2,0422

2,0114

1,9813

1,9520

4

2,4936

2,4483

2,4043

2,3616

Dönem

7.3. Dönemin Belirlenmesi
Bir defa gerçekleşen nakit akışlarında dönemin hesaplanması aşağıdaki gibidir:
𝒏=

𝑵𝑨
𝒍𝒏 ( 𝑩𝑫𝒕 )
𝒍𝒏(𝟏 + 𝒊)
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Problem:
Arkadaşınıza bu gün vereceğiniz 100 TL’lik ödünç karşılığında belirli bir yıl sonra
size 160 TL ödeyecektir. Arkadaşınıza ödünç verirken uyguladığınız faiz oranı % 20
olduğuna göre arkadaşınız size borcunu kaç sene sonra ödeyecektir?
Çözüm:
𝒏=

𝟏𝟔𝟎
𝒍𝒏 (𝟏𝟎𝟎)
𝒍𝒏(𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟎)

n = 2,58 yıl
Bu problem enterpolasyon yönteminden yararlanılarak da çözümlenebilir. x yıl sonra
yapılacak 160 TL’lik ödemenin bugünkü değeri 100 TL’ye eşit olmalıdır. Model
aşağıdaki gibi kurgulanarak % 20 faiz oranı ve x yıl için BDFF 0,625 olarak
belirlenir.
100 = 160 (BDFF; % 20, x yıl)
0,625 = (BDFF; % 20, x yıl)
BDFF tablosunda % 20 sütununda 0,625 değerini veren dönem bulunmaya çalışılır.
Ancak BDFF tablosunda 0,625 değerini veren dönem yoktur. %20 sütununda 2
dönem için faktör değeri 0,694 ve 3 yıl için de 0,579 dur. 0,625 değeri bu iki değerin
arasında kalmaktadır. Demek ki aranan dönem 2 ile 3 yıl arasındadır. Bu tespitten
sonra yapılması gereken enterpolasyon yöntemi kullanarak aranan yılın
bulunmasıdır. Problemin çözümü için yapılan enterpolasyon aşağıdaki gibidir:
2 yıl için
BDFF 0,694
X yıl için
BDFF 0,625
3 yıl için
BDFF 0,579
𝟎, 𝟔𝟐𝟓 − 𝟎, 𝟔𝟗𝟒
𝒙 = 𝟐 + [(𝟑 − 𝟐) × (
)]
𝟎, 𝟓𝟕𝟗 − 𝟎, 𝟔𝟗𝟒
X = 2,58 yıl
BDFF Tablosu
Faiz
Dönem
1
2
3
4

% 18

% 19

% 20

% 21

0,874
0,718
0,609
0,516

0,840
0,706
0,593
0,499

0,833
0,694
0,579
0,482

0,826
0,683
0,564
0,467
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7.4. Yıllık Basit Faiz Oranı ve Efektif Faiz Oranı
Farklı vade ve getirilere sahip alternatif yatırımlardan elde edilen verimlerin
karşılaştırılabilir olması için söz konusu yatırımların getirileri yıllık olarak ifade edilir.
Faiz hesaplarında faiz hesaplama döneminin bir yıldan kısa ve dolayısıyla faiz
hesaplama (bindirgeme) sayısının bir yıl içinde bir defadan fazla olması durumunda bir
yıldan kısa vade için veri bir faiz oranının basit faiz hesabıyla belirlenen yıllık değeridir basit
(nominal) faiz oranıdır.

Burada;
İB = Yıllık basit faiz oranı,
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı,
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısıdır.

Problem:
Üç ay vadeli mevduat hesabına yatırdığınız 100 TL’den üç ay sonunda 20 TL faiz
geliri elde ederseniz bankanın size ödediği (yıllık basit) faiz nedir?
Çözüm:
𝒊𝑩 = (

𝟏𝟐𝟎
𝟏𝟐
− 𝟏) ×
= % 𝟖𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟑

Efektif faiz oranı, faiz hesaplama döneminin bir yıldan kısa ve dolayısıyla faiz
hesaplama (bindirgeme) sayısının bir yıl içinde bir defadan fazla olması durumunda veri bir
faiz oranının yıllık bileşik değeridir.
𝑖𝐸 = (1 + 𝑖𝐷 )𝑚 − 1

Burada;
İE = Yıllık efektif faiz oranı,
İD = Yatırımın dönemlik faiz oranı,
m = Bir yıldaki faiz hesaplama dönemi sayısıdır.
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Problem:
Üç ay vadeli mevduat hesabına yatırdığınız 100 TL’den üç ay sonunda 120 TL olursa
(20 TL faiz geliri elde ederseniz) bankanın size ödediği (yıllık bileşik) faiz nedir?
Çözüm:
𝟏𝟐

𝟐𝟎 𝟑
𝒊𝑬 = (𝟏 +
) − 𝟏 = % 𝟏𝟎𝟕
𝟏𝟎𝟎

7.5. Nominal Faiz - Reel Faiz
Paranın satın alma gücündeki kaybı (enflasyon) içeren faiz oranı nominal faiz,
paranın satın alma gücündeki kayıptan (enflasyondan) arındırılmış faiz oranı da reel faizdir.
𝑖𝑅𝑒𝑒𝑙 =

1 + 𝑖𝑁𝑜𝑚
−1
1+𝐸

Burada;
İReel = Reel faiz oranı,
İNom = Nominal faiz oranı,
E = Enflasyon oranıdır.

Problem:
ABC bankasına açtırmış olduğunuz hesaptan yıllık olarak net % 60 oranında faiz
kazancınız olduğunu varsayın. Eğer yıl içinde enflasyon oranı % 45 olarak
gerçekleşmişse reel anlamda % kaç faiz kazancı elde etmişsinizdir?
Çözüm:
𝒊𝑹𝒆𝒆𝒍 =

𝟏 + 𝟎, 𝟔𝟎
− 𝟏 = % 𝟏𝟎, 𝟑𝟒
𝟏 + 𝟎, 𝟒𝟓
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Uygulamalar
Borç Geri Ödeme Planı
Borç geri ödemesinde sıkça başvurulan yöntemlerden birisi borcun vadesine kadar yapılacak
periyodik ödemelerle hem faizin hem de anaparanın bir kısmının ödenmesi şeklindedir. Böyle bir
ödeme planında yapılan her ödemenin ne kadarının faiz ne kadarının da anapara olduğunun bilinmesi
gerekebilir. Aşağıdaki örnek bu konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

XYZ A.Ş. SAVINGBANK’dan 64.718 TL kredi kullanmıştır. Bu kredi yıllık 25.000 TL’lik
taksitlerle 4 yılda ödenecektir. Bu durumda XYZ A.Ş.’nin katlanacağı faiz oranı nedir? Yıllık
ödemelerin ne kadarı faiz ne kadarı da anapara içindir?
Çözüm
𝟔𝟒. 𝟕𝟏𝟖 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 × (𝑨𝑩𝑫𝑭𝑭; %𝒊; 𝟒)
(𝑨𝑩𝑫𝑭𝑭; %𝒊; 𝟒) = 𝟐, 𝟓𝟖𝟖𝟕
ABDFF tablosunda 4 dönem satırında 2,5887 değerini veren faiz oranı bulunmaya çalışılır.
ABDFF tablosunda 4 dönem satırında 2,5887 değerini veren faiz oranı % 20’dir. Dolayısıyla bu
kredinin yıllık faizi % 20 olarak bulunur.
ABDFF Tablosu
Faiz
% 18
Dönem
1
0,8475
2
1,5656
3
2,1743
4
2,6901
5
3,1272

% 19

% 20

% 21

% 22

0,8403
1,5465
2,1399
2,6386
3,0576

0,8333
1,5278
2,1065
2,5887
2,9906

0,8264
1,5095
2,0739
2,5404
2,9260

0,8197
1,4915
2,0422
2,4936
2,8636

Kredinin faizi % 20 olarak bulunduktan sonra aşağıdaki ödeme planı oluşturulur. Birinci yılın
başında bankaya olan borç 64.718 TL’dir. Birinci yılsonunda bu borca % 20 faiz tahakkuk eder ki
bu da 12.944 TL’dir. Birinci yılsonunda yapılan ödeme 25.000 TL’dir. Bu ödemenin 12.944 TL’lik
kısmı tahakkuk eden faiz için geri kalan 12.056 TL’lik kısmı da anapara içindir. Anapara için
yapılan 12.056 TL’lik ödeme karşılığında birinci yılsonunda kalan anapara borcu 52.662 TL olur.
Diğer yıllarda aynı şekilde devam eder ve dördüncü yılın sonunda borç tamamen ödenmiş olur.
Borç geri ödeme tablosu
D.B. Borç
1. Yıl
64.718
2. Yıl
52.662
3. Yıl
38.194
4. Yıl
20.833

Ödeme
25.000
25.000
25.000
25.000

Faiz
12.944
10.532
7.639
4.167

Anapara
12.056
14.468
17.361
20.833

D.S. Borç
52.662
38.194
20.833
0
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Uygulama Soruları
1. Bu günkü ve gelecekteki değer hesaplamalarının yönetim karar süreçlerindeki yerini
tartışınız.
2. Bu günkü 500 TL, yıllık % 10 faiz oranıyla 10 yıl sonra kaç TL olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bugünkü değer ve gelecekteki değer kavramlarını öğrendik. Bir defalık
ve çok defalık nakit akışları için bugünkü değer ve gelecekteki değer hesaplamalarının nasıl
yapıldığını öğrendik. Faiz hesaplamalarında karşılaşılabilecek özel durumlar ve bunların nasıl
çözümlendiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Bugünkü 500 TL’nin % 10 faiz oranıyla 2 yıl sonraki değeri nedir?
A. 550 TL
B. 555 TL
C. 600 TL
D. 605 TL
E. 650 TL
2. 2 yıl sonra 1.210 TL’ye ihtiyacınız olacak. Birikimlerinizi yıllık % 10 faiz
oranından değerlendirme olanağına sahipsiniz. 2 yıl sonra gerekli olan tutara
ulaşabilmesi için bugün kaç TL’lik bir yatırım yapmalısınız?
A. 968 TL
B. 1.000 TL
C. 1.008 TL
D. 1.110TL
E. 1.200 TL
3. 3 yıl boyunca her yılsonunda elinize geçecek olan sırasıyla 100 TL, 200 TL ve
300 TL’yi % 10 kazanç sağlayacak şekilde değerlendirme olanağına sahipsiniz. 3.
yılsonunda kaç TL’niz olur?
A. 600 TL
B. 630 TL
C. 641 TL
D. 660 TL
E. 700 TL
4. DELTA A.Ş. müşterisinden aldığı 1 ay vadeli 200 TL, 2 ay vadeli 400 TL ve 3 ay
vadeli 600 TL’lik seneleri bankaya kırdıracaktır. Bankanın ıskonto işlemi için
uyguladığı aylık faiz oranı % 2 ise bu senetler karşılığında DELTA’ya kaç TL
öder?
A. 1.128,00 TL
B. 1.145,94 TL
C. 1.152,25 TL
D. 1.180,00 TL
E. 1.200,00 TL
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5. Bugünkü 1.000 TL’nizin 10 yılda iki katına çıkması için yıllık faiz oranının ne
olması gerekir?
A. % 5,25
B. % 6,50
C. % 7,18
D. % 9,12
E. % 10,00
6. 3 yıl boyunca her yılsonunda gerçekleşen 1.000 TL’lik yatırımların % 10 faiz
oranıyla üçüncü yılın sonunda ulaşacağı değer nedir?
A. 300 TL
B. 330 TL
C. 331 TL
D. 360 TL
E. 362 TL
7. Bugünkü 100 TL’nin 2 yılsonunda 121 TL olması için yıllık faiz oranı ne
olmalıdır?
A. % 10,00
B. % 10,50
C. % 11,00
D. % 12,10
E. % 21,10
8. Bir tacir peşin fiyatı 900 TL olan bir ürünü 3 ay vadeyle eşit taksitlerle satmak
istemektedir. Aylık olarak uygulayacağı faiz (vade farkı) % 2 olacaktır. Bu
durumda eşit taksitler kaç TL olmalıdır?
A. 300,00 TL
B. 303,00 TL
C. 312,08 TL
D. 318,00 TL
E. 322,14 TL
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9. Peşin fiyatı 250 TL olan bir ürün yıllık 100 TL’lik taksitlerle 3 yıl vadeli olarak
satılmaktadır. Vadeli satışta uygulanan yıllık faiz oranı nedir?
A. % 9,70
B. % 16,77
C. % 19,40
D. % 20,00
E. % 29,10
10. 3 yıl vadeli 500 TL’lik bir kredinin yıllık taksitleri 200 TL’dir. Bu kredi için 2.
yılda yapılan 200 TL’lik ödemenin ne kadarı anapara ödemesidir?
A. 33,81 TL
B. 150,00 TL
C. 166,19 TL
D. 175,00 TL
E. 200,00 TL
Cevaplar
1
D

2
B

3
C

4
B

5
C

6
C

7
A

8
C

9
A

10
C
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8. FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Finansal piyasalar
Menkul kıymetler
Bonoların değerinin hesaplanması
Tahvillerin değerinin hesaplanması
Hisse senetlerinin değerinin hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Finansal sistemin işleyişini anlatınız?
2) Para piyasası nedir?
3) Sermaye piyasası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal sistem ve finansal
piyasalar

Öğrenciler finansal sistemi

Dersle ilgili konu

ve finanal piyasaları öğrenir

anlatımının olduğu medya
izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Para ve sermaye piyasaları Öğrenciler para ve sermaye

Dersle ilgili konu

piyasalarını ve piyasaların

anlatımının olduğu medya

fonksiyonlarını öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Piyasa türleri

Öğrenciler finansal

Dersle ilgili konu

piyasaların farklı türlerini

anlatımının olduğu medya

öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
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 piyasalar: Tasarruf-yatırım ilişkisini kurarak tasarrufları yatırımlara kanalize eden
kurumsal mekanizmadır.
Para piyasası: Fonların bir yıldan daha kısa süreli vadelerle el değiştirdiği piyasalardır.
Sermaye piyasası: Vadeleri bir yıldan uzun olan fonların (finansal varlıkların) alınıp
satıldığı piyasalardır.
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Kısaltmalar
REPO: Geri satın alım anlaşması
OTC: Tezgah üstü piyasa
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Giriş
İşletmeler toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üretmek için üretim faktörlerini
bir örgüt gücüyle bir araya getiren ekonomik birimlerdir. İşletmelerin faaliyetlerini
gerçekleştirmeleri için mali kaynağa ihtiyaçları vardır. İster borç ister öz kaynak yoluyla
olsun bu kaynak sermaye piyasalarından temin edilir. Bu bölümde sermaye piyasalarının
fonksiyonları ve işleyişi anlatılacaktır.
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8.1. Finansal Sistem
Ekonomik etkinlik ile sermaye birikim süreci arasında çok yakın bir ilişki mevcuttur.
Gelirlerin bir bölümünü tasarruf edilir ve bu tasarruflar da yatırımlara kanalize edilir. Bunun
gerçekleştirilebilmesi için tasarruflarla yatırımları birbirine bağlayacak kurumsal bir
mekanizmaya ihtiyaç vardır. Söz konusu tasarruf-yatırım ilişkisini kurarak tasarrufları
yatırımlara kanalize eden kurumsal mekanizmanın adı finansal piyasalardır.
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.

Şekil 8:Fon aktarım mekanizması
Fon fazlası olanlar, gelirleri giderlerinden fazla olanlardır. Gelirleri ile gideri
arasındaki fark kadar tasarruf ederler ve bunun için de getiri talep ederler. Fon açığı olanlar,
gelirleri giderlerinden az olanlardır. Gelirleri ile giderleri arasındaki farkı kapatmak isterler
ve bunun için de belirli bir fiyat öderler.
Fon fazlası ve fon açığı olanların her türlü finansal işlemi (özellikle borç para alma ve
verme işlemini) bir finansal aracı yardımıyla gerçekleştirirler. Finansal aracılar fon fazlası
olanlara kendi menkul kıymetlerini (ikincil menkul kıymetler) ihraç ederler ve aynı zamanda
fon açığı olanların menkul kıymetlerini (birincil menkul kıymetler) kabul ederler. Birincil
menkul kıymetler fon açığı olanlar tarafından ihraç edilen ve finansal aracılar tarafından
yatırım yapılan faiz getiren menkul kıymetlerdir. İkincil menkul kıymetler borç verilebilir
fonlar oluşturmak için finansal aracılar tarafında ihraç edilen mevduat gibi finansal
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yükümlüklerdir. Finansal sistemde fon transferinde aracılık yapan finansal aracıların
başlıcaları şunlardır:



















Bankalar
Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
Yatırım kulüpleri
Risk sermayesi yatırım ortaklıkları
Emeklilik fonları
Finansman şirketleri
Finansal kiralama kuruluşları
Faktöring kuruluşları
Özel finans kurumları
Kooperatifler
Sosyal güvenlik kuruluşları ve sigorta şirketleri
İpoteğe dayalı menkul kıymet kuruluşları
Menkul kıymet borsaları
Aracı kurumlar
Portföy yönetim şirketleri
Yatırım danışmanlığı kuruluşları
Derecelendirme (rating) kuruluşları
Takas ve saklama kuruluşları
8.2. Finansal Pazarlar

Fon arz eden ve talep edenlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştirildiği
pazarlardır. Finansal piyasaları, aktarılan fonun vadesine göre “para” ve “sermaye” piyasaları
başlığı altında ikiye ayrılır.
8.2.1. Para Piyasaları
Fonların bir yıldan daha kısa süreli vadelerle el değiştirdiği piyasalardır. Para piyasası
araçları içinde;
•

Mevduat sertifikası

•

Hazine Bonosu

•

Finansman Bonosu

•

REPO (Geri satın alma sözleşmeleri)

•

Yatırım ve Kalkınma Bankalarınca Çıkartılan Bonolar

•

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

•

Kredi işlemlerinde kullanılan çek ve senetleri vb. yer alır.

Para piyasaları (i) işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacını finanse etme, (ii)
hükümetlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılama ve (iii) kısa vadeli (geçici) fon fazlası/fon
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ihtiyacı olan tarafların likidite durumlarını düzenleme fonksiyonlarını yerine getirirler. Para
piyasalarında spekülasyon ve risk yönetimi amaçlarıyla da çeşitli enstrümanlarının ticareti
yapılmaktadır.
8.2.2. Sermaye Piyasaları
Vadeleri bir yıldan uzun olan fonların (finansal varlıkların) alınıp satıldığı
piyasalardır. Sermaye piyasası araçları içinde;
•

Tahviller

•

Hisse senedi

•

Varant

•

Hisse senedine dönüştürebilir tahviller vb. yer alır.

Sermaye piyasaları (i) uzun vadeli fon fazlası/fon ihtiyacı olan tarafların fon
durumlarını düzenleme, (ii) işletmelerin uzun vadeli sermaye ihtiyacını finanse etme ve (iii)
hükümetlerin uzun vadeli fon ihtiyacını karşılama fonksiyonlarını yerine getirirler.
Sermaye piyasalarını da kendi içerisinde (i) organize olmuş piyasalar ve (ii) tezgâh
üstü piyasalar (Over The Counter- OTC) olarak bölümlendirilebilir. Organize olmuş
piyasalara örnek olarak borsalar verilebilir, örneğin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
İstanbul Altın Borsası, New York Stock Exchange (New York Menkul Kıymetler Borsası)
vb. Tezgâh üstü piyasalara verilebilecek en güzel örnek ise NASDAQ’tır.
Finansal piyasalar finansal varlıkların ilk defa alınıp satılması veya daha sonradan
işlem görmesine göre ikiye ayrılabilir. Finansal varlıkların ilk defa alınıp satıldıkları piyasalar
“birincil piyasalar”’dır. Finansal varlıkların daha sonra (birincil piyasadan sonra) el
değiştirdikleri piyasalar “ikincil piyasalar”’dır.
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Uygulamalar
İşletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında finansal piyasalar önemli bir
yer tutar. Gelimiş ekonomilerde kurumlar finansman ihtiyaçlarının önemli bir kısmını
sermaye piyasalarından karşılar. Ülkemizde de finansal piyaslarının geliştirilmesi adına
önemli adımlar atılmıştır. Ancak piyasaların hacmine ve bu piyasalardan yararlanan kurum
sayılarına bakıldığında ülkemiz hale arzu edilen düzeyde değildir. Aşağıdaki tablo borsaya
kote olan şirket sayıları açısından ülkeler arası karşılaştırmayı göstermektedir. Türkiye
borsaya kote şirket sayısı açısından 393 şirket ile 24. sırada olup % 0,9’luk bir paya sahiptir.

Kaynak: https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/06/TSP_2015_opt.pdf
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Uygulama Soruları
1. İşletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında finansal
piyasaların fonksiyonunu ve önemini tartışınız..
2. Sermaye ve para piyasaları arasındaki farklılıkları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finansal sistem ve finansal piyasaları öğrendik. Para ve sermaye piyasası
ayrımı ve söz konusu piyasaların fonksiyonlarını ele aldık. Ayrıca farklı piyasa türlerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Fon fazlası ve fon ihtiyacı olan tarafları, finansal aracılar ve finansal pazarlar
yardımıyla bir araya getiren, fon akımını etkin ve sürekli bir şekilde sağlayan
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ekolojik sistem
B. Reel sistem
C. Para sistemi
D. Sermaye sistemi
E. Finansal sistem
2. Gelirleri giderlerinden fazla olan ekonomik birimler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fon fazlası olan birimlerdir
B. Fon açığı olan birimlerdir.
C. Tasarruf edemeyen birimlerdir.
D. Tutucu birimlerdir.
E. Tutumsuz birimlerdir.
3. Aşağıdakilerden hangisi finansal aracılardan değildir?
A. Bankalar
B. Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
C. Yatırım kulüpleri
D. Sivil toplum kuruluşları
E. Risk sermayesi yatırım ortaklıkları
4. Fon açığı olanlar tarafından ihraç edilen ve finansal aracılar tarafından yatırım
yapılan, faiz getiren menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birincil menkul kıymetlerdir.
B. İkincil menkul kıymetlerdir.
C. Üçüncül menkul kıymetlerdir.
D. Nominal menkul kıymetlerdir.
E. Reel menkul kıymetlerdir.
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5. Borç verilebilir fonlar oluşturmak için finansal aracılar tarafında ihraç edilen
mevduat gibi finansal yükümlükler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birincil menkul kıyemetlerdir.
B. İkincil menkul kıymetlerdir.
C. Üçüncül menkul kıymetlerdir.
D. Nominal menkul kıymetlerdir.
E. Reel menkul kıymetlerdir.
6.

Sermaye piyasaları …..…………………., ……..………………………
………………………. fonksiyonlarını yerine getirirler.

ve

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?
(i)

uzun vadeli fon fazlası/fon ihtiyacı olan tarafların fon durumlarını
düzenleme,

(ii)

işletmelerin uzun vadeli sermaye ihtiyacını finanse etme

(iii)

İşletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçlarını karşılama

(iv)

hükümetlerin uzun vadeli fon ihtiyacını karşılama

(v)

Hükümetlerin kısa süreli bütçe açıklarını kapama

A. i-ii-iii
B. i-ii-iv
C. ii-iii-iv
D. ii-iv-v
E. i-iii-v
7. Fonların bir yıldan uzun süreli vadelerle el değiştirdiği piyasalar aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Döviz piyasaları
B. Faiz piyasaları
C. Bankalararası piyasa
D. Para piyasaları
E. Sermaye piyasaları
8. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından değildir?
A. Mevduat sertifikası
B. Hazine Bonosu
C. Hisse Senedi
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D. Finansman Bonosu
E. REPO (Geri satın alma sözleşmeleri)
9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır?
A. Mevduat sertifikası
B. Hazine Bonosu
C. Hisse Senedi
D. Finansman Bonosu
E. REPO (Geri satın alma sözleşmeleri)
10. Finansal varlıkların ilk defa alınıp satıldıkları piyasalar aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Tezgâh üstü piyasa
B. Organize piyasa
C. Vadeli işlemler piyasası
D. Birincil piyasa
E. Opsiyon piyasası
Cevaplar
1
E

2
A

3
D

4
A

5
B

6
B

7
E

8
C

9
C

10
D
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9. MENKUL KIYMET DEĞERLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Menkul kıymetler
Bonoların değerinin hesaplanması
Tahvillerin değerinin hesaplanması
Hisse senetlerinin değerinin hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Menkul kıymet nedir?
2) Bono nedir?
3) Tahvil nedir?
4) Hisse senedi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Menkul kıymetler

Öğrenciler menkul

Dersle ilgili konu

kıymetlere ilişkin temel

anlatımının olduğu medya

özellikleri ve tanımları

izlenerek. Kitaptaki ilgili

öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Bono, Tahvil ve hisse
senedi

Öğrenciler bono, tahvil ve

Dersle ilgili konu

hisse senedinin temel

anlatımının olduğu medya

özelliklerini öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Bono, Tahvil ve hisse
senedi değerleme

Öğrenciler menkul kıymet

Dersle ilgili konu

değerleme yöntemlerini

anlatımının olduğu medya

öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Menkul kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir tutarı temsil eden, yatırım
aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri
aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kıymetli evraktır.
Bono: Bonolar kurumların (devletin ya da özel sektör şirketlerinin) kısa vadeli borç fon
temin etmek için ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir.
Tahvil: Tahviller devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle,
ödünç para bulmak amacıyla, itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları
borç senetleridir.
Hisse senedi: Hisse senetleri, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine
katılımı temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır.
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Kısaltmalar
VBono = Bononun değeri
ND = Nominal değer
n = Vadeye kalan gün sayısı
i = Getiri oranı
VTahvil

= Tahvilin değeri

C = Kupon faiz geliri
P = Hisse senedinin değeri
D = Kâr payı
g = büyüme oranı
k = Öz sermayenin maliyeti (Hisse senedinden beklenen getiri oranı)
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Giriş
Daha sonra sermaye piyasalarından kaynak temin etmek için kullanılan bono, tahvil
ve hisse senetleri gibi finansal varlıklar tanıtılacak ve bunların değerlerinin nasıl belirlendiği
anlatılacaktır.
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9.1. Menkul Kıymet
Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir tutarı temsil eden, yatırım
aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri
aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kıymetli evraktır.
9.2. Menkul Kıymetlere İlişkin Genel Tanımlar
Nominal değer, menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değerdir. Tahvil ve bononun
vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarıdır.
Kupon faiz oranı, nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin
alacağı faiz miktarıdır.
Vade, anaparanın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir ve tahvilin vadesi 1 yıldan
az olmamak üzere serbestçe belirlenebilir.
İtfa, borcun borçlu tarafından bir defada veya belirli dönemlerde yapılan ödemelerle
ortadan kaldırılması işlemidir.
9.2.1. Bono
Bonolar kurumların (devletin ya da özel sektör şirketlerinin) kısa vadeli borç fon
temin etmek için ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. Bonolarda vade 1 yıldan kısadır.
Bonolar iskontolu olarak işlem görürler, bir başka ifadeyle faizi peşin olarak öderler. Bu
nedenle bononun yatırımcısı başlangıçta nominal değerin altında ödeme yapar ve vade
tarihinde nominal değere eşit tutarı geri alır. Böylelikle yatırımcı yapmış olduğu yatırım
karşılığında vade sonuna kadar bir faiz geliri elde etmiş olur.
Hazine bonosu, devletin kısa süreli borç fon tedarik etmek amacıyla çıkarmış olduğu
borçlanma senetleridir. Hazine bonosunun değeri aşağıdaki formül aracılığıyla belirlenir.

𝑉0𝐻𝐵 =

𝑁𝐷
𝑛×𝑖
1+
365

Burada;
VBono = Bononun değeri
ND = Nominal değer
n = Vadeye kalan gün sayısı
i = Getiri oranı
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Problem:
Nominal Değeri 100 TL, 31.12.2007 vadeli bir bonoya % 20 getiri elde etmeyi bekleyerek
yatırım yapacak bir yatırımcının bu gün (13.11.2007) ödemeye razı olacağı bedel ne
olacaktır?
Çözüm:
𝑽𝑯𝑩
𝟎 =

𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟖 × 𝟎, 𝟐𝟎
𝟏+
𝟑𝟔𝟓

𝑽𝑯𝑩
𝟎 = 𝟗𝟕, 𝟒𝟒 𝑻𝑳

9.2.2. Tahviller
Tahviller devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç
para bulmak amacıyla, itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç
senetleridir. Tahviller, elinde bulunduran için alacaklılık hakkı doğuran ve düzenli aralıklarla
faiz geliri getiren sabit getirili menkul kıymetlerdir. Tahvil yatırımcısı yapmış olduğu yatırım
karşılığında tahvilin vadesi sonuna kadar her faiz ödeme döneminde kupon faizi kadar sabit
faiz geliri elde eder ve dönem sonunda anaparayı geri alır.
Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Tahvil sahibi,
tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde,
alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık
şirketin elde ettiği kardan, önce tahvil sahiplerinin faizleri, daha sonra hisse senedi
sahiplerinin kar payları ödenir. Bu nedenle tahvil hamili tahvili çıkaran şirketin kar-zarar
riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizlerini alır.
Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia
edemezler. Tahvil hamili için risk, ancak şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödemeyecek
duruma gelmesi halinde söz konusudur. Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde de, tasfiyeden
önce borçlar ödeneceği için, tahvil hamilleri hisse senedi hamillerinden önce alacaklarını
alırlar.
Tahvillerin piyasa değeri şu faktörlerden etkilenir:
–Tahvilin piyasa değeri (anapara + son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz)
toplamı civarındadır. Tahvilin net yıllık faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayısı ile
çarpıldığında işlemiş net faizi bulunur.
–Tahvilin kupon faiz oranı cari faiz oranının altında ise, piyasa değeri nominal
değerinin altındadır (below par value). Bu durumda "iskontolu işlem görüyor" denilir (trading
at a discount). Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar işlemiş faiz bulunduğu için,
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işlemiş faizle birlikte genellikle nominal değerin üstünde (above par) fiyat bulur. Tahvilin
kupon faiz oranı cari piyasa faiz oranının (current market rate) üstünde ise, piyasa değeri
(işlemiş faiz hariç) nominal değerin üstünde oluşur. Bu durumda da tahvilin "primli işlem
gördüğü" söylenir (trading at a premium). Tahvilin kupon faiz oranı cari faiz oranına eşit ise,
piyasada borsa değeri nominal değerinin eşittir bu durumda tahvil “başabaşdan işlem
görüyor” denilir.
Bir tahvilin değeri aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanır:

𝑛

𝑉0𝑇𝑎ℎ𝑣𝑖𝑙

=∑
𝑡=1

𝐶𝑡
𝑁𝐷
+
𝑡
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑛

Burada;
VTahvil= Tahvilin değeri
C = Kupon faiz geliri
ND= Nominal değer
i = Getiri oranı
n = Tahvilin vadesi
Problem:
Dört yıl vadeli, kupon faiz oranı % 25, nominal değeri 100 TL olan bir tahvilden beklenen
getiri oranı % 24 ise söz konusu tahvilin pazar değeri nedir?
Çözüm:
𝑽𝑻𝒂𝒉𝒗𝒊𝒍
=
𝟎

𝟐𝟓
𝟐𝟓
𝟐𝟓
𝟐𝟓 + 𝟏𝟎𝟎
+
+
+
(𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒)𝟏 (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒)𝟐 (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒)𝟑 (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒)𝟒
𝑽𝑻𝒂𝒉𝒗𝒊𝒍
= 𝟏𝟎𝟐, 𝟓𝟎 𝑻𝑳
𝟎

9.2.3. Hisse Senetleri
Hisse senetleri, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı
temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır. Hisse
senetleri; anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden
kıymetli evrak niteliğine sahip senettir (SPK, md.4)
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Hisse senetleri A.Ş.’lerin öz kaynak niteliğinde fon bulmak amacıyla çıkarmış
oldukları ortaklık hakkını temsil eden senetlerdir. Hisse senedi yatırımcısı firmaya hisse
oranında ortak olur ve bunun karşılığında kârdan pay alır (zarara da ortak olur).
Hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar,
 Ortaklık hakkı,
 Kar payı (temettü) ve temettü avansı alma hakkı
 Bedelsiz pay alma hakkı
 Bilgi edinme hakkıdır.
 Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı)
 Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı
 Şirket Yönetimine Katılma Hakkı
 Oy Hakkı
 Sır Saklama Borcu
 Sermaye Borcu
Bir hisse senedi yatırımcısı yapmış olduğu bu yatırımdan iki tür kazanç elde eder: (1)
“kar payı (temettü)” geliri ve (2) yatırımın değer artışından kaynaklanan “sermaye kazancı”.
Bir hisse senedinin piyasa değerin bu kazançlar tarafından belirlenir. Hisse senedi değerleme
yöntemleri temel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
 Nakit akışlarına dayalı değerleme modelleri
 Karşılaştırmalı değerleme modelleri
 Opsiyon değerleme modeli
Bu bölümde nakit akışlarına dayalı yöntemlerden biri olan “Kar Payı Değerleme
Modeli” ele alınacaktır. Kar payı değerleme modeline göre bir hisse senedinin değerini
gelecekte dağıtılacak kar paylarının belirler. Ancak işletmelerin gelecekte dağıtacakları kar
paylarını öngörebilmek neredeyse imkânsızdır. Diğer yandan işletmelerin ömrünün sonsuz
olduğu kabul edilir, buna bağlı olarak işletmenin öz sermayesini temsil eden hisse
senetlerinin de vadesi sonsuzdur. Sonsuz vadede ve ne kadar olacağı belirli olmayan kar
paylarından hareketle hisse senetlerinin değerini hesaplamak mümkün değildir. Bu imkânsız
problem “Kar Payı Değerleme Modelinde” kar paylarının sonsuza kadar sabit bir oranda
büyüyeceğini varsayılarak çözümlenmektedir. Hisse senedi değerlemede kullanılan kar payı
değerleme modeli aşağıdaki gibidir:
𝑃0 =

𝐷0 × (1 + 𝑔)
𝑘−𝑔

Burada;
P = Hisse senedinin değeri
D = Kâr payı
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g = büyüme oranı
k = Öz sermayenin maliyeti (Hisse senedinden beklenen getiri oranı)
Problem:
ABC şirketinin en son dağıttığı kar payı 2,5 TL, karlarındaki büyüme oranı % 10,
hisse senedine yapılan yatırımdan beklenen getiri oranı da % 20’dir. ABC şirketinin
hisse senetlerinin değeri nedir?
Çözüm:
𝑷𝟎 =

𝟐, 𝟓𝟎 × (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)
𝟎, 𝟐𝟎 − 𝟎, 𝟏𝟎

𝑷𝟎 = 𝟐𝟕, 𝟓𝟎 𝑻𝑳
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Uygulama Soruları
1. Tahvil ve bono arasındaki farkı tartışınız.
2. Sağlık kuruluşlarının menkul mkıymet ihraç etme olanaklarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finansal piyasalarda işlem gören ve işletmelerin mali kaynak bulmak için
ihraç ettikleri menkul kıymetleri ve temel özelliklerini tanıdık. Bono, Tahvil ve hisse senedi
değerinin nasıl belirlendiğini be amaçla kullanılan yöntemleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklardan
değildir?
A. Yönetime katılma (oy) hakkı,
B. Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı),
C. Bedelsiz pay alma hakkı
D. Kar Payı Hakkı
E. Şirketin nakdinden pay alma hakkı
2.

Bir tahvil yatırımcısı için risk ne zaman söz konusudur?
A. Şirket kar payı dağıtmadığı zaman söz konudur
B. Şirket zarar ettiği zaman söz konusudur
C. Genel kurul dönemlerinde söz konudur
D. Şirketin anapara ve faizlerini ödemeyecek duruma gelmesi halinde söz
konusudur.
E. Azınlıkta kalma durumunda söz konusudur

3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir.
B. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.
C. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde, alacağından başka hiçbir hakka sahip
değildir.
D. Tahvil sahipleri alacakları dışında şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir
hakka sahip değillerdir.
E. Tahvil sahibi şirketin yönetimine katılabilir.

4.

Nominal değeri 100 TL, vadesi 180 gün olan bir bononun yıllık basit getirisi %
12 ise bononun bugünkü değeri nedir?
A. 88,00 TL
B. 94,00 TL
C. 94,41 TL
D. 96,25 TL
E. 97,50 TL

5.

Nominal değeri 100 TL, vadesi 4 yıl ve kupon faiz oranı % 10 olan bir tahvilin
getiri oranı % 12 ise tahvilin bugünkü değeri nedir?
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A. 140,00 TL
B. 110,00 TL
C. 102,50 TL
D. 93,93 TL
E. 90,00 TL
6.

Nominal değeri 100 TL, vadesi 40 yıl ve kupon faiz oranı % 10 olan bir tahvilin
getiri oranı % 12 ise tahvilin bugünkü değeri nedir?
A. 400,00 TL
B. 140,00 TL
C. 104,52 TL
D. 102,74 TL
E. 83,51 TL

7.

ADA A.Ş.’nin son yıl dağıttığı kar payı hisse başına 2,50 TL, kar paylarında
sonsuza kadar beklenen büyüme oranı % 2 ve ADA hisselerine yapılan
yatırımdan beklenen getiri oranı da % 22’dir. ADA’nın hisselerinin değeri kaç
TL’dir?
A. 5,00 TL
B. 7,25 TL
C. 12,75 TL
D. 15,00 TL
E. 25,00 TL

8.

Son yıl dağıttığı kar payı hisse başına 5 TL, kar paylarında sonsuza kadar
beklenen büyüme oranı % 0, hisse senedine yapılacak yatırımdan beklenen getiri
oranı da % 10 ise bu hisse senedinin değeri kaç TL’dir?
A. 5 TL
B. 25 TL
C. 50 TL
D. 100 TL
E. 250 TL

9.

Tahvilin kupon faiz oranı getiri oranına eşit ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. piyasada değeri 0 TL’dir
B. piyasada değeri 1 TL’dir
C. piyasada değeri nominal değerine eşittir
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D. piyasada değeri nominal değerinden küçüktür
E. piyasada değeri nominal değerinden büyüktür
10. Hisse senedi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Hisse senedinin değeri daima nominal değerinin altındadır.
B. Hisse senedinin değeri daima nominal değerinin üstündedir.
C. Hisse senedinin değeri vadeye kadar ödenecek kupon faizleri tarafından
belirlenir.
D. Hisse senedinin değeri vadeye kadar ödenecek faizler ve vadede ödenecek
anapara tarafından belirlenir.
E. Hisse senedinin değeri dağıtılacak kar payları ve sermaye kazancı
tarafından belirlenir.
Cevaplar
1
E

2
D

3
E

4
C

5
D

6
E

7
C

8
C

9
C

10
E
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10. DURAN VARLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Duran varlıklar
 Duran varlık yatırımları
 Duran varlık yatırım türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Duran varlıklar nelerdir?
2) Sermaye bütçelemesi nedir?
3) Duran varlık yatırımlarının temel özellikleri nelerdir?
4) Duran varlık yatırım türleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duran varlıklar ve duran
varlık yatırımları

Öğrenciler işletmelerin

Dersle ilgili konu

duran varlık yatırımlarının

anlatımının olduğu medya

anlamını ve önemini öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Duran varlık yatırım
kararları ve sermaye
bütçelemesi

Öğrenciler duran varlık

Dersle ilgili konu

yatırım önerisi ve sermaye

anlatımının olduğu medya

bütçelesi kavramlarını

izlenerek. Kitaptaki ilgili

öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Duran varlık yatırım
türleri

Öğrenciler duran varlık

Dersle ilgili konu

yatırım türlerini ve duran

anlatımının olduğu medya

varlık yatırım gerekçelerini

izlenerek. Kitaptaki ilgili

öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Duran varlıklar: İşletmenin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uzunca süre
kullanılacak arazi, bina, makine, teçhizat, donanım vb. üretim araçlarıdır
Duran varlık yatırımı: Gelecek dönemlerde yarar sağlamak beklentisiyle, mevcut (cari)
kaynakları duran varlıklara (üretim araçlarına) tahsis ederek yapılan sermaye harcamasıdır
Yatırım projesi değerleme: Duran varlık yatırımının firmanın değerini artırıp artırmadığını
belirlemek amacıyla yapılan, bu harcama karşılığında gelecekte elde edilecek gelir ya da
faydaların değerlemesi sürecidir.
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Kısaltmalar
TMS: Türkiye muhasebe standartları
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Giriş
İşletmeler iki tür yatırım harcaması yaparlar: cari faaliyet harcaması ve sermaye
harcaması. Cari faaliyet harcamaları, dönen varlık (çalışma sermayesi) kalemleri için
yapılan harcamalardır. Dolayısıyla cari faaliyet harcamaları, bir yıl içinde giderleştirilerek
fayda elde edilebilen kısa vadeli harcamalardır. Ücret, maaş, hammadde ve değişik yönetsel
giderler cari harcamaya ilişkin örneklerdir. Sermaye harcamaları, maddi duran varlık
kalemlerine yapılan harcamalardır. Dolayısıyla sermaye harcamaları, bir yıldan daha uzun bir
dönem boyunca giderleştirilerek fayda elde edilebilen uzun vadeli harcamalardır. Bina,
makine, araştırma geliştirme harcamaları vb. harcamalar sermaye harcamalarına ilişkin
örneklerdir.
Duran varlık yatırımları, büyük tutarlardaki finansal kaynakların uzun bir dönem için
duran varlıklara bağlanmasını gerektirir, bu nedenle duran varlık yatırım kararları, işletme
planlarının en önemli kısmını oluşturur. Duran varlık yatırımlarının faydası uzun sürede
alınır, bu nedenle yatırım kararı uygulandıktan sonra vazgeçilmesi büyük kayıplara neden
olur, yanlış alınmış bir yatırım kararı telafisi mümkün olmayan önemli sonuçlara neden
olabilir. Dolaysıyla duran varlık yatırım kararları işletmenin uzun dönemli başarısını (karlılık,
büyüme, devamlılık) etkiler. Bu özelliği nedeniyle duran varlık yatırımları firmanın faaliyet
riskini ve değerini etkiler. Duran varlık yatırım planları varlıkların edinilmesi ya da elden
çıkarılması kararlarında örgüt yöneticilerinin daha doğru kararlar almalarında yardımcı
olurlar. Bu bölümde duran varlıklar ve duran varlık yatırımlarının çeşitleri anlatılacaktır.

220

10.1. Duran Varlıklar
Varlık, geçmişteki bazı olayların sonucu olarak işletme tarafından kontrol edilen ve
işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması beklenilen bir kaynaktır (TMS 8). Duran
varlıklar, işletmenin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uzunca süre kullanılacak arazi,
bina, makine, teçhizat, donanım vb. üretim araçlarıdır. TMS’ye göre duran varlıklar: mal
veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari
amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı
öngörülen, fiziki kalemlerdir (TMS 16, Sıra No 15). Duran varlıklar (i) maddi duran varlıklar,
(ii) maddi olmayan duran varlıklar ve (iii) özel tükenmeye tabi varlıklar olarak
sınıflandırılırlar
Maddi duran varlıklar, bir işletmenin mal ve hizmet üretmek ya da elde etmek, diğer
işletmelere kiralamak için veya idari amaçlarla elinde tuttuğu varlıklardır. Bu varlıklar şu
özellikleri taşırlar: (i) satılmak amacıyla değil de işletme faaliyetlerinde sürekli kullanılmak
amacıyla satın alınır veya inşa edilirler, (ii) işletme normal faaliyetlerini sürdürdüğü sürece
satılmaları düşünülmeyen bir yıldan veya normal faaliyet döneminden fazla kullanım
süresine sahip olunan maddi, taşınmaz ve taşınır varlıklardır (TMS 8).
Maddi duran varlıklar arazi ve arsalar, yeraltı ve yer üstü düzenleri, binalar, tesis
makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, diğer maddi duran varlıklar, yapılmakta olan
yatırımlar, verilen avanslar gibi varlıklardır (TMS 8).
Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin belli bir şekilde yararlandığı aktifleştirilmiş giderler ile belli koşullar altında
hukuken korunmuş haklar ve şerefiyelerin izlendiği varlıkları kapsar (TMS 8). Maddi
olmayan duran varlıklar haklar, şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma ve
geliştirme maliyetleri, özel maliyetler, diğer maddi olmayan duran varlıklar, verilen avanslar
gibi varlıklardır (TMS 8).
Özel tükenmeye tabi varlıklar, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan
veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu
ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içerir (TMS 8). Özel tükenmeye tabi varlıklar arama
giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, diğer özel tükenmeye tabi varlıklar, verilen avanslar
gibi varlıklardır (TMS 8).
10.2. Duran Varlık Yatırımı, Yatırım Projesi ve Sermaye Bütçeleme
Gelecek dönemlerde yarar sağlamak beklentisiyle, mevcut (cari) kaynakları duran
varlıklara (üretim araçlarına) tahsis ederek yapılan sermaye harcaması duran varlık yatırımı
olarak ifade edilir. Gelecek dönemlerde yarar sağlamak beklentisiyle, bir plan çerçevesinde,
mal ve hizmet üretimine yönelik bir duran varlık yatırım (sermaye harcaması) önerisi bir
yatırım projesidir. Yatırım projeleri, arsa, bina, makine ve araçlar gibi sabit varlıklara
yapılacak yatırımlar ile bu varlıklara yapılacak yatırım sonucu gereksinme duyulacak sürekli
221

çalışma sermayesini gibi uzun dönemde nakit girişi sağlayacak yatırımları kapsar. Duran
varlık yatırımının firmanın değerini artırıp artırmadığını belirlemek amacıyla yapılan, bu
yatırım karşılığında gelecekte elde edilecek gelir ya da faydaların değerlemesi süreci
sermaye bütçelemesi veya yatırım projesi değerleme olarak ifade edilir. Kısaca, sermaye
bütçelemesi, maddi duran varlık yatırım kararı sürecidir.
10.3. Duran Varlık Yatırımlarının Temel Özellikleri
İşletmeler faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet üretmek için uzun süre kullanmak
amacıyla duran varlıklara yatırım yaparlar. Duran varlıklara yapılan yatırımların dönen
varlıklara yapılan yatırımlardan önemli farklılıkları vardır. Her şeyden önce duran varlıklara
yapılan harcamaların tutarı büyüktür ve yapılan yatırımın ömrü uzundur yani faydası uzun
sürede alınır. Bu nedenle yatırım kararı uygulandıktan sonra geri dönüşü büyük kayıplara
neden olur. Alınacak karar, büyük tutarlardaki finansal kaynakların uzun bir dönem için
duran varlıklara bağlanmasını gerektirdiği için, duran varlık yatırım kararları, işletme
planlarının en önemli kısmını oluşturur. Yanlış alınmış bir yatırım kararı telafisi mümkün
olmayan önemli sonuçlara neden olabilir. Bu özelliği nedeniyle duran varlık yatırımları
işletmelerin uzun dönemli başarısını (karlılık, büyüme, devamlılık) ve faaliyet risklerini
etkiler.
10.4. Yatırım Karar Süreci
Yatırım karar süreci yatırıma ilişkin maliyet ve faydaların değerlendirilmesidir. Duran
varlık yatırımlarının maliyeti yatırımın gerçekleştirilmesi için katlanılacak ilk yatırım
harcamasıdır. Yatırımın faydası ise yatırımın ekonomik ömrü boyunca yatırımdan elde
edilecek dönemsel net gelirlerdir. Gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünkü değeri (fayda)
ilk yatırım harcamasından (maliyet) büyük olan projeler değer yaratırlar.
Yatırım karar sürecine dayanak oluşturan temel parametre yatırımdan elde edilecek
kar değil yatırımla ilgili “nakit akışı”’dır (relevant cashflow). Kar tahakkuk esasına göre
hesaplanan bir büyüklüktür, bu nedenle kar olsa bile nakit olmayabilir. Dolayısıyla yatırı
karar sürecinde dikkate alınan büyülük nakit akışıdır. Nakit akışıyla ilgili belirtilmesi gereken
bir husus da şudur, karar sürecinde dikkate alınacak nakit akışı ek (incremental) nakit
akışıdır. Ek nakit akışı projenin uygulanması durumundaki nakit akışları ile uygulanmaması
durumundaki nakit akışları arasındaki farktır.
10.5. Yatırım Projelerinin Çeşitleri
Bir sermaye harcaması önerisi olarak, yatırım projeleri, yatırımın türüne göre farklılık
göstermektedir. Yatırım projelerini (1) projelerin yapılış amaçlarına, (2) projeler arasındaki
karşılıklı etkileşimlere ve (3) projelerin nakit akışlarına göre sınıflandırmak mümkündür.
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10.5.1. Yapılış Amaçlarına Göre
Duran varlık yatırımları belirli amaçlara yönelik olarak yapılırlar. Yapılış amaçlarına
göre yatırım projeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
10.5.1.1. Yenileme Amaçlı Yatırım Projeleri
Firmanın mevcut üretimini sürdürebilmesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri
değiştirilmeden, sadece eskiyen, yıpranan üretim araçlarının yerine aynı kapasite ve
verimlilikte yeni üretim araçlarının konulması yenileme yatırımları ve bu tür yatırım önerileri
de yenileme amaçlı yatırım projeleridir. Yenileme yatırımları ikame (replacement) yatırımları
olarak da bilinir.
10.5.1.2. İyileştirme Amaçlı Yatırım Projeleri
Üretim kapasitesini artırmak ve/veya maliyet tasarrufu sağlamak ve dolayısıyla
verimliliği artırmak amacıyla, mevcut üretim araçlarının daha verimli olanlarıyla
değiştirilmesi iyileştirme yatırımları ve bu tür yatırım önerileri de iyileştirme amaçlı yatırım
projeleridir.
10.5.1.3. Genişleme Amaçlı Yatırım Projeleri
Eksik kalmış kısımların tamamlanması, dar boğazların giderilmesi, mevcut tesislerin
kapasitesinin artırılması veya ürün kalitesinin artırılması amacıyla, mevcut duran varlık
yatırımlarını değiştirmeksizin onlara ek olarak yapılan yatırımlar genişleme yatırımları ve bu
tür yatırım önerileri de genişleme amaçlı yatırım projeleridir. Böylelikle, üretim araçlarına
yapılan ilavelerle mevcut üretim kapasitesi artırılmaktadır.
Genişleme yatırımları, tevsi (expansion) yatırımları olarak da bilinir ve bazı hallerde
yenileme yatırımlarıyla birlikte yapılabilir. Ekonomik ömrünü doldurmuş bir üretim aracının
yerine aynı üretim aracının (aynı kapasitede) yenisinin alınması bir yenileme yatırımı iken,
aynı üretim aracının yerine daha fazla veya daha kaliteli üretim kapasitesine sahip olan bir
yenisinin alınması hem yenileme hem de genişleme yatırımıdır.
Genişleme yatırımları, mevcut faaliyete ek olarak yeni mal ve hizmet üretimi
amacıyla da yapılabilir. Firma ürettiği mal ve hizmetleri tamamlayıcı nitelikte mal ve
hizmetler üreterek veya üretim artıklarını değerlendirici yatırımlara girişerek veya mevcut
faaliyet kollarına yenilerini ekleyerek üretim kapasitesini genişletebilir.
10.5.1.4. Zorunlu Yatırım Projeleri
Yasa hükümleri ve toplu sözleşmeler gereği yapılması zorunlu (mandatory) olan
yatırımlar zorunlu yatırımlar ve bu tür yatırım önerileri de zorunlu yatırım projeleridir. Bu tür
yatırım projelerine ilişkin karar süreci yatırımın yapılıp yapılmamasına değil alternatifler
arasından hangisinin seçileceğine yöneliktir.
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10.5.2. Yatırım Projeleri Arasındaki Karşılıklı Etki ve İlişkilere Göre
Yatırım projeleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişki, bir yatırım projesine ilişkin
maliyet ve faydaların, bir başka yatırım projenin kabul veya reddine olan bağımlılığı ifade
eder. Yatırım projeleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkilere göre duran varlık yatırımları
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
10.5.2.1. Bağımsız Yatırım Projeleri
Bir yatırım projesinin kabul veya ret edilmesi, bir başka yatırım projesinin maliyet
ve/veya faydalarını etkilemiyorsa, bu tür yatırım projeleri bağımsız yatırım projelerdir
10.5.2.2. Bağımlı Yatırım Projeleri
Bir yatırım projesinin kabul veya ret edilmesi, bir başka yatırım projesinin maliyeti
ve/veya faydalarını etkiliyorsa, bu tür yatırım projeleri, bağımlı yatırım projeleridir. Bağımlı
yatırım projeleri bağımlılık derecelerine göre (1) tamamlayıcı yatırım projeleri, (2) ikame
yatırımı projeleri ve (3) almaşık yatırım projeler olarak gruplandırılırlar.
10.5.2.3. Tamamlayıcı Yatırım Projeleri
Bir yatırım projesinin kabulü, bir başka yatırım projesinin maliyetini azaltıyor veya
faydasını artırıyorsa, bu yatırım projesi tamamlayıcı (compliment) yatırım projesidir.
Örneğin, kimyasal üretim yapan bir fabrikanın rüzgâr enerjisinden yararlanarak elektrik
üretmek için yaptığı yatırım, enerji maliyetlerini azaltacağı için hem mevcut, hem de daha
sonra yapılacak yatırımların giderlerinde tasarruf sağlayacaktır.
Bir yatırım projesinin kabulü (veya fayda sağlaması ve dolayısıyla kabulü) bir diğer
yatırım projesinin kabulüne bağlı ise, tamamlayıcı nitelikteki bu tür yatırım projeleri şartlı
yatırım projelerdir. Örneğin, yazıcı, bilgisayarın tamamlayıcı bir yatırımıdır, ama
bilgisayar, yazıcının şartlı bir yatırımıdır. Zira bilgisayar olmadan yazıcıdan yararlanılamaz.
10.5.2.4. İkame Yatırımı Projeleri
Bir yatırım projesinin kabulü, bir başka yatırım projesinin maliyetini artırıyor veya
faydasını azaltıyorsa, bu yatırım projesi diğerinin yerine geçmektedir ve bu tür yatırım
projeleri, ikame (substitute) yatırımı projeleridir. HP için lazer yazıcı üretimi projesi ink-jet
yazıcı üretimi projesinin bir ikamesidir. Zira lazer yazıcı satışları ink-jet yazıcı satışlarını
azaltacaktır.
10.5.2.5. Almaşık Yatırım Projeleri
Bir yatırım projesinin kabulü, diğer yatırım projelerinin kabulünü önlüyorsa
(faydasını tamamen ortadan kaldırıyor ve bu nedenle söz konusu projenin kabulünü
önlüyorsa), yani çeşitli alternatifler arasından sadece birini seçmek söz konusu ise bu yatırım
projesi almaşık (mutually exclusive) yatırım projesidir. Farklı markalardaki torna tezgâhları
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almaşık yatırım projeleridir. Zira bir markanın tercih edilmesi diğerlerinin ret edilmesine
neden olacaktır. Örneğin bir forklift makinesinin değeri hareketli bant sistemi kurulmasına ait
bir planın kabul edilip edilmemesine bağlıdır.
10.5.3. Yatırım Projelerin Nakit Akımlarına Göre
Bir yatırım projesi bir veya daha fazla dönem içindeki maliyet ve yararları kapsar. Bir
yatırımla ilgili net nakit girişi veya çıkışı serilerine yatırımın nakit akımı denir. Sağladıkları
nakit akımlarına göre yatırım projeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
10.5.3.1. Geleneksel Yatırım Projeleri
Bir veya daha fazla (ardışık) nakit çıkışı (veya girişi) dönemlerini bir veya daha fazla
nakit girişi (veya çıkışı) dönemlerinin izlediği yatırımlar geleneksel yatırımlar ve bu tür
yatırım önerileri de geleneksel yatırım projeleridir. İlk yatırım harcamasını net gelirlerin takip
ettiği projeler geleneksel projelerdir. “- + + + + +”
Geleneksel yatırım, nakit akışlarının işaretinin negatiften pozitife sadece bir kere
değiştiği yatırımlardır.
10.5.3.2. Geleneksel Olmayan Yatırım Projeleri
Bir veya daha fazla nakit çıkışı (girişi) dönemlerinin arasına serpilmiş; pozitif (veya
negatif) nakit akımlarını ihtiva eden yatırım projeleri, geleneksel olmayan yatırımlar ve bu tür
yatırım önerileri de geleneksel olmayan yatırım projeleridir. Nakit akışlarının işareti
negatiften, pozitife bir defadan fazla değişen yatırımlar geleneksel olmayan yatırımlardır. “- +
+ + + -“ Örneğin açık maden ocağı işletmek böyle bir yatırımdır. Zira maden tükendikten
sonra tesisin sökülmesi için bir maliyete katlamak gerekir. Örneğin başlangıçta avans
alınarak yapılan işler de bu tür yatırımlardır. “+ - + + + +”.
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Uygulamalar
Duran varlıklar, işletmelerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde hayati öneme
sahiptirler. Özellikle yapılan yatırımın uzun vadeli olması, yatırım tutarının büyük meblağlar
oluşturması vb. nedenlerle duran varlıklara yapılan yatırımlar geri dönüşü kolay olmayan
yatırımlardır. Bu nedenle bu yatırımlara ilişkin kararların doğru verilmesi son derece
önemlidir. Aşağıdaki tabloda bir sağlık kuruluğunun varlık yapısı yer almaktadır. Görüldüğü
gibi kurumun varlıklarının hemen hemen yarısından fazlası duran varlıklardan oluşmaktadır.

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

2012/09

2011/12

2010/12

TL

TL

TL

30.579.081

19.895.959

14.809.217

2.238.033

1.468.359

1.240.878

18.185.170

12.687.513

9.620.457

68.057

1.491.836

2.287.867

4.048.222

1.635.939

936.771

6.039.599

2.612.312

723.244

51.580.526

52.208.930

42.815.996

30.833

27.253

21.662

42.664.371

42.786.994

40.120.767

4.525.351

4.667.312

278.289

1.969.390

1.969.390

0

2.390.581

2.757.981

1.901.439

82.159.607

72.104.889

57.625.213
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Uygulama Soruları
1. Duran varlık yatırımları nelerden oluşmaktadır ve özellikleri nelerdir? Tartışınız.
2. Yatırım projesi nedir? Türleri nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde duran varlıkları ve bu bağlamda maddi, maddi olmayan duran varlıklar
ve özel tükenmeye tabi duran varlıkları öğrendik. Duran varlıklar yatırım kararlarının temel
özelliklerini anlattık. Duran varlık yatırım projesi önerisi, yatırım projesi ve sermaye
bütçelemesi kavramlarını ele aldık. İşletmelerin farklı amaçlarla ne tür duran varlık
yatırımları yaptıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık değildir?
A. arazi ve arsalar
B. demirbaşlar
C. binalar
D. tesis makine ve cihazlar
E. haklar
2. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık değildir?
A. hazır değerler
B. şerefiye,
C. kuruluş ve örgütlenme giderleri,
D. araştırma ve geliştirme maliyetleri,
E. özel maliyetler,
3.

Gelecek dönemlerde yarar sağlamak beklentisiyle, mevcut kaynakları duran
varlıklara tahsis ederek yapılan sermaye harcaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. duran varlık yatırımı
B. yatırım projesi
C. sermaye bütçelemesi
D. yatırım bütçelemesi
E. dönen varlık yatırımı

4.

“Gelecek dönemlerde yarar sağlamak beklentisiyle, bir plan çerçevesinde, mal ve
hizmet üretimine yönelik bir duran varlık yatırım (sermaye harcaması) önerisi”
aşağıdakilerden hangisidir?
A. duran varlık yatırımı
B. yatırım projesi
C. sermaye bütçelemesi
D. yatırım bütçelemesi
E. dönen varlık yatırımı
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5.

“Duran varlık yatırımının firmanın değerini artırıp artırmadığını belirlemek
amacıyla yapılan, bu yatırım karşılığında gelecekte elde edilecek gelir ya da
faydaların değerlemesi süreci” aşağıdakilerden hangisidir?
A. duran varlık yatırımı
B. yatırım projesi
C. sermaye bütçelemesi
D. yatırım bütçelemesi
E. dönen varlık yatırımı

6.

“Üretim kapasitesini artırmak ve/veya maliyet tasarrufu sağlamak ve dolayısıyla
verimliliği artırmak amacıyla, mevcut üretim araçlarının daha verimli
olanlarıyla değiştirilmesi” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A. yenileme amaçlı yatırım projeleri
B. iyileştirme amaçlı yatırım projeleri
C. genişleme amaçlı yatırım projeleri
D. tamamlayıcı yatırım projeleri
E. ikame amaçlı yatırım projeleri

7.

Bir yatırım projesinin kabulü bir başka yatırım projesinin maliyetini artırıyor
veya faydasını azaltıyorsa bu tür projeler aşağıdakilerden hangisidir?
A. yenileme amaçlı yatırım projeleri
B. iyileştirme amaçlı yatırım projeleri
C. genişleme amaçlı yatırım projeleri
D. tamamlayıcı yatırım projeleri
E. ikame amaçlı yatırım projeleri

8.

Bir yatırım projesinin kabulü bir başka yatırım projesinin maliyetini azaltıyor
veya faydasını artırıyorsa, bu tür projeler aşağıdakilerden hangisidir?
A. yenileme amaçlı yatırım projeleri
B. iyileştirme amaçlı yatırım projeleri
C. genişleme amaçlı yatırım projeleri
D. tamamlayıcı yatırım projeleri
E. ikame amaçlı yatırım projeleri
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9.

Firmanın mevcut üretimini sürdürebilmesi amacıyla, üretim kapasitesi ve
özellikleri değiştirilmeden, sadece eskiyen, yıpranan üretim araçlarının yerine
aynı kapasite ve verimlilikte yeni üretim araçlarının konulduğu yatırım projeleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A. yenileme amaçlı yatırım projeleri
B. iyileştirme amaçlı yatırım projeleri
C. genişleme amaçlı yatırım projeleri
D. tamamlayıcı yatırım projeleri
E. ikame amaçlı yatırım projeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi bir duran varlık yatırımının temel özelliklerinden
olamaz?
A. Yapılan harcamaların tutarı büyüktür
B. Yatırım kararı uygulandıktan sonra vazgeçmek büyük kayıplara neden olur
C. Faydası uzun sürede alınır
D. İşletmenin uzun dönemli başarısını (karlılık, büyüme, devamlılık) etkiler
E. İşletmenin finansal riskini etkiler
Cevaplar
1
E

2
A

3
A

4
B

5
C

6
B

7
E

8
D

9
A

10
E
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11. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI: PARANIN
ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALMAYAN YÖNTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Duran varlık yatırımlarını değerleme yöntemleri
Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler
Geri ödeme süresi yöntemi
Ortalama karlılık oranı yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Duran varlık yatırım karar sürecini nelerden oluşur?
2) Geri ödeme süresi nedir?
3) Ortalama karlılık oranı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duran varlık yatırım
karar süreci

Öğrenciler duran varlık

Dersle ilgili konu

yatırım karar süreçini ve

anlatımının olduğu medya

temel değişkenlerini öğrenir.

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Geri ödeme süresi yöntemi

Öğrenciler geri ödeme süresi Dersle ilgili konu
yöntemini ve yatırım

anlatımının olduğu medya

kararlarında yöntemin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kullanıldığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Ortalama karlılık oranı
yöntemi

Öğrenciler ortalma karlılık

Dersle ilgili konu

oranı yöntemini ve yatırım

anlatımının olduğu medya

kararlarında yöntemin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kullanıldığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Yatırım projesi değerleme: Duran varlık yatırımının firmanın değerini artırıp artırmadığını
belirlemek amacıyla yapılan, bu harcama karşılığında gelecekte elde edilecek gelir ya da
faydaların değerlemesi sürecidir.
Geri ödeme süresi: Bir projenin yatırım tutarının bu projeden gelecek nakit akımlarıyla geri
ödendiği süredir.
Ortalama getiri oranı: Bir projenin ekonomik ömrü boyunca elde edeceği nakit
akımlarının ortalamasının yatırım tutarına oranıdır.
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Kısaltmalar
IYH = İlk yatırım harcaması
NA = Nakit akışıdır
OKO= Ortalama karlılık oranı
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Giriş
Duran varlık yatırım karar süreçlerinde kullanılan yöntemler (i) paranın zaman
değerini dikkate alan yöntemler ve (ii) paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler
olarak ikiye ayrılırlar. Bu bölümde paranın zaman değerini dikkate almayan geri ödeme
süresi yöntemi ve ortalama karlılık oranı yöntemi anlatılacak, yöntemlerin birbirleriyle olan
farklılıkları ele alınacaktır.
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11.1. Yatırım Projesi Değerleme
Duran varlık yatırımının firmanın değerini artırıp artırmadığını belirlemek amacıyla
yapılan, bu harcama karşılığında gelecekte elde edilecek gelir ya da faydaların değerlemesi
süreci sermaye bütçelemesi veya yatırım projesi değerleme olarak ifade edilir.
Kısaca, yatırım projesi değerleme, duran varlık yatırım kararı sürecidir. Duran
varlık yatırım kararına ilişkin sürece ilişkin aşamalar aşağıdaki gibidir:
– Projeye ilişkin nakit akışlarının belirlenmesi


İlk yatırım harcamasının belirlenmesi



Yatırımın ekonomik ömrü süresince sağlayacağı net nakit girişinin
belirlenmesi



Yatırımın ekonomik ömür sonundaki değerinin belirlenmesi

– Yatırımda beklenen getiri oranının belirlenmesi
– Değerleme ve karar
Yatırım karar süreci yatırıma ilişkin maliyet ve faydaların değerlendirilmesidir. Duran
varlık yatırımlarında:
– Maliyet = İlk yatırım harcaması
– Fayda = Dönemsel net gelirler
Gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünkü değeri (fayda) ilk yatırım harcamasından
(maliyet) büyük olan projeler değer yaratırlar.
11.2. Proje Değerleme Yöntemleri
Yatırım projesi değerleme yöntemleri iki başlık altında toplanır: (1) paranın zaman
değerini dikkate almayan yöntemler ve (2) paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler.
Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler:
– Geri Ödeme Süresi
– Ortalama Getiri Oranı
Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler:
– Net Bugünkü Değer
– İç Verim Oranı
– Düzeltilmiş İç Verim Oranı
– Karlılık Endeksi
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11.3. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler
11.3.1. Geri Ödeme Süresi
Geri ödeme süresi bir projenin yatırım tutarının bu projeden gelecek nakit akımı ile
geri ödenmesi süresidir. Nakit akımının yatırım tutarını karşıladığı bu sürenin hesaplanışında
her yıl sağlanan tutarların durumuna göre hesaplama yapılır. Geri ödeme süresinin
hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikten yararlanılır. Bu eşitlik n için çözümlenir, bulunan n
değeri projenin geri ödeme süresidir. Bir başka ifadeyle nakit akışlarının toplamının ilk
yatırım harcamasına eşitlendiği süre projenin geri ödeme süresidir.

𝑛

𝐼𝑌𝐻 = ∑ 𝑁𝐴𝑡
𝑡=1

Burada:
IYH = İlk yatırım harcaması
NA = Nakit akışıdır
Bu değerlendirme ölçüsünde amaç likiditenin korunması olduğu için yatırılan fonların
en kısa sürede geri alınması istenir. Alternatif yatırım projeleri arasında seçim yapılırken geri
ödeme süreleri en kısa olandan başlayarak sıralama yapılır ve yatırım maliyetini en kısa
sürede ödeyen proje tercih edilir.
Problem:
A işletmesinin hazırladığı bir projenin yatırım tutarı 4,000 TL’dir. Bu yatırımın ömrü
5 yıl olarak tahmin edilmiştir. İşletme projeden birinci yılda 1,500 TL, ikinci yılda
1,600 TL, üçüncü yılda 1,800 TL, dördüncü yılda 1,850 TL ve beşinci yılda 1,900 TL
nakit akımı beklemektedir. Yatırım projesini geri ödeme süresi tekniğini kullanarak
değerlendiriniz.
Çözüm:
Yıl

Nakit Akımı

0
1
2
3
4
5

-4,000
1,500
1,600
1,800
1,850
1,900

Küm. Nakit
Akımı

Bakiye Yatırım
Tutarı

1,500
3,100
4,900
6,750
8,650

-2,500
-900
900
2,750
4,650

Geri Ödeme
Süresi

2.50
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Geri ödeme süresi yöntemi geri ödeme tarihini aşan nakit akımlarının etkisini dikkate
almaz. Ayrıca, geri ödeme tarihine kadar beklenen nakit akımlarının zaman değeri açısından
farklı olmaları da bu yöntem tarafından dikkate alınmamaktadır.
11.3.2. Ortalama Karlılık Oranı
Ortalama karlılık oranı kavramı, muhasebe verilerine dayanan karlılık oranlarından
farklı olup, net kar veya faiz ve vergiden önceki kar yerine bir finans kavramı olan nakit
akımını kullanır. Projenin ortalama karlılık oranı yıllık nakit akımı ortalamasının yatırım
tutarına bölünmesi ile bulunur. Ortalama karlılık oranı kullanılarak alınan kararlarda önce
hedef getiri oranı tanımlanır. Hedef getiri oranından büyük ortalama getiri oranı olan
projelerin uygulanması onaylanır. Ortalama karlılık oranının hesaplanmasında aşağıdaki
eşitlikten yararlanılır.
∑𝑛𝑡=1 𝑁𝐴𝑡
𝑛
𝑂𝐺𝑂 =
𝐼𝑌𝐻

Burada:
OKO= Ortalama getiri oranı
IYH = İlk yatırım harcaması
NA = Nakit akışıdır

Problem:
A işletmesinin hazırladığı bir projenin yatırım tutarı 3,000 TL’dir. Bu yatırımın ömrü
5 yıl olarak tahmin edilmiştir. İşletme projeden birinci yılda 900 TL, ikinci yılda
1,100 TL, üçüncü yılda 1,200 TL, dördüncü yılda 1,300 TL ve beşinci yılda 1,500 TL
nakit akımı beklemektedir. İşletme hedef getiri oranını %55 olarak tanımlamıştır.
Yatırım projesini ortalama getiri oranı tekniğini kullanarak değerlendiriniz.
Çözüm:
𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂 𝑵𝒆𝒕 𝑵𝒂𝒌𝒊𝒕 𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓 =

𝟗𝟎𝟎 + 𝟏. 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 + 𝟏. 𝟑𝟎𝟎 + 𝟏. 𝟓𝟎𝟎
𝟓

𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂 𝑵𝒆𝒕 𝑵𝒂𝒌𝒊𝒕 𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓 = 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 𝑻𝑳
𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂 𝑮𝒆𝒕𝒊𝒓𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =

𝟏. 𝟐𝟎𝟎
= % 𝟒𝟎
𝟑. 𝟎𝟎𝟎

Ortalama getiri oranı hedef getiri oranı olarak belirlenen %55’in altında kaldığı için
bu projenin uygulanmaması gerekir.
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Ortalama getiri oranı yöntemi, geri ödeme süresi yönteminden farklı olarak,
işletmenin proje ömrü süresince sağladığı kazançları dikkate almaktadır. Ancak, nakit
akımlarının ortalamasını kullanması ve zamanlamasını dikkate almaması sakıncalı yönünü
oluşturur. Ayrıca, bu yöntem kullanılarak farklı projeler birbiriyle karşılaştırıldığında, proje
ömürlerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, yöntemin kullanılması
anlamsızdır.
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Uygulamalar
Geri ödeme süresi yöntemi geri ödeme süresinden sonraki nakit akışlarını dikkate
almaz. Bu husus GÖS yönteminin en önemli sakıncalarındandır. Bu sakınca nedeniyle
ortalama karlılık oranının kullanılması önerilir. Bu husus aşağıdaki örnek yardımıyla izah
edilmeye çalışılmıştır.
Dönem
0
1
2
3
4
5
GÖS
OKO

Nakit Akışları
A Projesi
B Projesi
-100
-100
30
5
40
10
30
20
20
65
20
500
3 Yıl
4 Yıl
%24
%120

Eğer GÖS yöntemine göre tercih yapılsaydı, daha kısa sürede geri ödeme yapan A
Projesi seçilmeliydi. Ancak B Projesi geri ödeme süresinden sonra 500 TL’lık bir nakit girişi
sağlamaktadır. GÖS yöntemi bu nakit girişini dikkate almaz, ancak OKO oranı yöntemi geri
ödeme süresinden sonraki bu nakit akışını da dikkate alır. Bu nedenle B Projesinin OKO, A
Projesinin OKO’nından daha yüksektir ve OKO oranı yöntemine göre B Projesi tercih
edilmelidir.
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Uygulama Soruları
1. Proje değerlemede paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler
ve özelliklerini tartışınız.
2. Proje değerlemede pazarnın zaman değerinin dikkate alınmamasının neden olacağı
sakıncalar nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde proje değerleme sürecinde değerleme yöntemlerinden paranın zaman
değerini dikkate almayan yöntemleri öğrendik. Önce geri ödeme süresini ele aldık, yöntemin
karar sürecinde nasıl kullanıldığını eksik yönlerinin neler olduğunu anlattık. Daha sonra
ortalama getiri oranı yöntemini anlattık, yöntemin karar sürecinde nasıl kullanıldığını eksik
yönlerinin neler olduğunu anlattık.
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Bölüm Soruları
1. Bir projenin yatırım tutarının bu projeden gelecek nakit akımlarıyla geri
ödeneceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ortalama getiri süresi
B. İç verim süresi
C. Net bugünkü süre
D. Geri ödeme süresi
E. Karlılık süresi
2. Bir projenin ekonomik ömrü boyunca elde edeceği nakit akımlarının
ortalamasının yatırım tutarına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ortalama karlılık oranı
B. İç verim oranı
C. Net bugünkü oran
D. Geri ödeme oranı
E. Karlılık oranı endeksi
3. İlk yatırım harcaması 100.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 50.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projenin geri ödeme
süresi nedir?
A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 4 yıl
E. 5 yıl
4. İlk yatırım harcaması 200.000 TL, ekonomik ömrü 6 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 50.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projenin ortalama
karlılık oranı nedir?
A. % 10
B. % 15
C. % 20
D. % 25
E. % 30
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5. İlk yatırım harcaması 250.000 TL ve ekonomik ömrü boyunca toplam 400.000 TL
net nakit gelir sağlayacak olan bir projenin ortalama karlılık oranı % 20 ise söz
konusu projenin ekonomik ömrü nedir?
A. 5 yıl
B. 6 yıl
C. 7 yıl
D. 8 yıl
E. 9 yıl
6. Ekonomik ömrü 10 yıl ve ekonomik ömrü boyunca her yıl sağlayacağı net nakit
gelirleri 20.000 TL olan bir projenin geri ödeme süresi 6 yıldır. Bu projenin ilk
yatırım harcaması kaç TL’dir?
A. 20.000 TL
B. 60.000 TL
C. 100.000 TL
D. 120.000 TL
E. 200.000 TL
7. Ekonomik ömrü 6 yıl ve ekonomik ömrü boyunca her yıl sağlayacağı net nakit
gelirleri eşit ve geri ödeme süresi 5 yıl olan bir projenin ilk yatırım harcaması
400.000 TL ise söz konusu projenin ortalama karlılık oranı nedir?
A. % 10
B. % 15
C. % 20
D. % 25
E. % 30
8. Ekonomik ömrü 6 yıl ve ekonomik ömrü boyunca her yıl sağlayacağı net nakit
gelirleri eşit ve ortalama getiri oranı % 25 olan bir projenin ilk yatırım harcaması
400.00 TL ise söz konusu projenin geri ödeme süresi nedir?
A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 4 yıl
E. 5 yıl
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9. A projesinin ilk yatırım harcaması 400.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl ve ekonomik
ömrü boyunca her yıl sağlayacağı net nakit gelirler 200.000 TL’dir. B projesinin
ilk yatırım harcaması 750.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl sağlayacağı net nakit gelirler 250.000 TL. Geri ödeme süresi
yöntemine göre neden ve hangi proje tercih edilmelidir?
A. Geri ödeme süresi daha kısa olduğu için A projesi tercih edilmedir.
B. Geri ödeme süresi daha uzun olduğu için B projesi tercih edilmelidir.
C. Geri ödeme süresi daha uzun olduğu için A projesi tercih edilmedir.
D. Geri ödeme süresi daha kısa olduğu için B projesi tercih edilmelidir.
E. Geri ödeme süreleri eşit olduğu için her iki proje de tercih edilebilir.
10. A projesinin ilk yatırım harcaması 500.000 TL ve ekonomik ömrü boyunca her yıl
sağlayacağı net nakit gelirler 200.000 TL’dir. B projesinin ilk yatırım harcaması
1.000.000 TL ve ekonomik ömrü boyunca her yıl sağlayacağı net nakit gelirler
250.00

TL. Her iki projenin de ekonomik ömrü aynı olduğuna göre ortalama

karlılık oranı yöntemine göre neden ve hangi proje tercih edilmelidir?
A. Ortalama karlılık oranı daha küçük olduğu için A projesi tercih edilmedir.
B. Ortalama karlılık oranı daha küçük olduğu için B projesi tercih edilmelidir.
C. Ortalama karlılık oranı daha büyük olduğu için A projesi tercih edilmedir.
D. Ortalama karlılık oranı daha büyük olduğu için B projesi tercih
edilmelidir.
E. Ortalama getiri oranları eşit olduğu için her iki proje de tercih edilebilir.
Cevaplar
1
D

2
A

3
B

4
D

5
D

6
D

7
C

8
D

9
A

10
C
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12. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI: PARANIN
ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALAN YÖNTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Paranın zaman değerini dikkate alan değerleme yöntemleri
Net bugünkü değer yöntemi
İç verim oranı yöntemi
Karlılık endeksi yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Net bugünkü değer nedir?
2) İç verim oranı nedir?
3) Karlılık endeksi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Paranın zaman değerini
dikkate alan değerleme
yöntemleri

Öğrenciler paranın zaman

Dersle ilgili konu

değerini dikkate alan

anlatımının olduğu medya

değerleme yöntemlerini

izlenerek. Kitaptaki ilgili

öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Net bugünkü değer
yöntemi

Öğrenciler net bugünkü

Dersle ilgili konu

değer yöntemini ve yatırım

anlatımının olduğu medya

kararlarında yöntemin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kullanıldığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

İç verim oranı yöntemi

Öğrenciler iç verim oranı

Dersle ilgili konu

yöntemini ve yatırım

anlatımının olduğu medya

kararlarında yöntemin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kullanıldığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Karlılık endeksi yöntemi

Öğrenciler karlılık endeksi

Dersle ilgili konu

yöntemini ve yatırım

anlatımının olduğu medya

kararlarında yöntemin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

kullanıldığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Net bugünkü değer: Bir yatırım projesinin ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen
nakit akımının sermaye maliyeti ile ıskonto edilmesi sonucu bulunan şimdiki değeri ile
yatırım tutarının aynı sermaye maliyeti ile ıskonto edilmesiyle bulunan bugünkü değeri
arasındaki farktır.
İç verim oranı: Bir projenin yatırım tutarının şimdiki değerini nakit akımlarının şimdiki
değerine eşitleyen ıskonto oranıdır.
Karlılık endeksi: Nakit akımlarının bugünkü değerinin yatırım tutarının bugünkü değerine
oranıdır
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Kısaltmalar
NBD: Net bugünkü değer
NGt: Dönemsel net gelir
İYH: İlk yatırım harcaması
İ: Gerekli getiri oranı
İVO: İç verim oranı
KE: Karlılık endeksi
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Giriş
Bu bölümde duran varlık yatırım karar süreçlerinde paranın zaman değerini dikkate
alan yöntemler anlatılacaktır. Paranın zaman değerini dikkate alan net bugünkü değer, iç
verim oranı ve karlılık endeksi yöntemleri ve yöntemlerin uygulanışı anlatılacak; yöntemlerin
birbirleriyle olan farklılıkları ele alınacaktır.
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12.1. Net Bugünkü Değer
Bir yatırım projesinin ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen nakit akımının
sermaye maliyeti ile ıskonto edilmesi sonucu bulunan şimdiki değeri ile yatırım tutarının aynı
sermaye maliyeti ile ıskonto edilmesiyle bulunan bugünkü değeri arasındaki fark, projenin
net bugünkü değeridir.
𝑛

𝑁𝐵𝐷 = ∑
𝑡=1

𝑁𝑁𝐺𝑡
− İ𝑌𝐻
(1 + 𝑖)𝑡

Burada;
NBD = Net bugünkü değer
NGt = Dönemsel net gelir
İYH = İlk yatırım harcaması
i = Gerekli getiri oranı
Net bugünkü değer yöntemi ile yatırım projelerinin seçiminde kullanılan temel ölçü,
net bugünkü değeri pozitif ya da sıfır olan yatırım önerilerini kabul etmek, negatif çıkanları
ise reddetmektir.
NBD ≥ 0  Kabul
NBD < 0  Ret
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Problem:
A işletmesinin hazırladığı bir projenin yatırım tutarı 5.000 TL’dir. Bu yatırımın ömrü
4 yıl olarak tahmin edilmiştir. İşletme projeden birinci yılda 1.700 TL, ikinci yılda
1.800 TL, üçüncü yılda 2.000 TL ve dördüncü yılda 2.200 TL nakit akımı
beklemektedir. İşletmenin projeye yapacağı yatırımdan elde etmeyi beklediği getiri
oranı % 12’dir. Net bugünkü değer yöntemine göre proje kabul edilmeli midir?
Çözüm:
Yıl Nakit Akımı
0
-5.000
1
1,700
2
1,800
3
2.000
4
2.200
𝑵𝑩𝑫 =

𝟏. 𝟕𝟎𝟎
𝟏. 𝟖𝟎𝟎
𝟐. 𝟎𝟎𝟎
𝟐. 𝟐𝟎𝟎
+
+
+
− 𝟓. 𝟎𝟎𝟎
𝟏
𝟐
𝟑
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐)
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐)
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐)
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐)𝟒

𝑵𝑩𝑫 = 𝟏. 𝟓𝟏𝟕, 𝟖𝟔 + 𝟏. 𝟒𝟑𝟒, 𝟗𝟓 + 𝟏. 𝟒𝟐𝟑, 𝟓𝟔 + 𝟏. 𝟑𝟗𝟖, 𝟏𝟒 − 𝟓. 𝟎𝟎𝟎
𝑵𝑩𝑫 = 𝟕𝟕𝟒, 𝟓𝟏 𝑻𝑳
NBD 774,51 TL olduğu yani 0’dan büyük olduğu için işletme bu projeyi kabul
etmelidir.
12.2. İç Verim Oranı
Bir projenin yatırım tutarının şimdiki değerini nakit akımlarının şimdiki değerine
eşitleyen ıskonto oranına iç verim oranı denir. Bir diğer ifadeyle iç verim oranı projenin net
bugünkü değerini sıfır yapan ıskonto oranıdır. Bu yöntem yatırım önerisinin iç verim oranı
olarak tanımlanan ıskonto oranını hesaplamayı öngörür. İç verim oranı bir hesap tablosu
yardımıyla, enterpolasyon yapılarak ya da deneme-yanılma yöntemiyle bulunabilir.
𝑛

İ𝑌𝐻 = ∑
𝑡=1

𝑁𝑁𝐺𝑡
(1 + 𝐼𝑉𝑂)𝑡

Burada;
NBD = Net bugünkü değer
NGt = Dönemsel net gelir
İYH = İlk yatırım harcaması
İVO = İç verim oranı
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Projenin iç verim oranı bulunduktan sonra, sermaye maliyeti veya projenin risk
sınıfına uygun faiz oranı gibi göstergelerle karşılaştırılır. Eğer, iç verim oranı sermaye
maliyetinden veya projenin risk sınıfı için geçerli faiz oranından büyük ya da eşitse yatırım
projesi kabul edilir.
İVO ≥ Sermaye Maliyeti (Beklenen Min. Getiri)  Kabul
İVO < Sermaye Maliyeti (Beklenen Min. Getiri)  Ret

Problem:
A işletmesinin hazırladığı bir projenin yatırım tutarı 2.500 TL’dir. Bu yatırımın ömrü
5 yıl olarak tahmin edilmiştir. İşletme projeden birinci yılda 1.200 TL, ikinci yılda
1.000 TL, üçüncü yılda 800 TL, dördüncü yılda 600 TL ve beşinci yılda 400 TL nakit
akımı beklemektedir. İşletmenin projeye yapacağı yatırımdan elde etmeyi beklediği
getiri oranı % 12’dir. İç verim oranı yöntemine göre proje kabul edilmeli midir?
Çözüm:
Yıl
Nakit Akışı
0
-2.500
1
1.200
2
1.000
3
800
4
600
5
400
𝟐. 𝟓𝟎𝟎 =

𝟏. 𝟐𝟎𝟎
𝟏. 𝟎𝟎𝟎
𝟖𝟎𝟎
𝟔𝟎𝟎
𝟒𝟎𝟎
+
+
+
+
(𝟏 + 𝑰𝑽𝑶)𝟏 (𝟏 + 𝑰𝑽𝑶)𝟐 (𝟏 + 𝑰𝑽𝑶)𝟑 (𝟏 + 𝑰𝑽𝑶)𝟒 (𝟏 + 𝑰𝑽𝑶)𝟓

𝑰𝑽𝑶 = % 𝟐𝟐, 𝟑𝟑
İşletmenin sermaye maliyeti %12’dir ve projenin iç verim oranı sermaye maliyetinin
üzerindedir, bu nedenle bu proje kabul edilmelidir.
12.3. Karlılık Endeksi
Karlılık endeksi nakit akımlarının bugünkü değerinin yatırım tutarının bugünkü
değerine oranı olarak tanımlanır.
𝑁𝑁𝐺𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
İ𝑌𝐻

∑𝑛𝑡=1
𝐾𝐸 =
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Karlılık endeksi 1’e eşit ya da büyük olan büyük olan yatırım projeleri kabul edilir.
KE ≥ 1  Kabul
KE < 1  Ret
Bir projenin değerlendirilmesinde net şimdiki değerle aynı sonucu veren bu yöntemin
önemi farklı yatırım büyüklüğü olan alternatif projelerin karşılaştırılmasında ortaya çıkar.

Örnek:
A işletmesinin iki yatırım projesine ilişkin verileri aşağıda yer almaktadır. Sermaye
maliyeti % 12’dir. Net bugünkü değer ve karlılık indeksi yöntemlerini kullanılarak
hangi yatırım projesi seçilmelidir?
Yıl
0
1
2
3
4
5

A Projesinin Nakit
Akımı (TL)
-5.000
1.700
1.800
2.000
2.200
1.900

B Projesinin Nakit
Akımı (TL)
-15.000
5.500
5.200
5.800
6.000
5.900

Çözüm:
İlk Yatırım Harcaması
Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri
Net Bugünkü Değer
Karlılık Endeksi

A Projesi B Projesi
-5.000,00 -15.000,00
6.0549,01 18.995,11
1.549,10
3.995,11
1,31
1,27

B projesinin net bugünkü değeri daha yüksek olmasına karşılık yatırılan her 1 TL’nin
karlılığı A projesine göre daha düşüktür. Bu nedenle A projesi tercih edilmelidir.
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Uygulamalar
Bir projeden beklenen getiri oranı yükseldikçe projenin NBD’i azalır. Bu nedenle
projeden beklenen getiri oranı yatırım karar sürecinde son derece önemlidir. Bu ilişkiyi
aşağıdaki örnek yardımıyla izah göstermek mümkündür:
A işletmesi 12.000 TL tutarındaki yatırım projesini farklı sermaye maliyetleriyle
ıskonto etmeyi düşünmektedir. Projenin 6 yıl süreli ömrü boyunca yılda 4.000 TL nakit
akımı sağlayacağı beklenmektedir. Sermaye maliyetinin %0’dan %40’a kadar %10’luk
dilimler halinde olması durumunda net şimdiki değerleri bulunuz ve sermaye maliyeti ile net
bugünkü değer arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği çiziniz.
Nakit
Akışı

Bu Günkü
Değer
Faktörü

Nakit
Akışlarının
Bu Günkü
Değeri

Yatırım
Harcaması

Net Bu
Günkü
Değer

%0

4.000

6,0000

24.000

-12.000

12.000

%10

4.000

4,3553

17.421

-12.000

5.421

%20

4.000

3,3255

13.302

-12.000

1.302

%30

4.000

2,6427

10.571

-12.000

-1.429

%40

4.000

2,1680

8.672

-12.000

-3.328

Net Şimdiki Değer

Sermaye
Maliyeti

14.000 TL
12.000 TL
10.000 TL
8.000 TL
6.000 TL
4.000 TL
2.000 TL
- TL
-2.000 TL
-4.000 TL
-6.000 TL

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sermaye Maliyeti
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Uygulama Soruları
1. Paranın zaman değerini dikkate alan proje değerleme yöntemleri nelerdir? Tartışınız.
2. Projenin zaman değerini dikkate alan yöntemlerle dikkate almayan yöntemler
arasındaki farklılığı tartışınız. Sizçe hangi yöntemler daha üstündür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde proje değerleme sürecinde değerleme yöntemlerinden paranın zaman
değerini dikkate alan yöntemleri öğrendik. Önce net bugünkü değer yöntemini ele aldık,
yöntemin karar sürecinde nasıl kullanıldığını eksik yönlerinin neler olduğunu anlattık. Daha
sonra iç verim oranı yöntemini anlattık, yöntemin karar sürecinde nasıl kullanıldığını eksik
yönlerinin neler olduğunu anlattık. Son olarak da karlılık endeksi yöntemini anlattık,
yöntemin karar sürecinde nasıl kullanıldığını eksik yönlerinin neler olduğunu anlattık.
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Bölüm Soruları
1. İlk yatırım harcaması 500.000 TL, ekonomik ömrü 3 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 250.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projeden elde
edilmesi beklenilen getiri oranı % 10 ise bu projenin net bugünkü değeri nedir?
A. 121.713 TL
B. 142.365 TL
C. 156,472 TL
D. 200.000 TL
E. 250.000 TL
2. İlk yatırım harcaması 400.000 TL, ekonomik ömrü 3 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 200.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projenin iç verim
oranı nedir?
A. % 18,75
B. % 23,38
C. % 25,25
D. % 40,00
E. % 50,00
3. İlk yatırım harcaması 250.000 TL, ekonomik ömrü 3 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 150.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projeden elde
edilmesi beklenilen getiri oranı % 10 ise bu projenin karlılık endeksi değeri
nedir?
A. 1,49
B. 1,52
C. 1,65
D. 1,80
E. 2,20
4. İlk yatırım harcaması 500.000 TL, net bugünkü değeri 250.000 TL olan bir
projenin karlılık endeksi nedir?
A. 0,50
B. 1,00
C. 1,25
D. 1,50
E. 2,00
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5. Karlılık endeksi 2, net bugünkü değeri 100.000 TL olan bir projenin ilk yatırım
harcaması kaç TL’dir?
A. 50.000 TL
B. 100.000 TL
C. 150.000 TL
D. 200.000 TL
E. 250.000 TL
6. İlk yatırım harcaması 259.500 TL, ekonomik ömrü 30 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 15.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projeden elde
edilmesi beklenilen getiri oranı % 4 ve söz konusu projenin net bugünkü değeri
de sıfırdır. Bu projenin iç verim oranı nedir?
A. % 2
B. % 3
C. % 4
D. % 5
E. % 10
7. A projesinin ilk yatırım harcaması 100.000 TL, net bugünkü değeri 50.000 TL, B
projesinin ilk yatırım harcaması 200.000 TL, net bugünkü değeri 90.000 TL ve C
projesinin ilk yatırım harcaması da 300.000 TL, net bugünkü değeri de 250.000
TL’dir. Her üç proje de kabul edilebilir nitelikte projeler olup tekrar edilebilir
nitelikte değillerdir. Ancak ART A.Ş.’nin 300.000TL’lik sermaye kıstı vardır. Bu
durumda ART hangi proje ya da projelere yatırım yapmalıdır?
A. A
B. B
C. C
D. A+B
E. A+C
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8. İlk yatırım harcaması 399.370 TL, ekonomik ömrü 4 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 200.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir iç verim oranı
nedir?
A. % 25
B. % 35
C. % 45
D. % 50
E. % 100
9. İlk yatırım harcaması 500.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 200.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projenden elde
edilmesi beklenilen getiri oranı % 30 ise bu projenin net bugünkü değeri nedir?
A. 22.534,00 TL
B. 30.284,80 TL
C. 37.856,00 TL
D. 41.715,63 TL
E. 50.254,04 TL
10. İlk yatırım harcaması 1.000.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl ve ekonomik ömrü
boyunca her yıl 200.000 TL net nakit gelir sağlayacak olan bir projenin iç verim
oranı nedir?
A. % 0
B. % 10
C. % 25
D. % 50
E. % 100
F. % 500
Cevaplar
1
A

2
B

3
A

4
D

5
B

6
C

7
D

8
B

9
C

10
A
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13. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI: NAKİT
AKIŞLARININ BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Duran varlık yatırımıyla ilgili nakit akışı
 İlk yatırım harcaması
 Dönemsel net nakit gelirler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Projeyle ilgili nakit akışı nedir?
2) İlk yatırım harcaması nedir?
3) Dönemsel net nakit akışı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duran varlık yatırım
projesiyle ilgili nakit akışı

Öğrenciler Duran varlık

Dersle ilgili konu

yatırım projesiyle ilgili nakit

anlatımının olduğu medya

akışını, kar ile nakit akışı

izlenerek. Kitaptaki ilgili

arasındaki farkı öğrenir.

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

İlk yatırım harcaması

Öğrenciler projenin ilk

Dersle ilgili konu

yatırım harcamasının nasıl

anlatımının olduğu medya

belirlendiğini öğrenir

izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Dönemsel net nakit gelirler Öğrenciler projenin

Dersle ilgili konu

ekonomk ömrü boyunca

anlatımının olduğu medya

sağlayacağı dönemsel net

izlenerek. Kitaptaki ilgili

nakit akışlarının nasıl

bölüm okunarak. Örneklerin

belirlendiğini öğrenir

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Ek (incremental) nakit akışı: Bir yatırım projesinin kabul ya da ret edilmesi durumlarında
nakit akışları arasındaki farktır.
İlk yatırım harcaması: Bir proje ekonomik olarak faal hale gelene kadar projeyle ilgili
yapılan tüm harcamalardır.
Dönemsel net nakit gelir: Projenin işletme döneminde üretilecek mal ve hizmetlerden elde
edilecek gelirlerden vergi de dâhil tüm nakit giderler düşüldükten sonra kalan nakit akışıdır.
Son dönem nakit akışı: Ekonomik ömrü sonunda projenin sonlandırılarak elden
çıkarılmasıyla sağlanan nakit akışıdır.
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Giriş
Bu bölümde duran varlık yatırım karar süreçlerinde yatırım kararıyla ilgili nakit
akışları ele alınacaktır. Proje önerisinin kabul edilmesi halinde projenin gerçekleştirilmesi
için bugün bir harcama yapılması gerekir. Bu harcamaya ilk yatırım harcaması adı verilir.
Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ilk yatırım harcamasının ne kadar olacağı önemli bir
sorundur ve bu bilgi hazırda mevcut olan bir bilgi değildir, bu nedenle harcama tutarının
belirlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde proje gerçekleştirilirse projenin ekonomik ömrü
boyunca projeden elde edilecek faydaların neler olacağının biliniyor olması gerekir, bu bilgi
de hazırda mevcut olan bir bilgi değildir. Ayrıca bu beklenen faydaların ne olacağı ayrı bir
tartışma konusudur. Zira bu faydaların sanıldığı gibi kar değil nakit akışı olması
gerekmektedir. Bu bölümde duran varlık yatırım karar sürecinde projeyle ilgili ilk yatırım
harcaması ve dönemsel net nakit gelirler anlatılacaktır.
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13.1. Nakit Akışı ve İlgili (Relevant) Nakit Akışı
Nakit işletmelerin likiditesini belirler, işletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinde,
yükümlülükleri yerine getirmede ve işletmenin büyümesi için yapılacak yatırımlarda ödeme
yapma kabiliyetini artırır. İşletmeler sadece nakitle ödeme, harcama ve yatırım yapabilir.
Muhasebe karı ise tahakkuk esasına göre hesaplanmış ve nakit hareketi oluşturmayan bazı
gelir ve giderler hesaba katılarak ulaşılmış bir değerdir, dolayısıyla nakdi bir değer değildir.
Bu nedenle sermaye bütçelemesi muhasebe karı yerine nakit akışını esas alır.
Duran varlık yatırım kararı sürecinde karar alıcıların önünde iki alternatif vardır:
duran varlık yatırım projesini kabul etmek ya da ret etmek. Duran varlık yatırım projesiyle
ilgili nakit akışı bir yatırım projesinin kabul edilmesi ya da ret edilmesi durumlarında nakit
akışları arasındaki fark olan ek (incremental) nakit akışıdır. Duran varlık yatırım karar
süreciyle sadece vergi sonrası ek nakit akışı ilgilidir. Zira nakit akışı faaliyetlerin
yürütülmesinde, yükümlülüklerin yeri getirilmesinde ve yeni yatırımların yapılmasında
kullanılır.
İlgili nakit akışının temel özellikleri şunlardır: (i) nakit akışıdır (muhasebe karı değil),
(ii) faaliyetle ilgili nakit akışıdır (finansmanla ilgili nakit akışını içermez), (iii) vergi sonrası
nakit akışıdır ve (iv) ek (incremental) nakit akışıdır. Bu nedenle bir duran varlık yatırım
kararının temel ilkeleri şu şekilde ifade edilebilir:
 karar nakit akışına dayalıdır
 nakit akışının zamanlaması kritik öneme sahiptir
 nakit akışları ek (incremental) nakit akışlarıdır
 nakit akışları finansman maliyetini içermez
 nakit akışları vergi sonrası nakit akışlarıdır
Duran varlık yatırım karar sürecinde ilk önce yatırım seçeneklerinin ekonomik
ömürleri boyunca beklenen ilgili nakit akışları belirlenir. Yatırım projesiyle ilgili nakit
akışları (i) ilk yatırım harcaması, (ii) yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak net nakit
gelirler ve (iii) yatırımın terminal dönemde beklenen değeridir.
Nakit akışlarının belirlenmesinde (i) vergi sonrası ek nakit akışları dikkate alınır (ii)
dışsallık (yan etkiler) dikkate alınır (iii) batık maliyetler dikkate alınmaz, (iv) fırsat maliyeti
hesaba katılır, (v) projenin net çalışma sermayesinde neden olduğu değişim hesaba katılır.
Ek nakit akışı bir yatırım projesinin kabul edilmesi ya da ret edilmesi durumlarında
nakit akışları arasındaki fark olan ek (incremental) nakit akışıdır. Dışsallık ise yeni projenin
kabul edilmesinin şirketin mevcut faaliyetleri üzerindeki yan etkileridir. Yeni yatırım mevcut
yatırımların gelirlerini artırabileceği gibi azaltabilir de. Yaratacağı sinerji etkisiyle yeni
yatırımın mevcut faaliyetlere pozitif katkısı (faydası, maliyet paylaşım sayesinde birim
maliyetlerin azalması) ya da negatif katkısı (maliyeti) olabilir. Yeni yatırımın eski yatırımın
gelirlerinden pay alması, yani yeni yatırımın mevcut faaliyetlere zarar vermesi
(cannibalization) söz konu olabilir.
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Batık maliyetler, yatırım kararı ne şekilde verilirse verilsin, hali hazırda katlanılmış
olan ve bu nedenle yatırım projesinin ek nakit akışının bir bileşeni olmayan tarihi bir
maliyetlerdir. Batık maliyet yatırım projesiyle ilgili bir maliyet değildir.
Fırsat maliyeti ise dar anlamıyla alternatif maliyettir. Fırsat maliyeti bir varlığın
yatırım projesi yerine alternatif olarak bir başka şekilde kullanılması durumunda elde
edilecek en iyi nakit akışıdır ve bu maliyet yatırım projesiyle ilgili bir maliyettir.
Duran varlık projesinin gerçekleştirilmesi durumunda net çalışma sermayesinde
meydana gelecek değişim projenin nakit akışını etkiler. Zira çalışma sermayesinde meydana
gelecek değişim eğer artış yönündeyse bu artışın finanse edilmesi gerekir ki bu durum nakit
çıkışına neden olur, tersi olması durumunda nakit girişi söz konusu olur. Bu nedenle çalışma
sermayesindeki değişim projenin nakit akışıyla ilgilidir. Çalışma sermayesindeki değişim
aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi hesaplanır.
Örnek:
Tutar (TL)
+ Nakit İhtiyacı
+ Ticari Alacaklarda Artış
+ Stok Artışı
(-) Ticari Borçlardaki Artış
= Çalışma Sermayesi İhtiyacı
.

13.2. İlk Yatırım Harcaması
Bir proje ekonomik olarak faal hale gelene kadar projeyle ilgili yapılan tüm
harcamalar ilk yatırım harcaması olarak kabul edilir. Bu bağlamda ilk yatırım harcaması
olarak kabul edilen harcamalar arazi bedeli, etüt-proje giderleri, teknik yardım-lisans
bedelleri, inşaat-tesis maliyetleri, makine-teçhizat maliyetleri, navlun-sigorta giderleri,
ithalat-gümrükleme giderleri, montaj giderleri, taşıt-demirbaşlar, işletmeye alma giderleri,
yatırım dönemi faizleri ve çalışma sermayesi gibi unsurlardan oluşur. Projenin ekonomik
ömrü sonunda sonlandığında çalışma sermayesi tekrar başlangıç seviyesine geri döner. Bu
nedenle çalışma sermayesindeki değişim projenin terminal döneminde nakit akışının
hesabında tekrar dikkate alınır. İlk yatırım harcamasının hesaplanmasına ilişkin genel bir
format aşağıdaki örnekte verilmiştir.
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Örnek:
Harcama Kalemleri2
1. Arazi Bedeli (Kamulaştırma Giderleri)
2. Sabit Sermaye Yatırımı
- Etüt-Proje, Mühendislik Ve Kontrollük Giderleri
- Lisans, Patent, Know-How Vb. Giderleri
- Arazi Düzenleme Ve Geliştirme Giderleri (Peyzaj Vb.)
- Hazırlık Yapıları (Şantiye Vb.)
- İnşaat Giderleri (Toprak İşleri, Altyapı, Üstyapı, Sanat Yapıları vb.)
- Çevre Koruma Giderleri
- Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler
- Makine-Donanım Giderleri
- Taşıma, Sigorta, İthalat Ve Gümrükleme Giderleri
- Montaj Giderleri
- Taşıt Araçları
- Genel Giderler
- İşletmeye Alma Giderleri
- Beklenmeyen Giderler
3. Yatırım Dönemi Faizleri
4. İşletme Sermayesi
- Hammadde/Yardımcı Malzeme Stoğu
- İşletme Malzemesi Stoğu
- Mamul Stok
- Yedek Parça Stoğu
- Nakit İhtiyacı
- Diğer

TL

Toplam

2) www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060720-5-2.doc
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Problem:
ESER SAĞLIK A.Ş. teknolojik olarak geri kalmış bir görüntüle cihazı yerine G.
Kore’den yeni bir görüntüle cihazı almıştı. Görüntüle cihazının satış fiyatı 400.000
TL idi. Cihazın İstanbul’a getirilmesi için 35.000 TL’lik nakliye gideri ve 15.000
TL’lik taşıma sigortası ödenmişti. Cihazın kurulup faal hale gelebilmesi için iki
Koreli teknisyen ve bir de tercüman İstanbul’a gelip üç hafta süreyle kaldılar, ESER
bunun için 45.000 TL’lik maliyete katlandı. Yeni cihaz faal hale geldikten sonra eski
cihaz 70.000 TL’ye satıldı. Eski cihazın defter değeri 50.000 TL idi. Yeni cihaz
yatırımı işletmenin ticari alacaklarının 5.000 TL artmasına, stoklarının 4.000 TL
azalmasına yol açacak kısa vadeli ticari borçlarında bir değişiklik olmayacaktı. Yeni
yatırımın ilk yatırım harcamasını bulunuz. (Kurumlar vergisi oranı % 20)
Çözüm:
Yeni Cihazın Maliyeti
Nakliye
Gümrük/Resim/Harç
Sigorta
Kurulum/Kalibrasyon/Deneme
Diğer (Beklenmeyen Maliyetler Dâhil)
Toplam Tesis Maliyeti

Tutar (TL)
400.000
35.000
15.000
45.000
495.000

+ Ticari Alacak Artışı
(-) Stok Azalışı
± Ticari Borçlardaki Değişim
Toplam Çalışma Sermayesi İhtiyacı

Tutar (TL)
5.000
(4.000)
1.000

Tesis Maliyeti
Eski Cihazın Pazar Değeri
Eski Cihazın Satışına İlişkin Vergi Yükü
Çalışma Sermayesi İhtiyacı
İlk Yatırım Harcaması

Tutar (TL)
495.000
(70.000)
4.000
1.000
430.000

13.3. Dönemsel Net Nakit Gelirin Belirlenmesi
Proje ekonomik olarak faal hale geldikten sonraki dönem işletme dönemi olarak
bilinir. Projenin işletme döneminde üretilecek mal ve hizmetlerden elde edilecek gelirler ve
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bu gelirlerin elde edilmesi için katlanılacak maliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Duran
varlık yatırımıyla ilgili fayda ve maliyetler nakit akışıyla ölçülür. Nakit gelirler ve nakit
giderler arasındaki farkı ifade eden nakit akışı amortisman gibi nakdi olmayan giderleri
içeren muhasebe karının aksine duran varlık yatırımıyla ilgili nakit hareketlerini içerir. Vergi
nakdi bir gider olduğu için vergi sonrası nakit akışı vergi de dâhil tüm nakit giderlerden
sonraki nakit akışını ifade eder ve “Net Nakit Gelir” olarak tanımlanır.
Örnek:
Tutar (TL)
Faaliyet Geliri
(-) Faaliyet Giderleri
(-) Amortisman Gideri
= Faaliyet Karı
(-) Vergi
= Vergi Sonrası Faaliyet Karı
+ Amortisman Gideri
(-) ∆ Net İşletme Sermayesi
Net Nakit Gelir
.

Problem:
KAP A.Ş. yeni bir tezgâh yatırımı yapacaktır. Yapılacak yatırımın ilk yatırım harcaması 500.000
TL’dir. Yeni tezgâhın ekonomik ömrü beş yıl, ekonomik ömrü sonundaki tahmini hurda değeri de
75.000 TL’dir. Mevcut tezgâh ise bu haliyle beş yıl daha kullanılabilecek ve beş yılsonunda ise
tamamen bedelsiz olarak hurdaya çıkarılacaktı. Yeni yatırım sonucu ilgili unsurlardaki değişim
aşağıdaki tabloda verildiği gibi olacaktır.
Yıllar
Satış Geliri (TL)
İşçilik (TL)
Malzeme (TL)
Enerji(TL)
Malzeme ve Mamul Stok (TL)

0

5.000

1
100.000
10.000
25.000
-1.000
6.000

2
120.000
11.000
30.000
-1.000
7.500

3
150.000
13.000
37.500
-1.000
7.500

4
150.000
15.000
37.500
-1.000
7.500

5
150.000
15.000
37.500
-1.000
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Çözüm:
Yıllar
İlk Yatırım Harcaması
Gelir
İşçilik
Malzeme
Enerji
Amortisman
Faaliyet Karı
Vergi
Vergi Sonrası Kar
Amortisman Gideri
Çalışma Sermayesi
Hurda Değer
Net Nakit Akışı

0
(500.000)

1

2

3

4

5

(5.000)

100.000
10.000
25.000
(1.000)
(55.000)
79.000
(15.800)
63.200
55.000
(6.000)

120.000
11.000
30.000
(1.000)
(55.000)
105.000
(21.000)
84.000
55.000
(7.500)

150.000
13.000
37.500
(1.000)
(55.000)
144.500
(28.900)
115.600
55.000
(7.500)

150.000
15.000
37.500
(1.000)
(55.000)
146.500
(29.300)
117.200
55.000
(7.500)

(505.000)

112.200

131.500

163.100 164.700

150.000
15.000
37.500
(1.000)
(55.000)
146.500
(29.300)
117.200
55.000
33.500
75.000
280.700

13.4. Son (Terminal) Dönem Nakit Akışlarının Belirlenmesi
Son dönem nakit akışı ekonomik ömrü sonunda projenin sonlandırılması ve elden
çıkarılmasından kaynaklanan nakit akışıdır. Son dönem nakit akışı projenin hurda değeri ya
da cari pazar değeri üzerinden elden çıkarılmasıyla sağlanacak nakit, projenin elden
çıkarılması için katlanılacak maliyetler ve bunların sonucunda oluşacak vergi etkisi
tarafından belirlenir. Ayrıca yatırım dönemi sonunda çalışma sermayesi tekrar yatırımın
başlangıç dönemindeki düzeyine döner. Yatırım yapıldığında çalışma sermayesinde bir artış
(azalış) olmuşsa, yatırım döneminin sonunda çalışma sermayesinde aynı tutarda bir azalış
(artış) olur. Bu nedenle son dönem nakit akışı aynı zamanda söz konusu dönemde çalışma
sermayesindeki değişimi de içerir. Son dönem nakit akışına ilişkin genel bir format aşağıdaki
örnekte verilmiştir.
Örnek:
TL
Hurda değer
(-) Varlığı elden çıkarma maliyeti
= Vergi öncesi net hurda değer
± Varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan vergi etkisi
= Vergi sonrası net hurda değer
± Net işletme sermayesindeki değişim
. = Son (Terminal) dönem nakit akışı
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Örnek:
EGE A.Ş. yeni bir cihaza yatırım yapmayı planlamaktadır. Cihazın bedeli 500.000
TL, olup cihaz yatırımının yapılması durumunda çalışma sermayesinde 100.000
TL’lik artış olacaktır. İşletme cihazı 5 sene kullanmayı planlamaktadır. 5 senenin
sonunda cihazın birikmiş amortismanları 250.000 TL olacaktır. Cihazın 5 sene
sonrası için planlanan pazar değeri 300.000 TL ve elden çıkarılmak için katlanılacak
maliyet de 20.000 TL olarak öngörülmektedir. Şirketin tabi olduğu vergi oranı %
20’dir. Cihaz yatırımı için hesaplanacak son dönem nakit akışı kaç TL’dir.
Çözüm:
Hurda değer
(-) Varlığı elden çıkarma maliyeti
= Vergi öncesi net hurda değer
(-) Varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan ek vergi
yükü*
= Vergi sonrası net hurda değer
+ Net çalışma sermayesindeki azalış**
= Son (Terminal) dönem nakit akışı

TL
300.000
(20.000)
80.000
(10.000)
70.000
100.000
170.000

Not:
*

Dönem sonunda varlığın net defter değeri maliyet değeri ile birikmiş amortismların
farkı olan 250.000 TL’dir (=500.000-250.000). Net defter değeri 250.000 TL olan bir
varlığın 300.000 TL’ye satılması durumunda 50.000 TL satış karı olacak ve nedenle
sadece bu varlığın elden çıkarılmasının neden olacağı 10.000 TL’lik (=50.000 × %
20) ek vergi yükü doğacaktır.
**

Projenin sonlandırılması durumunda net çalışma sermayesi tekrar başlangıçtaki
düzeyine döneceği için cihaz yatırımı yapıldığında 100.000 TL artan çalışma
sermayesinde projenin sonlandırıldığı dönemde 100.000 TL’lik bir azalacaktır.
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Uygulamalar
Yatırım projelerinin değerlenmesinde faiz giderinin ne olacağı önemli bir problem
teşkil etmektedir. Buna ilişkin temel olarak şu iki hususa dikkat etmek gerekir.
1. Yatırım dönemde, yapılan yatırımla ilgili olmak kaydıyla tahakkuk eden tüm
finansman giderleri ilk yatırım harcamasına dahil edilir.
2. İşletme döneminde, yapılan yatırımla ilgili olmak kaydıyla tahakkuk eden tüm
finansman giderleri nakit akışını (dönemsel net nakit gelirlerin) hesabında hiçbir
şekilde gider/nakit çıkışı olarak dikkate alınmaz.
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Uygulama Soruları
1. Projeye ilişkin nakit akışlarının belirlenmesinde projenin gerektirdiği çalışma
sermayesi ihtiyacının yeri ve önemini tartışınız.
2. Batık maliyet ve fırsat maliyet kavramlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde duran varlık yatırım karar süreçlerinde yatırım kararıyla ilgili nakit
akışları ele alındı. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ilk yatırım harcamasına ilişkin
temel kriterin ne olduğun ve ilk yatırım harcamasının nasıl belirlendiği anlatıldı. Aynı şekilde
projenin ekonomik ömrü boyunca projeden elde edilecek ekonomik faydaların neler olacağı
ve buna bağlı olarak net nakit gelir kavramı üzerinde duruldu, net nakit gelirin nasıl
belirlendiği anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir duran varlık yatırım kararının temel ilkelerinden
birisi değildir?
A. karar nakit akışına dayalıdır
B. nakit akışları ek (incremental) nakit akışlarıdır
C. nakit akışları vergi sonrası nakit akışlarıdır
D. nakit akışları finansman maliyetini içermez
E. nakit akışları batık maliyetleri içerir

2. Bir yatırım projesinin kabul edilmesi ya da ret edilmesi durumlarında nakit
akışları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
A. ek (incremental) nakit akışını.
B. faiz ve vergiden önceki nakit akışını.
C. finansman faaliyetiyle ilgili nakit akışını.
D. batık nakit akışını.
E. alternatif nakit akışını.
3. Nakit akışlarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. vergi sonrası ek nakit akışları dikkate alınır.
B. dışsallık (yan etkiler) dikkate alınır.
C. batık maliyetler dikkate alınmaz.
D. fırsat maliyeti hesaba katılmaz.
E. projenin net çalışma sermayesinde neden olduğu değişim hesaba katılır.
4.

Batık maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir yatırım projesinin kabul edilmesi ya da ret edilmesi durumlarında nakit
akışları arasındaki farktır.
B. yatırım kararı ne şekilde verilirse verilsin, hali hazırda katlanılmış olan
maliyetlerdir.
C. bir varlığın yatırım projesi yerine alternatif olarak bir başka şekilde
kullanılması durumunda elde edilecek en iyi nakit akışıdır.
D. dönen varlıkların toplamıyla kısa vadeli borçlar arasındaki farktır
E. projenin finansmanında kullanılan borçların faizidir
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5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yatırım harcamasının belirlenmesinde dikkate
alınmaz?
A. arazi bedeli,
B. inşat-tesis maliyetleri,
C. makine-teçhizat maliyetleri,
D. işletmeye alma giderleri,
E. işletme dönemi giderleri
6. Aşağıdakilerden hangisi dönemsel net nakit gelirin belirlenmesinde dikkate alınır?
A. arazi bedeli,
B. inşaat-tesis maliyetleri,
C. makine-teçhizat maliyetleri,
D. işletmeye alma giderleri,
E. işletme dönemi giderleri
7. Aşağıdakilerden hangisi son (terminal) dönem nakit akışının belirlenmesinde
dikkate alınmaz?
A. projenin hurda değeri ya da cari pazar değeri.
B. projenin elden çıkarılması için katlanılacak maliyetler.
C. vergi etkisi.
D. çalışma sermayesi.
E. yatırım dönemi faizleri
8. PAK A.Ş. yeni bir makine yatırımı yapmayı planlamaktadır. Yeni yatırımın fiyatı
1.000.000 TL, kurulum masrafları 25.000 TL idi. Yeni yatırım işletmenin ticari
alacaklarının 25.000 TL, stoklarının 40.000 TL ve kısa vadeli ticari borçlarının da
15.000 TL artmasına yol açacaktı. Yeni yatırımın ilk yatırım harcaması kaç
TL’dir? (Kurumlar vergisi oranı % 20)
A. 1.000.000 TL
B. 1.025.000 TL
C. 1.050.000 TL
D. 1.075.000 TL
E. 1.090.000 TL
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9. ERK Sağlık yeni bir cihaz yatırımı yapacaktır. Cihazın ilk yatırım harcaması
2.000.000 TL, ekonomik ömrü 5 yıl, ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri ve
pazar değeri 0 TL’dir. Cihaz faal haldeyken yılık gelirler 1.000.000 TL, malzeme,
işçilik ve genel giderler dahil (amortisman hariç) işletme giderleri de 200.000 TL
olacaktır. ERK’in tabi olduğu vergi oranı % 20 olduğuna göre dönemsel net nakit
gelirleri kaç TL’dir?
A. 400.000 TL
B. 600.000 TL
C. 720.000 TL
D. 750.000TL
E. 800.000TL F.
1.000.000 TL
10. Medi Sağlık yeni bir cihaza yatırım yapmayı planlamaktadır. Cihazın bedeli
750.000 TL, olup cihaz yatırımı çalışma sermayesinde 50.000 TL’lik bir artış yol
açacaktır. İşletme cihazı 4 sene kullanmayı planlamakta ve 4. yılında sonunda
50.000 TL’lik bir maliyete katlanarak cihazın 200.000 TL’den elden
çıkarılabileceği

öngörülmektedir.

4.

yılın

sonunda

cihazın

birikmiş

amortismanları 6000.000 TL olacaktır. Medi’nin tabi olduğu vergi oranı %
20’dir. Cihaz yatırımı için hesaplanacak son dönem nakit akışı kaç TL’dir.
A. 50.000 TL
B. 100.000 TL
C. 160.000 TL
D. 180.000 TL
E. 200.000 TL
Cevaplar
1
E

2
A

3
D

4
B

5
E

6
E

7
E

8
D

9
C

10
C
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14. DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI: SERMAYE
MALİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Sermaye yapısı ve bileşenleri
Sermaye maliyeti tanımı
Sermaye yapısını oluşturan unsurların bireysel maliyeti
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sermaye yapısı nedir?
2) Sermaye maliyeti nedir?
3) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sermaye yapısı ve sermaye
maliyeti

Öğrenciler duran varlık

Dersle ilgili konu

yatırım kararlarında sermaye anlatımının olduğu medya
yapısı ve sermaye

izlenerek. Kitaptaki ilgili

maliyetinin yeri ve anlamını

bölüm okunarak. Örneklerin

öğrenir.

üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Sermaye yapısını
oluşturan unsurların
bireysel maliyeti

Öğrenciler sermaye yapısını

Dersle ilgili konu

oluşturan unsurların bireysel

anlatımının olduğu medya

maliyetinin nasıl

izlenerek. Kitaptaki ilgili

hesaplandığını öğrenir

bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.

Ağırlıklı ortalama sermaye Öğrenciler ağırlıklı ortalama
maliyeti
sermaye maliyetinin nasıl
hesaplandığını öğrenir

Dersle ilgili konu
anlatımının olduğu medya
izlenerek. Kitaptaki ilgili
bölüm okunarak. Örneklerin
üzerinden gidilip, bölüm
problemleri çözülerek.
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Anahtar Kavramlar
Sermaye yapısı: Bir firmanın uzun dönemli finansman bileşimidir.
Borç maliyeti: Firmanın faaliyetlerinin dış kaynakla finansmanı halinde sağlanan kaynağın
maliyetidir.
Öz sermaye maliyeti: Firmanın faaliyetlerinin öz kaynakla finansmanı halinde sağlanan
kaynağın maliyetidir.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti: Bir firmanın sermaye maliyeti borç ve öz kaynak
yatırımcılarının talep ettiği getirilerin ağırlıklı ortalamasıdır.
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Kısaltmalar
V= Tahvilin satış fiyatı
C= Kupon faizi
ND= Tahvilin nominal değeri
R= Tahvilin Finansman Maliyeti (kb)
CAPM: Capital Asset Pricing Model (Finansal Varlık Değerleme Modeli)
P0 = Hisse senedinin piyasa değeri
D0 = Son yıl dağıtılan kar payı (Temettü)
kö = Hisse senedi (Öz kaynak) maliyeti
g = Kar payı için beklenen büyüme oranı
rf = Risksiz faiz oranı
ö = Öz kaynak betası
E(rm) = Beklenen piyasa getirisi
k = Sermaye maliyeti
B = Borç
kb = Borç maliyeti
Ö = Öz sermaye
kö = Öz sermaye maliyeti
T = Vergi oranı
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Giriş
Herhangi bir yatırımın değerlendirilmesi için o yatırımdan elde edilmesi gereken
getiri oranına ihtiyaç vardır. Bir yatırımdan elde edilmesi gereken minimum getiri oranı o
yatırımı finanse etmek için kullanılacak kaynakların maliyetine eşit olmalıdır. Bir yatırım o
yatırımı finanse etmek için kullanılacak kaynakların maliyetine eşit ya da ondan daha fazla
getiri sağlıyorsa değerlidir, aksi durumda söz konusu yatırımın ekonomik bir değeri yoktur.
Dolayısıyla herhangi bir yatırım projesinin değerlemesi için ıskonto oranı olarak sermaye
maliyetine ihtiyaç duyulur. Sermaye maliyeti projenin finanse edilmesi için kullanılan tüm
kaynakların yani bir başka ifadeyle ihraç edilen tüm menkul kıymetlerin beklenen getiri
oranına dayanır. Firmanın sermaye yapısı içinde borç ve öz kaynak kalemleri yer aldığı için,
sermaye maliyeti firmaya borç veren yatırımcılar ile öz sermaye koyan yatırımcıların talep
ettiği getirilerin ağırlıklı ortalamasıdır. Sermaye maliyeti, firmanın mevcut varlıkları için
sermayenin fırsat maliyeti olarak tanımlanabilir. Bu bölümde sermaye maliyeti kavramı,
sermaye yapısını oluşturan kaynaklar, bunların bireysel maliyetlerinin hesaplanması ve son
olarak da ağırlıklı ortala sermaye maliyeti hesabı anlatılacaktır.
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14.1.

Sermaye Maliyeti

Bir işletmenin yatırımlarından elde etmeyi bekleyeceği minimum getiri oranı,
yatırımları finanse ettiği kaynakların maliyeti kadar olmalıdır. Sermaye maliyeti yatırımları
finanse etmek için kullanılan kaynakların ortalama maliyetidir. Yatırımların finansmanında
başlıca iki kaynak kullanılır: (i) yabancı kaynaklar ve (ii) öz kaynaklar. Yabancı kaynaklar
işletmenin üçünü kişilere karşı borçluluğunu temsil eden yükümlülüklerdir. Öz kaynaklar ise
işletmenin ortaklarına karşı yükümlülüğünü temsil eder. Öz kaynaklar (i) işletmenin
faaliyetlerinden yaratıp ortaklara dağıtmadan firmada alıkoyduğu kaynaklar ve (ii) nakdi
olarak mevcut ya da yeni ortaklardan tedarik ettiği kaynaktan oluşur.
Sermaye maliyeti firmanın ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen getiri
oranına dayanır. Firmanın sermaye yapısı içinde borç ve öz kaynak kalemleri yer aldığı için,
sermaye maliyeti borç yatırımcıları ile öz kaynak yatırımcılarının talep ettiği getirilerin
ağırlıklı ortalamasıdır. Sermaye maliyeti, firmanın mevcut varlıkları için sermayenin fırsat
maliyeti olarak tanımlanabilir. Herhangi bir yatırımın değerlendirilmesi için ıskonto oranı
olarak sermaye maliyetine ihtiyaç duyulur.
Sermaye yapısı bir firmanın uzun dönemli finansman bileşimidir. Sermaye yapısı borç
ve öz sermaye kalemlerinin değişik orandaki bileşiminden oluşmaktadır. Sermaye
maliyetinin hesaplanmasında süreç olarak öncelikle sermaye yapısını oluşturan unsurların
bireysel maliyetleri hesaplanır, daha sonra bu bireysel maliyetlerden yola çıkılarak ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti hesaplanır. Herhangi bir finansman kaynağının maliyeti o
finansman kaynağına ait nakit akımlarının iç verim oranıdır.
14.2.

Borçlanma Maliyeti

Borç maliyeti firmanın faaliyetlerinin dış kaynakla finansmanı halinde sağlanan
kaynağın maliyetidir. Borca ilişkin faiz gideri vergi matrahından düşülebildiği için nihai
borçlanma maliyeti vergi sonrası borçlanma maliyetidir.
Tahvil finansmanının maliyeti hesaplanırken aşağıdaki model kullanılır:

𝑉0𝑇𝑎ℎ𝑣𝑖𝑙 =

𝐶1
𝐶2
𝐶𝑛 + 𝑁𝐷
+
+ .............
1
2
(1 + 𝑅)
(1 + 𝑅)
(1 + 𝑅)𝑛

Burada;
V= Tahvilin satış fiyatı
C= Kupon faizi
ND= Tahvilin Nominal Değeri
R= Tahvilin Finansman Maliyeti (kb)
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Problem:
Dört yıl vadeli, kupon faiz oranı % 25, nominal değeri 100 TL olan bir tahvilin
piyasa fiyatı 106 TL ise beklenen getiri oranı nedir?
Çözüm:
𝟏𝟎𝟔 =

𝟐𝟓
𝟐𝟓
𝟐𝟓
𝟐𝟓 + 𝟏𝟎𝟎
+
+
+
𝟏
𝟐
𝟑
(𝟏 + 𝑹)
(𝟏 + 𝑹)
(𝟏 + 𝑹)
(𝟏 + 𝑹)𝟒
𝑹 = % 𝟐𝟐, 𝟓𝟕

Burada hesaplanan borç maliyeti % 22,57 vergi öncesi maliyettir. Hesaplanan borç
maliyeti vergi dikkate alınarak düzeltilir. Eğer işletmenin tabi olduğu vergi oranının % 20
olduğunu varsayarsak bu düzeltme işlemi aşağıdaki gibi yapılır:
𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑆𝑜𝑛𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑜𝑟𝑐 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = % 22,57 × (1 − 0,20) = % 18,06
Burada vergi sonrası borç maliyeti % 18,06’dır ve ağırlıklı ortalama sermaye
maliyetinin hesaplanmasında bu değer kullanılır.
14.3.

Öz Sermaye Maliyeti

Öz sermaye maliyeti hisse senetleri üzerinden hesaplanır. Hisse senedi maliyeti
hesaplamak için iki tür yöntem söz konusudur:
– Gordon Büyüme Modeli
– CAPM Yaklaşımı
14.3.1. Gordon Kar Payı Değerleme Modeli
Kar payı değerleme modeli şirketin ortaklarına gelecekte ödenecek olan kar paylarına
dayanır. Ancak burada bazı problemler vardır. Her şeyden önce işletmelerin ömrünün sonsuz
olması nedeniyle buradaki gelecek sonsuzdur. Ayrıca bu sonsuz vadede işletmenin kar ya da
zarar edip etmeyeceği, kar etmesi durumunda ne kadar kar payı dağıtacağının bugünden
kesinlikle bilinmesi mümkün değildir. Bu haliyle kar paylarına dayalı bir değer hesaplamak
imkânsızdır. Gordon kar paylarının genel ortalamada sonsuza kadar sabit oranda
büyüyeceğini varsayarak bu çözümsüz problemi çözülebilir hale getirmiştir. Gordon’un
Büyüme Modeli aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
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𝑘ö =

𝐷0 × (1 + 𝑔)
+𝑔
𝑃0

Burada;
P0 = Adi Hisse Senedi Piyasa Değeri
D0 = Son Yıl Dağıtılan Kar Payı (Temettü)
kö = Adi Hisse Senedi (Öz kaynak) Maliyeti
g = Kar Payı İçin Beklenen Büyüme Oranı
Problem:
ABC şirketinin en son dağıttığı kar payı 2,5 TL, karlarındaki büyüme oranı % 4 ve
ABC hisselerinin cari piyasa değeri 10 TL ise ABC hisse senetlerine yapılan
yatırımdan beklenen getiri oranı nedir?
Çözüm:
𝒌ö =

𝟐, 𝟓𝟎 × (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)
+ 𝟎, 𝟎𝟒
𝟏𝟎
𝒌ö = % 𝟑𝟎

14.3.2. CAPM Yaklaşımı
CAPM yaklaşımı öz sermayenin getiri oranının hesabına riski de dâhil eder. CAPM
yaklaşımı aşağıdaki şekilde ifade edilir:
𝑘ö = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚 ) − 𝑅𝑓 ] × 𝛽ö

Burada;
kö = Adi Hisse Senedi (Öz kaynak) Maliyeti
rf

= Risksiz Faiz Oranı

ö = Öz kaynak Betası
E(rm) = Beklenen Piyasa Getirisi
14.4.

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

Bir firmanın sermaye maliyeti borç ve öz kaynak yatırımcılarının talep ettiği
getirilerin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti firmanın, menkul
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değerlerini (tahvil, hisse senedi) elinde tutan yatırımcılara uygun bir getiri sağlamak
amacıyla, yatırımlardan kazanmayı beklediği getiri oranıdır.

𝑘=

𝐵
Ö
× 𝑘𝐵 × (1 − 𝑇) +
× 𝑘ö
𝐵+Ö
𝐵+Ö

Burada;
k = Sermaye maliyeti
B = Borç
kb = Borç maliyeti
Ö = Öz sermaye
kö = Öz sermaye maliyeti
T = Vergi oranı
Problem:
ABC şirketinin kaynak yapısı % 30 borç % 70 öz sermayeden oluşmaktaydı. ABC’nin
borçlarının maliyeti % 22,57 ve öz kaynaklarının maliyeti de % 30 idi. ABC’nin tabi
olduğu vergi oranı % 20 ise Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti nedir?
Çözüm:
𝒌 = 𝟎, 𝟑𝟎 × 𝟎, 𝟐𝟐𝟓𝟕 × (𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟎) + 𝟎, 𝟕𝟎 × 𝟎, 𝟑𝟎
𝒌ö = % 𝟐𝟔, 𝟒𝟐
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Uygulamalar
Özsermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden birisi de CAPM
modelidir. CAPM yaklaşımı öz sermayenin getiri oranının hesabına riski de dâhil eder.
Aşağıdaki örnekte CAPM modeli kullanılarak özsermaye maliyetinin hesaplanması ele
alınmıştır:
ATA A.Ş. özsermaye maliyetini hesaplamak istemektedir. Bu amaçla toplanan
bilgiler şu şekildedir: Risksiz faiz oranı (Rf) % 10 dur. Pazarın beklenen getirisi [E(Rm)] %
20 ve ATA’nın beta katsayısı () da 2,5 dur. Bu verilerden hareketle CAPM’ne göre
ATA’nın özsermaye maliyeti nedir?

296

Uygulama Soruları
1. Bir işletmenin sermaye maliyetinin yatırım kararındaki yerini tartışınız.
2. Teorik olarak bir işletme için hangi kaynağın (borç ya da özsermaye) maliyeti daha
düşüktür? Neden? Bu durum sonsuza kadar devam edebilir mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletmelerde duran varlık yatırım kararlarında yapılan yatırımdan elde
edilmesi beklenilen getiri oranının ne olması gerektiğini öğrendik. Bu bağlamda sermaye
yapısı, sermaye yapısını oluşturan unsurlar ve bunların bireysel maliyetlerini nasıl
belirlendiğini öğrendik.

Son olarak ağırlıklı ortalama sermaye

maliyetinin nasıl

hesaplandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Bir firmanın uzun dönemli finansman bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Finansal yapı
B. Sermaye yapısı
C. Varlık yapısı
D. Borç yapısı
E. Maliyet yapısı
2.

Herhangi bir finansman kaynağının maliyetini aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağına ait nakit
akımlarının iç verim oranıdır.
B. Bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağına ait nakit
akımlarının bugünkü değeridir.
C. Bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağına ait nakit
akımlarının ortalama karlılık oranıdır.
D. Bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağına ait nakit
akımlarının gelecekteki değeridir.
E. Bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağına ait nakit
akımlarının ek (incremental) maliyetidir.

3. Medical A.Ş.’nin borçlarının vergi öncesi maliyeti % 20 ve tabi olduğu vergi
oranı da % 20’dir. Medical’in borçlarının vergi sonrası maliyeti nedir?
A. % 10
B. % 14
C. % 16
D. % 18
E. % 20
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4. Sıhhat Sağlık yapacağı yatırımın bir kısmını borçla finanse edecektir. Sıhhat bu
amaçla ihraç edecektir. Tahvillerin nominal değeri 100 TL, kupon faiz oranı % 10
ve vadesi 4 yıl olacak, söz konusu bu tahviller 104 TL’den ihraç edilecekti.
Tahvil ihraç edilerek temin edilecek borçların maliyeti nedir?
A. % 2,50
B. % 4,00
C. % 8,77
D. % 10,00
E. % 40,00
5. GLOBAL A.Ş.’nin bir hissesinin cari pazar değeri 10,40 TL’dir, GLOBAL son yıl
hisse başına 2 TL kar payı dağıtmıştır, kar paylarında sonsuza kadar beklenen
büyü oranı da % 4 dür. Globalin öz sermaye maliyeti nedir?
A. % 4
B. % 8
C. % 14
D. % 24
E. % 30
6. ALFA A.Ş.’nin kaynaklarının % 40’ı borç ve % 60’ı da öz sermayeden
oluşmaktadır. ALFA’nın borçlanma maliyeti % 15 ve öz kaynak maliyeti de %
25’dir. ALFA’nın tabi olduğu vergi oranı % 20 olduğuna göre kaynaklarının
ağırlıklı ortalama maliyeti nedir?
A. % 9
B. % 15
C. % 21
D. % 25
E. % 28
7. Teta’nın tahvillerinin nominal değeri 100 TL, kupon faiz oranı % 10 ve vadesi 4
yıl olacak, söz konusu bu tahviller 100 TL’den ihraç edilmektedir. Tahvil ihraç
edilerek temin edilecek borçların maliyeti nedir?
A. % 2,50
B. % 10,00
C. % 20,00
D. % 30,00
E. % 40,00
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8. Globe Sağlık A.Ş.’nin bir hissesinin cari pazar değeri 2,50 TL’dir, son yıl hisse
başına dağıtılan kar payı 1 TL ve kar paylarında sonsuza kadar beklenen büyüme
oranı da % 0’dır. Globe’un öz sermaye maliyeti nedir?
A. % 10
B. % 25
C. % 40
D. % 50
E. % 100
9. Beta A.Ş.’nin kaynaklarının % 50’si borç dur. Beta’nın borçlanma maliyeti % 10
ve öz kaynak maliyeti de % 20’dir. Beta’nın tabi olduğu vergi oranı % 20
olduğuna göre kaynaklarının ağırlıklı ortalama maliyeti nedir?
A. % 9
B. % 10
C. % 14
D. % 15
E. % 20
10. Zeta A.Ş.’nin kaynaklarının % 30’u borç dur. Zeta’nın borçlanma maliyeti %
12’dir. Zeta’nın tabi olduğu vergi oranı % 20 ve ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti de % 20 olduğuna göre öz sermaye maliyeti nedir?
A. % 12,00
B. % 18,74
C. % 20,00
D. % 24,46
E. % 25,82
Cevaplar
1
B

2
A

3
C

4
C

5
D

6
C

7
B

8
B

9
C

10
D
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